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CONGRESS PROGRAM 
 

Zoom Meeting ID: 811 7419 3536 
Zoom Passcode: 123321 

 
https://us02web.zoom.us/j/81174193536?pwd=S
WM4cGh3V3NDNDBJZmpONzBkU09WQT09 
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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID 

instead of “Meeting ID  

 or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The presentation will have 15 minutes (including questions and answers). 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-

answer) section of the session. 

 

TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-

answer) section of the session. 

 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

exp. Hall-1, Tuğça BİLENLER KOÇ 
 

 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler 

için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak 

“Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış 

olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından 

sorumludur. 

 

TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 
Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız 

 Örnek: Salon-1, Tuğça BİLENLER KOÇ 
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FACE TO FACE 11.12.2022 
VENNUE: Göreme Belediyesi 

Toplantı Salonu Ankara Local Time  
1000 – 1200 

SESSION -1 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Atılgan ATILGAN 

Tuğça BİLENLER KOÇ 
Ceren BEKTAŞ BUZ 

Inonu University 

"THYMOLY MICROENCAPSULATED WITH 
PECTIN/SODIUM ALGINAT" 

DRYING ON ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL 
PROPERTIES EFFECT OF METHODS 

Hasan ERTOP 
Joanna Kociecka 

Prof. Dr. Atılgan ATILGAN 

Isparta University and Applied Sciences 
Poznań University of Life Sciences 
Alanya Alaattin Keykubat University 

DISTRIBUTED POLLUTANT LOAD CALCULATION 
OF ANIMAL WASTES: CASE STUDY OF ALANYA 

Atılgan ATILGAN 
Yücel ÇARDAKÇI 

Assoc. Prof. Dr. Burak SALTUK 
Esengül DEMİREL 

Alaaddin Keykubat University 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Isparta University of Applied Sciences 

SUSTAINABILITY ANALYSIS OF LIVESTOCK 
CARBON FOOTPRINT IN CLIMATE CHANGE AND 

AN INNOVATIVE FEASIBILITY EXAMPLE 

Joanna Kocięcka 
Daniel Liberacki 

Jerzy Mirosław Kupiec 
Poznań University of Life Sciences 

EFFECT OF SILICON APPLICATION ON GRASS 
GROWTH PARAMETERS 

Mateusz Hämmerling 
Joanna Kocięcka 
Tomasz Kałuża 

Poznań University of Life Sciences 
ANALYSIS OF WATER FLOW CONDITIONS IN 

DIFFERENT TYPES OF FISH PASSES 

Gizem ÖZAL 
Seval YILMAZ 

Zülbiye Hafsa ÖZDEMİR 
Nigde Omer Halisdemir University 

INVESTIGATION OF SOCIAL SUSTAINABILITY 
ON SHOPPING STREETS IN NIĞDE 

Seval YILMAZ 
Gizem ÖZAL 

Nigde Omer Halisdemir University 
NIGDE KIZIL ELMA PARK ANALYSIS BASED ON 

PPS SPACE DIAGRAM 

Prof. Dr. Banu BAYBARS Kadir Has University 
EXAMINING OF MATERIALIST TENDENCY AND 

HEDONIC CONSUMPTION RELATIONSHIP 
THROUGH INFLUENCERS IN TURKEY 
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FACE TO FACE 11.12.2022 
VENNUE: Göreme Belediyesi 

Toplantı Salonu Ankara Local Time  
1300 – 1500 

SESSION-2 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Muhammed Latif ALTUN 

Assist. Prof. Betül GARDA Selcuk University 
THE CREATION AND MARKETING OF 

EXPERIENTIAL VALUES IN TOURISM INDUSTRY 

Assist. Prof. Betül GARDA Selcuk University 
EXAMINING THE EFFECTS OF METAVERSE 

TECHNOLOGIES ON TOURISM MARKETING IN 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 

Associate Prof. Yusuf OKŞAR 
Associate Prof. Necmettin ÇALIŞKAN 

Hatay Mustafa Kemal University 
TROUBLE (BELA)-TEST (IMTIHAN) DIALECTIC: 
AN ASSESSMENT OF THE COVID-19 EPIDEMIC 

WITHIN THE FIELD OF FATE BELIEF 

Associate Prof. Yusuf OKŞAR Hatay Mustafa Kemal University 
EVALUATION OF THE PRE-PROPHETIC 
PROCESS IN TERMS OF QESBISM AND 

VEHBISM 

Associate Prof. Muhammed Latif 
ALTUN 

Harran University  
 

THE TAJDID OF FIQH 
 

Associate Prof. Muhammed Latif 
ALTUN 

Harran University  
PROVISION OF READING AZAN WITHOUT 

ABDEST (COMPARATION OF THE OPINIONS OF 
EVZÂI AND HANAFİ FICTIONS) 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Emin 
ÇİFTÇİ 

Harran University 
THE NEED TO RE-ASSESSMENT THE SAFETY 

OF HADITH TODAY 
Assist. Prof. Dr. Mehmet Emin 

ÇİFTÇİ 
Harran University 

HZ. WOMEN IN THE PROPHET'S MOSQUE 
EDUCATION 

 



3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
11-12 December 2022 / Cappadocia, Nevşehir-TÜRKİYE  

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.cappadociacongress.org/ 

11.12.2022 SESSION-1 HALL-1 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Cihan KÜRKÇÜ 

Asst. Prof. Çağatay YAMÇIÇIER 
Assoc. Prof. Cihan KÜRKÇÜ 

Assoc. Prof. Selgin AL 

Osmaniye Korkut Ata University 
Kırşehir Ahi Evran University 
İzmir Demokrasi University 

INVESTIGATION OF STRUCTURAL, 
ELECTRONIC AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF CUBIC PEROVSKITE 
BaLiH3 

Asst. Prof. Çağatay YAMÇIÇIER 
Assoc. Prof. Selgin AL 

Assoc. Prof. Cihan KÜRKÇÜ 

Osmaniye Korkut Ata University 
İzmir Demokrasi University 

Kırşehir Ahi Evran University 

STRUCTURAL, ELECTRONIC AND 
MECHANICAL PROPERTIES OF 

ORTHORHOMBIC PHASE OF CsMgH3: FIRST-
PRINCIPLES CALCULATIONS 

Assoc. Prof. Dr. Cihan KÜRKÇÜ 
Assist. Prof. Dr., Çağatay 

YAMÇIÇIER 

Kırşehir Ahi Evran University, 
Osmaniye Korkut Ata University 

INVESTIGATION OF STRUCTURAL, 
ELECTRONIC, AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF HEXAGONAL 
Ba3BiN 

Assoc. Prof. Dr. Cihan KÜRKÇÜ 
Assist. Prof. Dr. Çağatay YAMÇIÇIER 

Kırşehir Ahi Evran University, 
Osmaniye Korkut Ata University 

ELECTRONIC, MECHANICAL AND 
STRUCTURAL PROPERTIES OF CUBIC 
PHASE OF KMgH3: FIRST-PRINCIPLES 

CALCULATIONS 

Mustafa ÖZDURAN 
Ahmet İYIGÖR 

Kırşehir Ahi Evran University, 
INVESTIGATION OF THE PHYSICAL 

PROPERTIES OF Ga2Pt ALLOY WITH CaF2-
TYPE CUBIC CRYSTALS 

Mustafa ÖZDURAN 
Mohammed Basheer Yasser 

Aldaraanı 
Kırşehir Ahi Evran University, 

INVESTIGATION OF THE GRAUND STATE 
PROPERTIES OF Pt2CuGa FULL HEUSLER 

ALLOY WITHIN DENSITY FUNCTIONAL 
THEORY 

Ahmet İYİGÖR 
Osman ÖRNEK 

Mustafa ÖZDURAN 
Kırşehir Ahi Evran University, 

THEORETICAL INVESTIGATION OF 
PHYSICAL PROPERTIES OF Al2CoIr FULL 

HEUSLER ALLOY 

Osman ÖRNEK 
Mustafa ÖZDURAN 

Ahmet İYİGÖR 

Kırşehir Ahi Evran University, 

THEORETICAL INVESTIGATION OF THE 
PHYSICAL PROPERTIES OF InCoSi2 

HEUSLER ALLOY IN Cu2MnAl TYPE CRYSTAL 
STRUCTURE 

Osman ÖRNEK 
Ahmet İYİGÖR  

Mustafa ÖZDURAN 
Kırşehir Ahi Evran University, 

A COMPREHENSIVE THEORETICAL STUDY 
ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE 

CAIrO3 PEROVSKITE COMPOUND 
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11.12.2022 SESSION-1 HALL-2 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Sibel DOĞAN 

Lect. Berrin GÖGER 
Assist. Prof. Dr. Birgül TUNCAY 

Assoc. Prof. Dr.  İlknur KAHRİMAN 

Gumushane University 
Kelkit Sema Doğan Vocational School of 

Health Services 
Karadeniz Technical University 

AWARENESS LEVELS OF CHILD 
DEVELOPMENT STUDENTS ABOUT CHILD 

NEGLECT AND ABUSE 

Kübra ARSLANTÜRK 
Assoc. Prof. Dr.  İlknur KAHRİMAN 

Karadeniz Technical University 
CHILDHOOD EMERGENCY PROBLEMS: 
ACCIDENTS AND NURSING APPROACH 

Res. Assist. Seçil EKİZ ERİM  
Assoc. Prof. Dr.  Havva SERT 

University of Kocaeli 
Sakarya University 

A REVIEW OF THE GRADUATE THESES 
RELATED TO CIRCADIAN RHYTHM IN 

TURKEY 

Lect. Nurcan OKÇUOĞLU TOSUN 
Assist. Prof. Dr. Sibel DOĞAN 

Istanbul Medipol University 

AN INVESTIGATION TOWARDS BEHAVIORS 
OF ADMINISTRATIVE NURSES AGAINST 

SKILLS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
COPING WITH STRESS 

Elif Azize ÖZŞAHİN DELİBAŞ 
Şeyma ÖZSOY 

Tokat Gaziosmanpaşa University 

THE EFFECT OF TETANUS TOXIN ON 
ADENOZINE DEAMINASE ACTIVITY IN 

STREPTOZOTOCINE INDUCED 
EXPERIMENTAL ALZHEIMER MODEL 

   

Assoc. Prof. Dr.  Betül AKYOL 
Onur ÖZTÜRK 

Inonu University 

INVESTIGATION OF THE PHYSICAL 
EFFECTS OF PLIOMETRIC TRAININGS ON 
MALE VOLLEYBALLERS PLAYING IN HIGH 

SCHOOL TEAM 

Onur ÖZTÜRK 
Assoc. Prof. Dr.  Betül AKYOL 

Inonu University 
A SYSTEMATIC INVESTIGATION ON THE 
MECHANICAL (TECHNOLOGY) DOPING 

DISCUSSION IN SPORTS 
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11.12.2022 SESSION-1 HALL-3 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK 

Rabia BOVKIR 
Arif Cagdas AYDINOGLU 

Gebze Technical University 
EVALUATION OF THE URBAN QUALITY OF 

LIFE INDEX ON A NEIGHBOURHOOD SCALE 
USING MCDA METHODS 

Arif Cagdas AYDINOGLU 
Rabia BOVKIR 

Suleyman SISMAN 

Gebze Technical University 

GAP ANALYSIS AND NETWORK-BASED GIS 
METHODS FOR EVALUATING BUSINESS 

AVAILABILITY AND ACCESSIBILITY IN 
SMART CITIES 

Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK 
Lect. Emine Derya AKYÜZ 

Selçuk University 

T.R. AN APPLIED STUDY ON TELEVISION 
ADVERTISEMENTS TELECASTED BY THE 

MINISTRY OF TOURISM FOR THE 
PROMOTION OF CULTURE TOURISM 

Lect. Esra ÖZKAN ÖNEM Sivas Cumhuriyet University 
THE DISCOVERY OF THE AMERICA AND ITS 

EFFECTS ON GASTRONOMY 

Lect. Esra ÖZKAN ÖNEM Sivas Cumhuriyet University 

A RESEARCH ON THE SEASONAL 
HOLIDAYS CELEBRATED BY TURKS LIVING 

İN NORTH MACEDONIA AND THE FOOD 
SPECIFIC TO THESE HOLIDAYS 

Assoc. Prof. Dr. Melike KURTARAN 
ÇELİK 

Fegan MUTLU 
Trabzon University 

SEARCHING FOR INNOVATION IN TOURISM: 
FIELD RESEARCH 

Assoc. Prof. Dr. Melike KURTARAN 
ÇELİK 

Fegan MUTLU 
Trabzon University 

COST CONTROL IN FOOD AND BEVERAGE 
BUSINESSES 

Assist. Prof. Dr. İskender KARAKAYA Yozgat Bozok University 
THE EFFECTS OF US FOREIGN POLICY 
APPROACHES TO US FOREIGN POLICY 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Korkud 
AYDIN 

Kırıkkale University 
ZIONISM AND THE REACTIONS TO ZIONISM 

IN TURKISH PUBLIC OPINION 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Korkud 

AYDIN 
Kırıkkale University 

TURKISH ASSOCIATION OF PEACE-LOVERS 
AND ITS PLACE IN TURKISH POLITICAL LIFE 
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11.12.2022 SESSION-1 HALL-4 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Dr. M. S. R. Mariyappan 

Narmin Mammadova Azerbaijan State University 
CROWDFUNDING AS A DRIVER OF 

PRODUCT DEVELOPMENT 
Dr. M. S. R. Mariyappan 
Assoc. Prof. Dr.C.Vijai 

Assist. Prof. S.M.Suryalakshmi 

Institute of Science and Technology 
St.Peter’s Institute of Higher Education and 

Research 

A STUDY ON EFFECTIVENESS OF 
LOGISTICS CONSULTATION SERVICES 

Nihan TURAN 
Metin BAŞARIR 

Faculty of Arts and Sciences 
ON THE SOLUTION OF SOME EQUATIONS IN 

POST QUANTUM CALCULUS. 

Zohaib Hassan Sain Superior University 
STUDENTS ASSESSMENT OF ONLINE 
EDUCATION DURING THE COVID-19 

EPIDEMIC 

Shehu Umar Sa’id 
Ibrahim Umar 

Kateri Zahraddeen Ahmadu 

Federal Polytechnic 
Umaru Ali Shinkafi Polytechnic 

Federal College of Education Yola 

COVID-19 PANDEMIC AND FIRMS 
PERFORMANCE: EVIDENCE FROM SMALL 

AND MEDIUM SCALE ENTERPRISE 
OPERATING NIGERIA 

Sintayehu Assefa Yirga Hawassa University 

EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON 
EMPLOYEE PERFORMANCE: EVIDENCE 

FROM GARMENT ENTERPRISES IN 
ETHIOPIA 

Djemai Mounira 
Hadjadj Aoul Elias 

Saad Salah 
Khalfa Dalila 

Bouras Hichem 

Badji Mokhtar University 
IMPACT OF QUALITY CERTIFICATION IN THE 
ALGERIAN COMPANY ACCORDING TO THE 

ISO 9001/2015 STANDARD 

Djemai Mounira 
Khalfa Dalila 

Miloudi Zakaria 
Bouras Hichem 

Badji Mokhtar University 
RISK ANALYSIS 

(CASE STUDY OF THE COMPANY ALFAPIPE 
ANNABA-ALGERIA) 

Mounia BOUMEDIANE Royal Institute 
INFORMATION AND COMMUNICATION 

BEHAVIORAL AND ATTITUDES OF WOMEN 
‘ASSOCIATIONS IN THE CITY OF RABAT 
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11.12.2022 SESSION-1 HALL-5 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Etem YEŞİLYURT 

Yalçın DİLEKLİ 
M. Emir RÜZGAR 

Aksaray University 
EVALUATION OF CURRICULUM 

DEVELOPMENT PROCESSES AND 
PRACTICES IN TÜRKIYE 

M. Emir RÜZGAR 
Yalçın DİLEKLİ 

Aksaray University  
EVALUATION OF CURRICULUM FROM THE 

PERSPECTIVE OF THE FACULTY OF 
EDUCATION 

Gizem Senanur GÖZLER 
Assoc. Prof. Dr. Okşan TANDOĞAN 

Tekirdag Namık Kemal University 
MENTALLY DISABLED CHILDREN’S 
OPINIONS ABOUT PLAYGROUNDS 

Assoc. Prof. Yerkhozhina Sh.L. Suleyman Demirel üniversitesi 
MANAGEMENT OF EDUCATIONAL 

COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

Assoc. Prof. Dr. Khаfiza Ordabekova Suleyman Demirel üniversitesi 
NATIONAL-CULTURAL INFORMATION AND 

PSYCHOSEMANTIC PROBLEMS IN THE 
MEANING OF WORDS 

Assoc. Prof. Dr.  Sercan 
DEMİRGÜNEŞ 

Nigde Omer Halisdemir University 
COHERENCE IN TURKISH: OUTLOOK IN 

TURKISH TEXTBOOKS 

Assoc. Prof. Dr. Etem YEŞİLYURT Akdeniz University 
A CURRENT TEACHING AND FEEDBACK 

METHOD: THE BRANCHED TREE 

Assoc. Prof. Dr.  Etem YEŞİLYURT Akdeniz University 
A CURRENT TEACHING AND FEEDBACK 

TECHNIQUE: CONFIGURED GRID 

Assist. Professor Esma ÖZMAYA Karamanoğlu Mehmetbey University 
DIGITAL MEDIA USE AND STALK IN 

CHILDREN, ADOLESCENTS 
Assist. Professor Esma ÖZMAYA Karamanoğlu Mehmetbey University THE EPIDEMIC OF NARCISMS IN YOUTH 
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11.12.2022 SESSION-1 HALL-6 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Dr. Nwanah Chizoba Patience 

Hussen kreem jasim 
 

University of Kufa 
 

ADOPTION OF AMERICAN AUDITING 
STANDARDSAS AN INTRODUCTION TO 

PROFESSIONAL BEHAVIOR IN IRAQI 
AUDITING FIRMS FROM THE VIEWPOINT OF 

THEIR AUDITORSAN EXPLORATORY 
STUDYOFTHEOPINIONSOF A SAMPLEOF 

WORKERS IN ACCOUNTING AUDITING 
COMPANIES 

Kataeva A. N. 
Kopylova M. D. 

University of Russia 
CREATION OF PRIMARY INFORMATION FOR 

THE LABEL OF CHILDREN’S WINTER 
SEASON OVERALLS 

Bryenda Fred 
Vanessa Jameson 

Florance Yusni 
Christen Glenn Majani 

Christian Geoffery 

Keningau Vocational College 
SPOT & STOP: USING INFOGRAPHICS TO 
RAISE AWARENESS ON THE DANGER OF 

SCAMS 

Dr. Anekwe Rita Ifeoma 
Dr. Nwanah Chizoba Patience 

Nwatu Ifeanyichukwu 
Nnamdi Azikiwe University 

WORKPLACE DISCIPLINE: A CATALYST FOR 
STAFF PERFORMANCE OF MONEY DEPOSIT 

BANKS IN ANAMBRA STATE, NIGERIA. 

Eze, Solomon Uchechukwu, 
Dr. Cosmas Anayochukwu Nwankwo 

Obananya, Chinwe Gloria 

Nnamdi Azikiwe University 
Ojukwu University 

ENTREPRENEURIAL CONTENT 
KNOWLEDGE AND HUMAN CAPITAL 

DEVELOPMENT OF STATE UNIVERSITIES 
STUDENTS IN SOUTH-EAST, NIGERIA 

Naceur KHELAF 
Kenza TORAI 

Dr.Soumia BOUZAHER 
Abdelmadjid TIMAOUI 

University of Ghardaia 
 

University Mohamed Khider of Biskra 

THE CONTRIBUTION OF MARKETING TO 
PROMOTE TOURISM AND SAVE THE 

NATURAL OASIS HERITAGE IN THE CITY OF 
BISKRA (ALGERIA) 

OUMASST Abdallah UIZ University 
HOW TO DEFINE INTELLIGENCE 

REFERRING TO ECONOMIC 
DEVELOPMENT? 

Alireza Karbasi 
Hossein Mohammadi 

Laya Enjili 
Ferdowsi University of Mashhad 

PRIORITIZATION OF INDUSTRIAL SAFFRON 
VALUE CHAINS 

RIYAN ANDNI 
MUHAMMAD SAID 

University Syarif Hidayatullah 
DETERMINANT OF ISLAMIC STOCK INDEX IN 
INDONESIA PRE AND POST PANDEMIC ERA 

VACCINE 
DIVYA JAIN 

Dr. Meghna Chhabra 
Deemed to be University 

A REVIEW ON USE OF GOOGLE TRENDS IN 
STOCK MARKET RESEARCH 
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11.12.2022 SESSION-2 HALL-1 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI 

Oya KAPLAN 
Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU 

Gaziantep University 

EFFECT OF HOT WATER FOOT BATH 
APPLIED IN THE EARLY PERIOD AFTER 
CESAREAN SECTION ON PAIN, FATIGUE 

AND GAS RELEASE 

Mine AKBEN 
Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU Gaziantep University 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF 
PREGNANCY ON DAILY LIFE ACTIVITES IN 

WOMEN WITH PHYSICAL DISABILITIES 
Res. Assist. Sema Nur ERYILMAZ 

ALKAN 
Res. Assist. Seyhan DEMİR 

Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTAŞ 
Assist. Prof. Dr. Egemen ÜNAL 

Assist. Prof. Dr. Nimetcan MEHMET 
Prof.Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU 

Ankara Yildirim Beyazit University 
THE EFFECT OF MATERNAL OBESITY ON 

CHILD HEALTH 

Res. Assist. Seyhan DEMİR 
Res. Assist. Sema Nur ERYILMAZ 

ALKAN 
Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTAŞ 

Assist. Prof. Dr. Egemen ÜNAL  
Assist. Prof. Dr. Nimetcan MEHMET 
Prof.Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU 

Ankara Yildirim Beyazit University 
EFFECT OF MATERNAL STRESS ON 

PREMATURITY 

Celle ÖMEROĞLU 
Assoc. Prof. Dr. Latife UTAŞ AKHAN 

Bandirma Onyedi Eylul University 
EFFECT OF MIGRATION ON MENTAL 

HEALTH 

Seda VURAL AYDIN İstanbul Gedik University 
RELATIONSHIP OF LEAD WITH FREE 

RADICALS, REACTIVE OXYGEN SPECIES 
AND OXIDATIVE STRESS 

Rabia TUNA 
İrfan MARANGOZ 

Kırşehir Ahi Evran University 
EXAMINATION OF KINANTROPOMETRIC 

MEASUREMENTS IN WOMEN TENNIS 
PLAYERS 

Mehmet Hanifi KAYA Kırşehir Ahi Evran University 

THE EFFICACY OF SCHROTH EXERCISES 
AND PNF EXERCISES ON COBB ANGLE, 

PEDOBAROGRAPHIC PARAMETERS AND 
PERIPHERAL MUSCLE STRENGTH IN 

ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS: A 
SINGLE-BLIND, RANDOMIZED CONTROLLED 

PILOT STUDY 
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11.12.2022 SESSION-2 HALL-2 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Ümmü Saliha EKEN İNAN 

Assist. Prof. Dr. Ahmet Gökçe 
AKPOLAT 

Kütahya Dumlupınar University 
THE ASYMMETRIC CAUSALITY BETWEEN 

BIST100 INDEX AND EXCHANGE RATE FOR 
THE MONTHLY PERIOD 1992:01-2022:05 

Lect. Dr. Selvihan TAŞDELEN 
Lect. Umut TAŞDELEN 

Sakarya University of Applied Sciences 

 
COMPARISON OF THE EFFECTS OF THE 

CBRT AND THE FEDERAL RESERVE 
SYSTEM (FED) ON THE ECONOMY 

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ 
Fatma ZEYBEK 

Bandirma Onyedi Eylul University 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN EMPLOYEE ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT AND THE DIMENSIONS OF 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

Yaser RAHMATY Ahi Evran University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ORGANIZATIONAL DEMOCRACY AND 

ORGANIZATIONAL CYNICISM: THE 
EXAMPLE OF BAMYAN SCHOOLS 

Quliyeva Nübar İnqilab qızı ---- 
RECOVERY OF SMALL AND MEDIUM 

BUSINESSES IN THE LIBERATED 
TERRITORIES 

Assoc. Prof. Dr. Arzu KAN 
Ali Emrah ŞAHİN 

Ahi Evran University 
Bolu Abant İzzet Baysal University 

A STUDY ON THE CAUSALITY 
RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND 

INTEREST RATES 

Assist. Prof. Dr. Derya YÜCEL 
Prof. Dr. Rahmi YÜCEL 

Bolu Abant İzzet Baysal University 
FINANCIAL INNOVATION FOR 

SUSTAINABILITY: A REVIEW IN THE 
BANKING SECTOR 

Assist. Prof. Dr. Derya YÜCEL Bolu Abant İzzet Baysal University 
THE EFFECT OF R&D CENTERS ON 

CORPORATE GOVERNANCE 
PERFORMANCE: AN ANALYSIS ON BIST 

Lect. Dr. Hasan ERYÜRÜK Afyon Kocatepe University 
IN THE FORMATION OF ADMINISTRATIONS 
THAT CANNOT BE CREATE ALTERNATIVE, 

MR. MAGOO EFFECT 

Assist. Prof. Dr. Duygu GÜR Cag University 
THE EFFECTS OF SUSTAINABLE 

MARKETING ON THE MARKETING MIX OF 
BUSINESSES 

Assist. Prof. Dr. Ümmü Saliha EKEN 
İNAN 

Selcuk University 

USING THE ANALYTICAL HIERARCHY 
PROCESS TO DECIDE THE MOST SUITABLE 

MOBILE PHONE WITHIN THE SCOPE OF 
DIGITAL MARKETING 
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11.12.2022 SESSION-2 HALL-3 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Murat OKUR 

Zeynep HAZNEDAR Ankara Social Sciences University 
PROBLEMS ENCOUNTERED IN FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATION / EXAMPLE OF 

TEACHING IN ARABIC 

Lect. Dr. Neşe AYDIN KARAASLAN Kütahya University of Health Sciences 
SOME NOTES ON THE ENCYCLOPEDIC 

DICTIONARY 

Asst. Prof. Dr. Ceren UTKUGÜN 
Dr. Ramazan YILDIRIM 

Afyon Kocatepe University 
Ministry of Education 

FORMER STUDENTS' OPINIONS ON 
HISTORY LESSONS AND HISTORY 

TEACHERS 

Assoc. Prof. Dr. Yeliz YEŞİL 
Esra SARAÇ 

University of Trakya 
EVALUATION OF THE LIFELONG LEARNING 
STUDIES OF THE MINISTRY OF NATIONAL 

EDUCATION IN TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Murat OKUR 
Sema CANSEVER 

Sivas Cumhuriyet University 

THE EFFECT OF LABORATORY SUPPORTED 
EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION ON 

STUDENTS' ATTITUDE TO SCIENCE: A 
META-ANALYSIS STUDY 

Assoc. Prof. Dr. Murat OKUR 
Ayşe AKYOL 

Sivas Cumhuriyet University 

THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNING 
ON STUDENTS' ATTITUDES TO SCIENCE 

LESSON IN SCIENCE EDUCATION BETWEEN 
2005-2022: A META-ANALYSIS STUDY 

Lect. Rana RUDVAN Cag University 
A STUDY ON THE CONTENTS OF 

CHİLDREN'S SONGS 

Assoc. Prof. Dr. Davut AYDIN 
Zehra KARAMAN 

Kirsehir Ahi Evran University 
IRRATIONAL BELIEFS OF PSYCHOLOGICAL 

COUNSELOR CANDIDATES ON THE 
PSYCHOLOGICAL COUNSELING PROCESS 

Assoc. Prof. Dr. İpek Beyza 
ALTIPARMAK 

Bursa Technical University 
“CULTURE” AS A SOCIAL ISSUE IN THE 

WORKS OF ZIYA GOKALP 
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11.12.2022 SESSION-2 HALL-4 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mohammed Waheeb 

M. Khoirul Fikri 
Rizky Andrean 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 
INDONESIAN TRADITIONAL MARKETS 
IN AL-GHAZALI’S ISLAMIC ECONOMIC 

PERSPECTIVE 
Anastasia Romanova 
Rodica Svetlichnaia 

University of Moldova 
THE POLICIES OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA IN THE FIELD OF DIASPORA 

Chaabna Abdelkarım 
Aziri Dhiya Eddine 

--- 

THE TITTLE OF RESEARCH: QUALITY OF 
PUBLIC SPACES: THE MAIN COMMERCIAL 

OFFER DRIVING THE ATTRACTIVENESS OF 
PUBLIC SPACE IN ELKHROUB (STATE OF 

CONSTANTINE-ALGERIA) 

Prof. Dr. Mohammed Waheeb Hashemite University 
THE DISCOVERY OF A UNIQUE CAVE 

(MULLAQA)IN IRAQ AL-AMEER AMMAN –
PHELADELPHIA – SOUTH LEVANT 

Roufaida Benbrahim 
Khaoula Amraoui 

Naceur Khellaf 

Chafia berbouche 
Sriti Leila 

Abdelmadjid Timaoui 

Mohammed Khider University 
THE VALORIZATION OF TRADITIONAL 

HUMAN SETTLEMENTS IN ALGERIA. CASE 
STUDY: KSAR OF LICHANA BISKRA 

Chigozie Jude Odum University of Nigeria 
COMMUNITY USE OF ECOTOURISM 

RESOURCES 

Süreyya Yiğit New Vision University 
THE EVOLUTION OF CFSP AND ESDP FROM 

THE TREATY OF AMSTERDAM TO THE 
TREATY OF NICE 

Mudrajad Kuncoro 
 

Gadjah Mada University 
 

AN INQUIRY INTO THE PATTERN AND 
CAUSES OF INEQUALITY IN INDONESIA, 

1964-2022 
Ayushı Sıngh 
Sparsh Yadav 

Galgotıas University CYBER CRIME IN CHILDREN 

Rodolfo Reda 
Alessio Zanza 

Dario Di Nardo 
Maurilio D’Angelo 

Luca Testarelli 

Sapienza University of Rome 

CLINICAL, RADIOGRAPHIC, AND 
BIOCHEMICAL EVALUATION OF TWO-PIECE 

VERSUS ONE-PIECE SINGLE IMPLANTS 
WITH A LASER MICROGROOVED COLLAR 

SURFACE AFTER 5 YEARS OF FUNCTIONAL 
LOADING 

Seracchiani Marco 
Maurilio D’Angelo 

Alessio Zanza 
Rodolfo Reda 

Valentina Bellanova 
Dario Di Nardo 
Luca Testarelli 

Sapienza University of Rome 
ONLY ROTARY ENDO PROTOCOL: AN 
EVIDENCE BASED APPROACH TO THE 

ROOT CANAL TREATMENT 
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11.12.2022 SESSION-2 HALL-5 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Dr. Odırın Omıegbe 

Prof. Dr. İjlal OCAK 
Assist. Prof. Dr. Emine AKKAŞ 

BAYSAL 
Yaşar Nuri GUNEŞ 

Afyon Kocatepe University 
Evrensel College 

EXAMINATION OF TEACHERS' PEDAGOGIC 
LITERACY AND SCIENTIFIC LITERACY 

LEVELS 

Assist. Prof. Dr. Emine AKKAŞ 
BAYSAL 

Prof. Dr. İjlal OCAK 
Hatice ALBAYRAK 

Afyon Kocatepe University 
 

OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS ON 
EDUCATIONAL PROBLEMS OF REFUGEE 

STUDENTS 

Bernadetha Nadeak Universitas Kristen Indonesia 
ANALYSIS OF EDUCATIONAL PATTERNS IN 

SUBURBAN SCHOOLS 
Fajonyomı, O.J. 

Muhammed Amınah Bukola 
Ambalı, Z.O 

University Of Ilorin 
 

BIG DATA AND ACADEMIC RESEARCH 
LIBRARIES: AWARENESS AND USE IN THE 

UNIVERSITY OF ILORIN LIBRARY 
Ndubuisi-Okolo Purity Uzoamaka 

Onuzulike Nkechi 
Osita Fabian Chinedu 

 
EDUCATIONAL DECADENCE IN NIGERIA: 

THE WAY FORWARD 

Virginia D. Natividad-Franco 
Maybelle N. Dela Cruz 

Bulacan State University 
THE INFLUENCE OF PAY AS A MOTIVATOR 

ON THE RESEARCH PRODUCTIVITY OF 
EDUCATORS 

Dr. Odırın Omıegbe Unıversıty Of Delta 
INFLUENCE OF CULTURE ON THE 

EDUCATIONAL RIGHTS OF PERSONS WITH 
DISABILITIES IN NIGERIA 
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11.12.2022 SESSION-2 HALL-6 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. K. R. Padma 

Assist Prof. Dr Ashwan A. 
Abdulmunem 

University of Kerbala DISTINGUISHING PAPER CURRENCY FOR 
THE BLIND PEOPLE 

Assist. Prof.Vaibhav Kant Singh Central University UMPIRE POSE DETECTION IN CRICKET 

Mohammed Kaka Ahmed Universiti Teknologi Malaysia 
OVERVIEW OF GRAPH DATA STRUCTURE 

IN WORLD WIDE WEB 

Mohammed Kaka Ahmed Universiti Teknologi Malaysia 

A CORRELATION STUDY: ONLINE 
PROCTORING AND CHALLENGES 

INTEGRITY IN COMPUTER PROGRAMMING 
COURSE 

Balasubramani G L 
Rinky Rajput 

Rakesh Bhatnagar 
Abhinav Grover 

Jawaharlal Nehru University 
Banaras Hindu University 

STRUCTURE-BASED DRUG REPURPOSING 
TO INHIBIT THE DNA GYRASE OF 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

Mehrez Gammoudi 
Aicha Souid 
Safa Malki 

Raja Ben Ahmed 

Université de Tunis-El Manar 
FIRST RECORD OF POLYCLAD FLATWORMS 

FROM THE GULF OF GABES (TUNISIA) 

Assist.Prof. K.R.Padma 
K.R.Don 

Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam 
(Women’s) University 

RARE AND ENDEMIC MEDICINAL PLANTS 
OF ARISTOLOCHIA GENUS WITH WEALTHY 

BIOACTIVE CHEMICALS AND 
PHARMACOLOGICAL EFFECTS: AN UPDATE 

Mohd Abul Kalam 

Mudassar Shahid 
Sulaiman S Alhudaithi 
Abdullah Alshememry 

Musaed Alkholief 

King Saud University 

CHITOSAN NANOPARTICLES IMPROVE THE 
IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND IN 

VIVO OCULAR BIOAVAILABILITY OF 
LINEZOLID IN RABBIT EYES 

Khadija BENAMAR 
Sara ERRAHMANI 

Kawtar FIKRI BENBRAHIM 
Saad IBN SOUDA KORAICHI 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

STUDY OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
OF  PHYTOCOMPOUNDS AGAINST TWO 
BACTERIAL CONTAMINANTS OF FOOD 

STUFFS 
CHETOUI Imene 

GHRIBI Feriel  
BEJAOUI Safa 

AZAZA Mohamed Salah 
TRABELSI Monia 

University of Tunis El Manar 

DIETS OF NILE TILAPIA JUVENILE 
(Oreochromis niloticus, L.) BASED ON MEAL 

CRAB OF PORTUNUS SEGNIS: EFFECTS ON 
GROWTH PERFORMANCE, FATTY ACID 

COMPOSITION 
Hanna Karakurkchi 
Oleksandr Shutov 
Vitaliy Osaulenko 

Maryna Holda 
Oleksandr Artiushenko 

Institute National Law University 
APPROACHES TO DIGITIZATION AND 

INFORMATIZATION OF HIGHER EDUCATION 

Viktor Kolovski  
Bardha Ibishi 

Vesna Karapetkovska – Hristova 
Faculty of Biotechnical Sciences 

ANALYSIS OF METHODS FOR OBTAINING 
PROPOLIS EXTRACTS FROM 

DIFFERENT BOTANICAL ORIGINS 
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11.12.2022 SESSION-3 HALL-1 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR 

Ayşe Kardelen KURTDERE 
Prof. Dr. Zeynep Banu DOĞANLAR 

 
University of Trakya 

THE COMBINATION OF OXALIPLATIN AND 
PICEATANNOL INDUCES TGF-β SIGNALING 

PATHWAY IN PC-3 CELLS VIA STAT3-SMAD3 
CROSSTALK 

Assist. Prof. Dr. Murat KAYA Duzce University 
TO "SURGICAL Abdominal Pain (Acute 

Abdominal) in CHILDREN" 
APPROACH TO EMERGENCY SERVICE" 

Selma Mine KARA APAYDIN Kayseri City Hospital 
RECURRENT TENSION PNEUMOTHORAX IN 

COVID 19 PNEUMONIA AND THE VITAL 
IMPORTANCE OF RAPID INTERVENTION 

Osman ŞAHİN 
Murat KÜÇÜK 

Batman Training and Research Hospital 
FACTORS AFFECTING  90-DAY MORTALITY 

IN COVID-19 PATIENTS WHO NEED 
MECHANICAL VENTILATION 

Fatih GÜRLER Kayseri City Training and Research Hospital 
CHEST WALL RESECTION AND 

RECONSTRUCTION IN LUNG CANCER 
Mustafa BAĞCI 
Kazım UÇKAN 

Prof. Dr, Hanım Güler ŞAHİN 
Van Yüzüncü Yıl University 

DANDY-WALKER MALFORMATION 
DETECTED IN THE FETUSA AT 24 WEEKS 

OF PREGNANCY: A CASE REPORT 

Assist. Prof. Dr. Özge Temiz Osmaniye Korkut Ata University 

EFFECTS OF ALUMINUM OXIDE 
NANOPARTICLE ON THE ACTIVITY OF 

PRIMARY ANTIOXIDANT SYSTEM ENZYME 
SUPEROXIDE DISMUTASE IN BRAIN TISSUE 
OF NILE TILAPIA OREOCHROMIS NILOTICUS 

Assist. Prof. Dr. Özge Temiz Osmaniye Korkut Ata University 

EFFECTS OF TITANIUM DIOXIDE 
NANOPARTICLE OF OREOCHROMIS 

NILOTICUS ON SUPEROXIDE DISMUTASE 
AND CATALASE ENZYME ACTIVITIES IN 

BRAIN TISSUE 
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11.12.2022 SESSION-3 HALL-2 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Alpaslan ALKIŞ 

Assist. Prof. Dr. Celal ASLAN 
Mehmet KIRMIZIGÜL 

Gaziantep University HUNTING AND FLOCKING TOYS IN TURKS 

Assoc. Prof. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Mehmet KIRMIZIGÜL 

Gaziantep University 
WEDDING, LOADING AND NAME-GIVING 

TOYS IN TURKS 
Rana Özge KALE 

Assoc. Prof. Dr. Oya AKIN 
Yildiz Technical University THE PLACE OF PERCEPTION IN THE SPACE 

Ayşen ARSLAN YAPICI Niğde Ömer Halisdemir University 

AN EXAMINATION OF THE REPUBLIC DAY 
CELEBRATIONS IN TURKEY WITHIN THE 
SCOPE OF TAN and ULUS NEWSPAPER 

(1930-1932) 

Assoc. Prof. Dr. Hülya KAYNAR 
Lect. Serdar KORKMAZ 

Sivas Cumhuriyet University 

MINIA CITIES THAT EMERGED AS 
CONTEMPORARY ART PRACTICES IN 

CULTURAL MEMORY TRANSFER; 
OSMANAĞA MANSION EXAMPLE 

Res. Assist. Ecem KARA Adana Alparslan Turkes Science and 
Technology University 

SPATIALIZATION POTENTIALS OF 
EXHIBITION PRACTICES: THE CASE OF 

MUSEUM GAZHANE 

Assoc. Prof. Dr. Alpaslan ALKIŞ Kahramanmaras Sutcu Imam University 
GENDER DETERMINATION ON ARTIFICIAL 
EMBRYO IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC 

LAW AND FREEZING THE EMBRION 

Assoc. Prof. Dr. Alpaslan ALKIŞ Kahramanmaras Sutcu Imam University 

FOR ISLAMIC LAW, A STEM CELL IS 
OBTAINED FROM ARTIFICIAL EMBRYO 

IMPLEMENTATION AND IMPLEMENTATION 
OF PGT 

Dr. Aysel YILDIZ EROL Karamanoglu Mehmetbey University 
PERSIAN SUBSCRIPTION OF Slang 

Discourses In "RECEP İVEDİK 5 MOVIE" 
A REVIEW ON THE TRANSLATION" 

Sümeyra İLHAN Kastamonu University 
“SHOOTING PAINTINGS” AS A FEMINIST 

SHOW 
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11.12.2022 SESSION-3 HALL-3 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI 

Anıl YENİ 
Assist. Prof. Dr. Murat Ergenokon 

SELÇUK 
Assoc. Prof. Dr. Ömer ÜNDÜL 

Yildiz Technical University 
Istanbul Technical University 

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF 
SOIL-NAILED WALL CONSTRUCTED ON 
WEATHERED SANDSTONE AT VARYING 

GRADES 
Assoc. Prof. Dr. Tacettin GEÇKİL 

Ceren Beyza İNCE 
Sena KOÇ 

Inonu University 
EVALUATION OF USE OF GLASS POWDER 

AS FILLER IN HOT MIX ASPHALT 

Assoc. Prof. Dr. Tacettin GEÇKİL 
Özge Nur ÇETKİN 
Ceren Beyza İNCE 

İnönü Üniversitesi 
EFFECTS OF BLAST FURNACE SLAG 

STABILIZED CLAY-SAND SOILS ON RIGID 
ROAD PAVEMENT 

Eşref DİNÇ 
Prof. Dr. Aykut ŞENOL 

Istanbul Technical University 

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF 
MINI PILE FLOOR NAIL SHOCKING SYSTEM 
ON HARD CLAY FLOORS TOGETHER WITH 

FLOOR NAIL TENSILE EXPERIMENT 

Rahma Magzoub Saied KALAFALLA Gazi University 
EVALUATION OF THE EFFECT OF SHEAR 
SPACING ON TENSILE STRENGTH IN 4-

POINT BENDING TESTS 

Mustafa YILDIZ 
Murat KALKAN 
Orkun DAĞLI 

Aksaray University 

PSEUDO STRATIGRAPHY AND 
GEOCEMICAL FEATURES OF THE OCEAN 

CRUST SECTION OF THE AKMEZAR 
OPHIOLITE, AKSARAY / CENTRAL ANATOLIA 

Şaban Furkan UÇAK 
Assist. Prof. Dr. Bahattin GÜLLÜ 

Aksaray University 
MINERO-PETROGRAPHICAL and 

GEOCHEMICAL PROPERTIES of THE 
PROCESSIBLE GRANITES in AKSARAY 
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11.12.2022 SESSION-3 HALL-4 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Dr. Muhammad Ahmad 

Fattouche Maroua 
Belaidi Salah 

University of Biskra 

STRUCTURAL, ELECTRONIC AND MESP 
STUDY ON THE ISOTHIAZOLE BASIC CORE, 

USING SEVERAL QUANTUM 
COMPUTATIONAL METHODS 

Jabir Abdullahi Muhammad 

Ansar Bilyamin Adam 
Aminu Ado Kaugama 

Shamsu Abdullahi Idris 

Federal University 
HEALTH IMPACT OF HEAVY METALS FOUND 

IN HUMAN NAILS 

Abdallah Assouani 
M’hamed Abali 

Abdelkader Dabagh 
Mohamed Zerbet 
Mohamed Chiban 

Fouad Sinan 

Université Ibn Zohr 

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES SOURCES 
DES NITRATES PRÉSENTES DANS LES 

RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE DE 
CERTAINES COMMUNES RURALES DE 

L'ANTI-ATLAS/ ETUDE DE CAS NIHIT 

Muhammad Shahid 
Fozia Anjum 

University of Agriculture 
Govt. College University 

DATE PALM MUCILAGE ENCAPSULATED 
WITH SILVER NANO PARTICLES FOR 

COLONIC DRUG DELIVERY 
Ms. Pratiksha Mandlik 

Mr. Rohit Koli 
Ms. Saniya Shaikh 

Ms. Vaishnavi Khairnar 
Dr. Sandeep Sonawane 

Dr. Santosh Chhajed 

MET’s Institute of Pharmacy 

IN-SILICO PROFILING OF DLX AND ITS 
MAJOR DEGRADATION PRODUCTS TO 
ASCERTAIN ITS PHARMACOKINETIC, 

THERAPEUTICS AND TOXICOLOGICAL 
PROPERTIES 

Shahid Nazir 
Matloob Ahmad 

Government College University 
SYNTHETIC STRATEGIES TOWARDS 
THIAZOLOPYRIDINE DERIVATIVES 

Mr.Shubham Chikhale 
Ms.Harshada Dhak 

Ms.Snehal Kandalkar 
Dr.Umesh Laddha 

Dr.Sanjay Kshirsagar 

MET’s Institute of Pharmacy 

FORMULATION OF PPAR-GAMMA AGONIST 
AS SURFACE MODIFIED PLGA 

NANOPARTICLES FOR NON-INVASIVE 
TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY: 

IN VITRO AND IN VIVO EVIDENCES 
Mr.Shubham Chikhale 

Ms.Harshada Dhak 
Ms.Snehal Kandalkar 

Dr.Umesh Laddha 
Dr.Sanjay Kshirsagar 

MET’s Institute of Pharmacy 

FORMULATION OF PPAR-GAMMA AGONIST 
AS SURFACE MODIFIED PLGA 

NANOPARTICLES FOR NON-INVASIVE 
TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY: 

IN VITRO AND IN VIVO EVIDENCES 

Dr. Muhammad Ahmad University of Education 

CREATION OF ANION-EXCHANGE COATING 
ON CATION-EXCHANGE MEMBRANE TO 
SPLIT H2O IN ELECTRODIALYSIS FOR 

CLEAN ENERGY 
Dinesh Rishipathak 

Komal Ushir 
Ashutosh Gupta 

MET’s Institute of Pharmacy 
DESIGN, SYNTHESIS AND EVALUATION OF 

FEW PYRAZOLINE DERIVATIVES FOR 
ANTIDEPRESSANT ACTIVITY 

Mohammed Barbouchi 
Bouchra Benzidia 

Mostafa El Idrissi 
M’barek Choukrad 

Moulay Ismail University 
Ibn Tofail University 

CHEMICAL VARIABILITY IN ESSENTIAL OILS 
ISOLATED FROM ROOTS, STEMS, LEAVES 
AND FLOWERS OF THREE RUTA SPECIES 

GROWING IN MOROCCO 
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11.12.2022 SESSION-3 HALL-5 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Harleen Kaur 

Assoc. Prof. Dr. M. Yusuf 
TANRIKULU 

Adana Alparslan Turkes Science and 
Technology University 

EFFECT OF INFRARED HEATING OF 
SUPPORT ARMS ON THE THERMAL 
CONDUCTANCE OF SINGLE LAYER 

MICROBOLOMETERS 
Omer KENAN 

Bulent YANIKTEPE 
Ertugrul SEKEROGLU 

Ezgi AKBUDAK 
Muammer OZGOREN 

Osmaniye Korkut Ata University 
Necmettin Erbakan University 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF 
INSTANTANEOUS FLOW PROPERTIES 

AROUND A CAMBERED NOSE TORPEDO-
LIKE GEOMETRY EXPOSED TO UNIFORM 

FLOW 

A. A. van der Pijl, 
Dr. Ali Durusu 

Yildiz Technical University 
ROOFTOP PV SYSTEM DESIGN: CONCEPT, 
APPLICATION, MOTIVATION AND DESIGN 

PARAMETERS 
Mr. Mohamed Lamine Benaissa 

Dr. Abdelkader Beladel 
Pr. Kouzou Abdellah 
Mr. Youcef Chouiha 
Mr. Djaloul Karboua 

Mr. Ben ouadeh Douara 

Djelfa University 

OPTIMAL SIZING OF A NANO GRID SYSTEM 
FOR AN ISOLATED SITE WITH 

GPV/WIND/GD/BATTERIES 
USING HOMER AND MATLAB 

Arefe Ehyaee 
Saeed Olyaee 

Shahid Rajaee Teacher Training University 
A DUAL-CORE PHOTONIC CRYSTAL FIBER-

BASED BIOSENSOR 
Dris BEN HMAMOU 

Mustapha ELYAQOUTI  
El Hanafi ARJDAL  

Brahim Ydir  
Driss SAADAOUI  
Souad LIDAIGHBI 

Daoudi El fatmi 
Rabya AQEL  
Imade Choulli  

Abdelfattah Elhammoudy 

Ibn Zohr University 

PARAMETERS IDENTIFICATION AND 
ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF 

PHOTOVOLTAIC PANELS FROM MEASURED 
I-V CHARACTERISTICS CURVES UNDER 

DYNAMIC ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

Abdelrahman SALMAN Tomsk Polytechnic Univeristy 
REVIEW OF NEW METHODS FOR 

CORROSION DETECTION USING NEW EDDY 
CURRENT TESTING TECHNIQUE 

Mekontchou Tsamo Franc Kevin 
Suman Lata 

Sharda University 
AUTOMATION IN THE CEMENT INDUSTRY 

 

Madhu Kumari 
Assoc. Prof. Dr. Harleen Kaur 

Mata Sundri College 
ENERGY EFFICIENT CONSUMER BEHAVIOR: 

MAPPING RESEARCH GAPS AND FUTURE 
AGENDA 

Raja BEN AHMED 
Safa El Melki 
Aicha Souid 

Mehrez Gammoudi 
 

Université de Tunis-el Manar 

MORPHOLOGY AND DNA BARCODES 
REVEAL THE PRESENCE OF THE 

INTRODUCED FRESHWATER LEECH 
HELOBDELLA OCTATESTISACA 

(HIRUDINIDA: GLOSSIPHONIFORMES: 
GLOSSIPHONIIDAE) IN NORTH AFRICA 

 

 

 

 



3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
11-12 December 2022 / Cappadocia, Nevşehir-TÜRKİYE  

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.cappadociacongress.org/ 

11.12.2022 SESSION-3 HALL-6 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Assoc.Prof. Dr. Remus RUNCAN 

Gloria Sydney NDAHBROS 
Burcu TOTUR DİKMEN 

Ganna POLA 
Near East University 

PERCEPTION AND SATISFACTION LEVEL OF 
NURSING STUDENTS TOWARDS ON-LINE 

LEARNING, SELF-EFFICACY AND THE 
RELATION OF DIGITAL CITIZENSHIP 

Valencia Kathline Donita Siagian 
Titin Sulastri 

Marvel Reuben Suwitono 
Universitas Advent Indonesia 

EVALUATION OF CHEWABLE TABLETS OF 
BREADFRUIT (Artocarpus altilis) LEAF BASED 

ON DISSOLUTION AND ANTIOXIDANT 
ACTIVITY TESTS 

Asist.Prof. Joseph U. Almazan  Nazarbayev University 

BARRIERS OF PHYSICAL ASSESSMENT 
SKILLS AMONG NURSING STUDENTS IN 

ARAB PENINSULA BARRIERS OF PHYSICAL 
ASSESSMENT SKILLS AMONG NURSING 

STUDENTS IN ARAB PENINSULA 
Hanaa Hussein Mukhlif 

Ekhlas tariq hasan 
Munther Natheer Al- Fattah 

University of Mosul 
MOTHERS' KNOWLEDGE AND BEHAVIORS 
TOWARD NEONATAL JAUNDICE(NNJ) AT 

MOSUL CITY 
Assoc.Prof. Dr. Remus RUNCAN 

Alexandra - Mia CRAIOVAN 
Aurel Vlaicu University of Arad 

CARE SERVICES FOR ELDERLY PERSONS 
IN PRIVATE HOMES IN ROMANIA 

Ifeoma B. Nwosu 
Divinefavour Onyekelu  
Prosper U. Okonkwo 
Ezinne C. Ekediegwu 
Stanley Maduagwu    

Michael O. Ogunlana 
Yvonne E. Ihegihu  

Ekundayo Ogunkunle 
Ogochukwu Umeonwuka 

Nnamdi Azikiwe University 
University of KwaZulu-Natal 

QUALITY OF LIFE OF OLDER-PERSONS 
WITH DISABILITY AND THEIR ATTITUDE 

TOWARDS PHYSICAL-ACTIVITY 
PARTICIPATION IN SELECTED LOCAL-
GOVERNMENT-AREA, ENUGU-NIGERIA 

Hariom Kumar 
Vishal Diwan 

Bhupesh Sharma 
Amity University 

EFFECT OF PREGABALIN IN PROPIONIC 
ACID-INDUCED TOXICITY: A LINK TO 

AUTISM 

Aleh Alexander Monday Federal University Lafia 

PUBLIC PERCEPTION OF EUTHANASIA AS A 
REMEDY FOR TERMINAL ILLNESS IN LAFIA 
METROPOLIS, NIGERIA: IMPLICATION FOR 
SOCIAL WORK PRACTICE IN END-OF-LIFE 

SITUATION 
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12.12.2022 SESSION-1 HALL-1 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr.  Huma Ali 
Dr. Mahtab Ahmed Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal 

University 
A STUDY OF GDP IN THE SPECTRUM OF 

UNDERDOG SECTORS 

Dr Mahtab Ahmed Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal 
University 

A STUDY OF GDP OF INDIA IN THE 
SPECTRUM OF DIFFERENT FACTORS 

AFFECTING THE GROWTH 
Prof. Dr.  Huma Ali 

Dr. Saba Zubai, 
Dr.  Yousra Shafiq 

University Karachi 
 

FACULTY DEVELOPMENT STRATEGIES: 
PROFESSIONALISM AND WORK ETHICS 

Marhaba Rana 
Dr. Farhan Navid Yousaf 

Dr. Ayesha Khalid 
University of the Punjab Lahore 

ENTREPRENEURSHIP AND 
EMPOWERMENT: LIVED EXPERIENCES OF 

WOMEN ENTREPRENEURS IN PUNJAB 

Anshika Gupta  
PHISHING JEOPARDIZING THE CRYPTO 

SECTOR 
Assist. Prof. Dr. Samyiah Hani Ajeel 

Assist. Prof. Dr. Mariam Ibrahi 
Prof. Dr. Azhar Nima Abdul Zahra 

 

-- 

IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON 
PERFORMANCE   MANAGEMENT 

(A CASE STUDY OF FACULTY MEMBERS IN 
IRAQI UNIVERSITIES) 

Assist. Prof. Dr. Samyiah Hani Ajeel 
Assist. Prof. Dr. Mariam Ibrahi 

Prof. Dr. Azhar Nima Abdul Zahra 
 

-- 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS 
IMPACT ON PERFORMANCE MANAGEMENT 
(A CASE STUDY OF FACULTY MEMBERS IN 

IRAQI UNIVERSITIES) 

Ade Irma Anggraeni Universitas Jenderal Soedirman 

A STUDY OF THE ATTITUDES AND 
BEHAVIOR OF GEN Y AND GEN Z IN ONLINE 

SHOPPING FOR ORGANIC PRODUCTS: 
INSIGHTS FOR MARKETERS 

Prof. Dr. Ritu Talwar New Delhi Institute 

UNVEILING THE CRUCIAL FACTORS OF 
INDIAN SOCIAL WOMEN 

ENTREPRENEURSHIP IN THE 21ST 
CENTURY 

Assoc. Prof. Dr. C.Vijai 
Assist. Prof. Dr. P.Sasikumar 

Assist. Prof. Mrs.S.M.Suryalakshmi 
Vels Institute of Science 

IMPACT OF ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION IN FINANCIAL SERVICES 
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12.12.2022 SESSION-1 HALL-2 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Ivan Pavlovic 

Eka Ria Novita Sari Sirait 
Christine Wulandari 

Yuli Agustin 
Novriyanti Novriyanti 

Dian Iswandaru 

Lampung University 

THE IMPORTANCE OF COMMUNITY SOCIAL 
NETWORKS IN RESTORING PEAT 

ECOSYSTEMS AROUND THE TAHURA 
ORANG KAYO HITAM 

Salma ELAMIRI 
Soumia ABOUL-HROUZ 

Achraf CHAKIR 
Mohamed ZAHOUILY 

Université Hassan II 
VARENA Center, MAScIR Foundation 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
NOVEL HYDROGEL BASED ON ALGINATE 
GRAFTED WITH POLYACRYLAMIDE FOR 

SLOW-CONTROLLED RELEASE FERTILIZER 
(SCRF) 

Ivan Pavlovic 
Jovan Bojkovski 

Ivan Dobrosavljevic 
Slavonka Stokic-Nikolic 

Scientific Institute of Veterinary Medicine of 
Serbia 

ENDOPARASITES OF SMALL RUMINANTS IN 
THE EASTERN SERBIA 

Uzma Ayaz 
Hameed Ur Rehman 

Kohat University 
University of Poonch 

THE ROLE OF GOLD NANOPARTICLES FOR 
THE PHOTO THERMAL CANCER THERAPY 

Arda SÖZCÜ 
Merve GÜNDÜZ 

Bursa Uludağ University 
RECENT BIOTECHNOLOGICAL 

APPLICATIONS IN POULTRY NUTRITION 
AND FEED TECHNOLOGY 

Assist. Prof. Dr.  Emine YURTERİ 
Res. Assist. Aysel Özcan AYKUTLU 

Res. Assist. Haydar KÜPLEMEZ 
Prof. Dr. Fatih SEYİS 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

IMPORTANCE OF WHITE FLOWERING 
LEAFY CABBAGE GENOTYPES IN 

DEVELOPING CULTIVARS IN LEAFY 
CABBAGE 

Assist. Prof. Dr.  Emine YURTERİ 
Res. Assist. Aysel Özcan AYKUTLU 

Res. Assist. Haydar KÜPLEMEZ 
Prof. Dr. Fatih SEYİS 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS ON TEA 

YIELD AND QUALITY PARAMETERS AT 
DIFFERENT YEARS 

Abdurrahman, U. D 
Ukatu, V. E 
Hafsat, A, L 

Kamaluddeen, A 
Garba, U. A 
Libata, A. H 

Faculty of life Sciences 

STUDIES ON THE PREVALENCE LEVEL OF 
GASTROINTESTINAL CESTODE 

CONTAMINATIONS AMONG RUMINANTS 
SLAUGHTERED IN THE THREE LOCAL 

GOVERNMENT AREAS OF YAURI EMIRATE, 
KEBBI STATE, NIGERIA 

Hafiz Qadeer AHMED 
Adil SHAHZAD 

University of Agriculture 
EFFECTIVE UTILIZATION OF VEGETABLES 

WASTE FOR POULTRY PRODUCTION 

Simple Sharma 
Barinderjit Singh 

I. K. Gujral Punjab Technical University 
POMELO FRUIT NUTRITIONAL 

COMPOSITION, INDUSTRIAL UTILIZATION, 
AND BIOACTIVE COMPOSITION 
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12.12.2022 SESSION-1 HALL-3 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Lect. Elif ÜLER 

Mehmet Hanifi KAYA Kırşehir Ahi Evran University 

EVALUATION OF THE EFFICACY OF TWO 
DIFFERENT EXERCISE METHODS IN 

PATIENTS WITH ADOLESCENT IDIOPATHIC 
SCOLIOSIS (PILOT STUDY) 

Serpil Boran 
Assoc. Prof. Dr. İlknur Kahriman 

Karadeniz Technical University 
ROLES OF FAMILY AND NURSE IN 

EXPLAINING OF DEATH TO CHILDREN 

Gözde TOKTAŞ Istanbul Gedik University 
EVALUATION OF OCCUPATIONAL 

ACCIDENTS EXPERIENCED BY 
HEALTHCARE WORKERS 

Res. Assist. İbrahim Salih ÇEKİM 
Assoc. Prof. Dr. Arzu YİĞİT 

Suleyman Demirel University 
ANALYSIS OF STATISTICAL REGIONAL 

UNITS HEALTHCARE PERFORMANCE IN 
TURKEY WITH GRAY-RELATED METHOD 

Şura DAL 
Assoc. Prof. Dr. İlknur KAHRİMAN 

Health Sciences Institute 
A REVIEW ON THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SCREEN TIME AND SLEEP 
HABITS IN CHILDREN 

Şura DAL 
Assoc. Prof. Dr. İlknur KAHRİMAN 

Health Sciences Institute 
A REVIEW ON THE PSYCHOSOCIAL 

ADAPTATION OF ADOLESCENTS WITH TYPE 
1 DIABETES 

Lect. Elif ÜLER 
Lect. Bahar ERDOĞAN 

Yozgat Bozok University 
DARK TRIAD FEATURES IN THE HEALTH 

SECTOR 
Lect. Bahar ERDOĞAN 

Lect. Elif ÜLER 
Yozgat Bozok University THE IMPORTANCE OF HEALTH LITERACY 

Assist. Prof. Dr., Hatice Nur GERMİR MCBÜ 
A REVIEW ON COMPETITION IN THE 

TURKISH BANKING SECTOR 
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12.12.2022 SESSION-1 HALL-4 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Birsen ALTAY 

Prof. Dr. Mustafa AFŞİN 
Prof. Dr.Hatice GÜRDAL 

Assoc. Prof. Dr. Kağan ÖZKUK 
Dilara UYAR 

Büşra Nur UÇMAZ 

Aksaray University 
İstanbul University 

Uşak University 

HYDROGEOCHEMICAL AND MEDICAL-
BIOCLIMATIC CHARACTERISTICS OF 

SALINE AND BICARBONATE GEOTHERMAL 
WATERS: TUZLUSU – ZİGA AND KOÇPINAR 
SPRINGS, AKSARAY, CENTRAL ANATOLIA, 

TURKEY 
Ayşe Gül KABAKCI 
Nur YÜCEL EKICI 

Memduha Gülhal BOZKIR 

My Institute Cukurova University 
Adana City Research and Training Hospital 

SURGICAL AND ANATOMICAL APPROACH 
TO CONGENITAL DERMOID SINUS AND 

FISTULA CASE 

Büşra AKTÜRK 
Assoc. Prof. Dr. Birsen ALTAY 

Ondokuz Mayıs University 
 

GERIATRIC EMERGENCIES 
 

Aygün ABDULLAYEVA Azerbaijan Medical University 

CORRELATION OF 2D AND 3D 
TRANSVAGINAL ULTRASOUND FINDINGS 
WITH HISTOPATHOLOGICAL RESULTS IN 

ADENOMYOSIS 
Sümeyye ALTIPARMAK 

Sümeyye ŞİMŞEK 
Inonu University 

EXAMINATION OF SEXUAL DYSFUNCTIONS 
IN WOMEN AND MIDWIFERY APPROACHES 

Sümeyye ALTIPARMAK 
Zeynep KALKAN 

Inonu University 

INVESTIGATION OF WOMEN'S SEXUAL 
FUNCTIONS IN CHILDHOOD AND 

ADOLESCENT PERIODS IN TERMS OF 
MIDWIFERY APPROACHES 

Ayşe DİŞLİ GÜRLER Acıbadem Kayseri Hospital 
OHSS FINDING AN ABDOMEN MASS IN A 

SPONTANEOUS PREGNANT PATIENT 
COMING TO THE ACUTE ABDOMEN CLINIC 

Assist. Prof. Dr. Aslı KURTGÖZ 
Lect. Dr. Selin KESKİN KIZILTEPE 

Amasya University 
Duzce University 

CARE PERCEPTION OF EMERGENCY 
SERVICE AND INTENSIVE CARE NURSES:  

A QUALITATIVE RESEARCH 
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12.12.2022 SESSION-1 HALL-5 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Lect. Süleyman KARAAHMET 

Assoc. Prof. Dr. Mutlu Melis 
ÖZGERİŞ 

Ataturk University 
THE MEVLID OF ABDI IN THE MEVLID 

TRADITION 

Lect. Süleyman KARAAHMET Anadolu University i 
THE SECRET COMMUNICATION METHODS 

OF DAILY LIFE MACRO AND MICRO 
EXPRESSIONS 

Lect. Süleyman KARAAHMET Anadolu University 
AN APPROACH TO THE CONCEPTS OF 

STAGE AND ON-CAMERA ACTING 

Dr. Fatmagül SAKLAVCI Cumhuriyet University 

THE ART OF SILVER EMBROIDERY IN SİVAS 
AND AN EVALUATION OF THE WORKS OF 

ÜNAL GÜVENAL, ONE OF THE LAST 
REPRESENTATIVES 

Assist. Prof. Dr. Elif PALİÇKO Ankara Haci Bayram Veli University 
THE EVIL FACES OF HUMANITY IN TOMRIS 

UYAR’S SEKİZİNCİ GÜNAH 

Res. Assist. Dr. Hatice YILDIZ Ankara Haci Bayram Veli University 
BEING A WOMAN IN MEMET BAYDUR'S 

WOMEN'S STATION PLAY 

Assist. Prof. Dr. Selami ÇAKMAKCI K.Maras Sutcu Imam University 
A NOVEL BY MUSTAFA RESİD: THE PAINTER 
 

Lect. Dr. Seda AĞIRBAŞ Ege University 
AN OVERVIEW OF WESTERN ANATOLIAN 

CITIES FROM THOMAS ALLOM’S 
ENGRAVINGS 
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12.12.2022 SESSION-1 HALL-6 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Mercan EFE GÜNEY 

Murat TUNÇ 
Behiye Tuba BİÇER 

Harran University  
Dicle University 

ESTIMATING OF GENETIC PARAMETERS IN 
CHICKEN (Cicer arietinum L.) AND 

DETERMINATION OF COMPATIBILITY 
RESOURCES 

Murat TUNÇ 
Caner PAÇ 

Ahmet ÇAKMAK 
Abdullah KAHRİMAN 

Harran University 

THE APPLICATION OF IMAZAMOKS 
EFFECTIVE HERBICIDE IN DIFFERENT 

DOSES EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF 
LENTIL (Lens culinaris L.) PLANT 

Assist. Prof. Dr. İsmail NANELİ Sakarya University of Applied Sciences 
THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND 

ENERGY POTENTIALS OF USABLE CORN 
WASTE: THE BULGARIAN EXAMPLE 

Assist. Prof. Dr. İsmail NANELİ Sakarya University of Applied Sciences 
THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND 

ENERGY POTENTIALS OF USABLE OAT 
WASTE: THE EXAMPLE OF BULGARIA 

Dr. Selda DALER 
Abdurrahim BOZKURT 

Adem YAĞCI 
Rüstem CANGİ 

Yozgat Bozok University 
Erzincan Horticultural Research Institute 

Tokat Gaziosmanpaşa University 

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF 
SMOKE SOLUTION APPLICATIONS ON 

SAPLING YIELD AND QUALITY 
IN GRAPEVINE SAPLING PRODUCTION 

İsmail YAMAK Ondokuz Mayis University 
SEXUAL SYNCHRONIZATION METHODS IN 

COWS 

Res. Assist. Esra ŞIRKI 
Assoc. Prof. Dr. Mercan EFE GÜNEY 

Dokuz Eylul University 

EXAMINATION OF TURKEY'S APPROACH TO 
AGRICULTURAL AREAS IN THE CONTEXT 

OF PLANNING LEGISLATION IN THE 
PROCESS OF ADAPTATION TO THE 

EUROPEAN UNION 
Ahmet Semih UZUNDUMLU 

Seval KURTOĞLU 
Ataturk University 
Bayburt University 

A STUDY ON MARKET FAILURE AND 
CLIMATE CHANGE 

Ahmet Semih UZUNDUMLU 
Seval KURTOĞLU 

Ataturk University 
Bayburt University 

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF 
LEADING COUNTRIES IN HONEY 

PRODUCTION IN THE PRODUCTION OF 
BASIC ANIMAL PRODUCTS FOR 2011-2020 
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12.12.2022 SESSION-1 HALL-7 
Ankara Local Time: 10:00-12:30 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Dr. M. Edward Kenneth Lebaka 

Moussa Tankari 
 

Université André Salifou 

EXAMINING SOME EFL STUDENTS’ 
PERCEPTIONS OF SOCIAL MEDIA AS 

EDUCATIONAL, COMMUNICATION, AND 
COLLABORATION TOOLS AT A PUBLIC 

UNIVERSITY IN NIGER 

Dr. Alireza Moghaddasi International University 
THE MOTIVATIONAL FACTORS IMPACTS ON 

KNOWLEDGE SHARING IN IRANIAN 
LIBRARIES 

Carolina ANDRONIC Academy of Economic 
MAXIMISING LEARNING IN THE EFL 

CLASSROOM FOR THE 21ST CENTURY 
STUDENTS 

Ibrahim Oumarou Abdou Moumouni University 
WHAT METHOD (S) FOR NON-NATIVE 

SPEAKERS TO THE LANGUAGE 
APPROPRIATENESS? CASE IN NIGER 

Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward 
Kenneth Lebaka 

University of Zululand 

BAPEDI RITUAL MUSIC AS A FORM OF 
INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS AND 

THE REPOSITORY OF THE BAPEDI 
PEOPLE’S BELIEFS AND PRACTICES 

Tetyana IVANOVA 
Anastasiya KOZYY 

Sumy State University 
EMOTIONAL STATES OF UKRAINIAN 

REFUGEES 

Bahijja Tanko Kasim 
Okwoli Matthew James 

Abubakar Suleiman Aliyu 
Lama Timothy Elam 

Federal University of Lafia 

INFLUENCE OF POST-TRAUMATIC STRESS 
DISORDER, COPING STRATEGY ON 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG IDP 
VICTIMS IN GWER WEST LOCAL 

GOVERNMENT OF BENUE STATE 

Bahijja, Tanko Kasim 
Rilwanu, Ibrahim Makama 

--- 

PARENTING STYLES, QUALITY OF LIFE AND 
PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT AMONG 

SENIOR SECONDARY SCHOOLS 
ADOLESCENTS IN LAFIA, NASARAWA 

STATE 
Abdinasir A. FARAH 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Uğraş 
CUMA 

Çukurova University 
ELECTRIC VEHICLE BATTERY 

MANAGEMENT SYSTEM USING BLUETOOTH 
LOW ENERGY (BLE) TECHNOLOGY 
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12.12.2022 SESSION-2 HALL-1 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Ines Razec 

Awais Masud 

Syed Faizan Ali Shah 
 Laraib Karim 

Muhammad Kaleem Ullah 
Abira Fatima 

University of Veterinary & Animal Sciences 
ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL 

EFFECTS OF LOCAL MEDICINAL PLANTS 
AGAINST IMPORTANT BOVINE PATHOGENS 

DEGHICHE-DIAB Nacima 
BETTICHE Farida 

BENGOUGA Khalila 
FADHLAOUI Haroun 

CRSTRA 
FAUNA DIVERSITY UNDER GREEN HOUSES 
AT SIDI OKBA IN BISKRA REGION-ALGERIA. 

Chrisvee Neville Juhulis 
Ray Alix 

Keningau Vocational College 
BANANA SAUCE: FROM ROTTEN FRUIT TO 

EVERLASTING CONDIMENT 
Nihade Bensitel 

Khadija El Haboubi 
Acharf El Kasmi 

Ensah Abdelmalek Essaadi University 
STUDY OF RECYCLING AND VALORIZATION 

SLUDGE FROM AL HOCEIMA WATER 
TREATMENT PLANT 

VIGNESH K 
ARUNKUMAR R 

WAJIHAA R 

Annamalai University 
Tamil Nadu Agricultural University PROTEOMICS IN PLANT PATHOLOGY 

Ines Razec University of Bucharest 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN 

CONSCIOUSNESS 
S. DJOUIMAA 

N.Handel 
H.Houam 

S. MISSAOUI 

University of Mohamed Cherif Messaadia 
CONTRIBUTION TO THE NUMERICAL STUDY 

OF THE BEHAVIOR OF A PROBLEM SOIL 

Sakine YALÇIN 
Suzan YALÇIN 

Ankara University 
Selçuk University 

EFFECTS OF DIETARY CAMELINA SEED 
MEAL ON EGG QUALITY CHARACTERISTICS 

IN POULTRY 
Sakine YALÇIN 
Suzan YALÇIN 

Ankara University 
Selçuk University 

EFFECTS OF DIETARY GLYCEROL ON EGG 
QUALITY CHARACTERISTICS IN POULTRY 

Erniwati Ibrahim 
Ariyanto 

Hasanuddin University 

DENSITY OF AEDES AEGYPTI LARVAE 
BASED ON KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND 

ACTION TO ERADICATE MOSQUITO NEST IN 
DAYA MARKET OF MAKASSAR CTY 
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12.12.2022 SESSION-2 HALL-2 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Dr. Alan Reed Libert 

Oyewole Mojisola Fauziyah University of Ibadan 
PREFERENCE FOR MEAT CONSUMPTION 
AMONG RURAL DWELLERS IN OYO STATE 

NIGERIA 

Dr. Alan Reed Libert University of Newcastle 
TERMS FOR ANIMALS IN THE ARTIFICIAL 

LANGUAGE SUMA 
Muhammad Rehan Sajid 

Kashif Iqbal 
Bilal Aslam 

Ifraha Abbas 
Maheera Khaliq 

--- 
GREEN SYNTHESIS OF COPPER OXIDE 

NANOPARTICLES FROM CASSIA FISTULA 
LEAVES EXTRACT 

Berbouche Chafia 
khelaf Naceur 

Benbrahim Roufaida 
Sriti leila 

Mohamed Khider University 
University of Ghardaia 

EARTHEN ARCHITECTURE IN THE AURES 
REGION IN ALGERIA, VALUABLE MATERİAL 

AND CULTURAL HERİTAGE BETWEEN 
PRESERVATİON AND REUSE 

Assist. Prof. Preethy.K.R 
Ammu Chandhini.A 
Assistant Professor 
Chamundeeswari.M 

St. Joseph’s college of Engineering 

ECO-FRIENDLY SYNTHESIS OF GRAPHENE 
OXIDE FROM POST HARVESTED 

AGRICULTURAL WASTE FOR BIOMEDICAL 
APPLICATIONS 

Muhammad Saad Tariq 
Wafa Majeed 
Ifraha Abbas 

Hafiza Arooj Kanwal 

University of Agriculture 
ROLE OF MORIN IN ATTENUATION OF 
METABOLIC GLUCOSE AND INSULIN 

SECRETION IMPAIRMENT 

Owoloja, A. O 
Oyewo, I. O 

Adeyi, A.J 

Adedipe, J. O 

Oluwasusi, J. T 
Owoloja A.C 

University of Ibadan 

PERCEPTION AND CONSTRAINTS OF 
FARMERS’ USE OF MECHANIZATION IN 
CASSAVA CULTIVATION IN AKINYELE 
LOCAL GOVERNMENT AREA OF OYO 

STATE, NIGERIA 

Shinta Dewi Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan 
WONOSOBO DREADLOCKS RUWATAN 

TRADITION 

Shinta Dewi Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan 
ANALYSIS OF THE BENEFITS OF 

PURWACENG AS A MEDICINAL PLANT 

 



3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
11-12 December 2022 / Cappadocia, Nevşehir-TÜRKİYE  

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.cappadociacongress.org/ 

12.12.2022 SESSION-2 HALL-3 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Rozina Khattak 

Hassan Aliyu Sokoto State University 

IMPLEMENTING FORMATIVE ASSESSMENT IN 
CHEMISTRY EDUCATION CLASSROOM 

INSTRUCTION USING 
KAHOOT! ONLINE RESOURCES 

Hassan Aliyu 
Bilkisu Umar Mani 

Sokoto State University 
RELATIONSHIP OF CHEMISTRY TEACHERS’ 
KNOWLEDGE, SKILLS AND AFFECTIVE ON 

COMPUTER-ASSISTED LEARNING 
Saida Assouik 

Fouad Mourabit 
M’hamed Ahari 

Abdelmalek Essaadi University 
ASSESSEEMNT OF PHYSICO-CHEMICAL 

GROUNDWATER QUALITY OF THE GHISS-
NEKOR AQUIFER (CENTRAL RIF, MOROCCO) 

Brahim Ennasraoui 
Hamza Ighnih 

Redouane Haounati 
Hassan Ouachtak 

Naima Hafid 
Amane Jada 

Abdelaziz Ait Addi 

Ibn Zohr University 

MAGNETICALLY RECOVERABLE AND HIGHLY 
EFFICIENT SUN-LIGHT-ACTIVE CLAY/CN/ 

M/AGW NANOCOMPOSITES FOR 
PHOTOCATALYTIC DEGRADATIONS OF GM 

Dr. Mahmood Ahmed University of Education 
CONTAMINATION OF SOIL AND WATER BY 

TOXIC AND HEAVY METALS: EVALUATION OF 
THEIR IMPACT ON HUMAN 

Amine El Azizi 
Mohamed Loutou 

LCM2E 

USE OF BIO-BASED ADDITIVES IN THE 
MANUFACTURE OF A MEMBRANE BASED ON 

AN ILLITIC CLAY: APPLICATION TO THE 
FILTRATION OF TEXTILE EFFLUENTS 

Assist. Prof. Dr. Rozina Khattak Shaheed Benazir Bhutto Women University 
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF 
CATIONIC DYE IN AQUEOUS MEDIUM 

Ibrahim A.K 
Na’aliya J 

Bayero University 

PHYSICO-CHEMICAL AND ANTIOXIDANT 
ACTIVITY EVALUATION OF Cu(II) AND Zn(II) 

COMPLEXES WITH SCHIFF BASE; 2-
HYDROXY-1-NAPHTHALIDENE- 3-

METHYLANILINE 

Hassan Aliyu Sokoto State University 

A SYSTEMATIC REVIEW OF 21ST-CENTURY 

CHEMISTRY LABORATORY EXPERIMENTS 

AND CLASSROOM INSTRUCTIONS 

FACILITATED/AIDED WITH DIGITAL 

TECHNOLOGIES AND E-RESOURCES 
Furqan Ahmad Saddique 

Matloob Ahmad 
 

Government College University 
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL SCREENING 

OF SCHIFF BASES AGAINST MAO-A AND 
MAO-B ENZYMES 

Nisrine Nouj 
Naima Hafid 

Noureddine El Alem 
Igor Cretescu 

IBN ZOHR University 
LOW COST SORBENT FOR THE REMOVAL OF 

ACID DYES FROM AQUEOUS SOLUTIONS 
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12.12.2022 SESSION-2 HALL-4 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. İsmail DEMİR 

Res. Assist. Dr. Funda ERDOĞAN 
ATAÇ 

Assoc. Prof. Dr. Şeniz ÖZİŞ 
ALTINÇEKİÇ 

Ege University 
Bursa Uludag University 

ANIMAL-BASED WELFARE INDICATORS IN 
SHEEP and IMPORTANCE 

Umut Can GÜNDOĞAR 
Prof. Dr. Esin Ebru ONBAŞILAR 

Ankara University PIGEON BREEDING IN TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. İsmail DEMİR Kirsehir Ahi Evran University 
THE PRODUCTION AND IMPORTANCE OF 

OILSEED PLANTS IN THE WORLD 

Assoc. Prof. Dr. İsmail DEMİR Kirsehir Ahi Evran University 
VEGETABLE OIL PRODUCTION STATUS AND 

CHANGE IN THE WORLD 
Seyran PALABAŞ UZUN 

Alper UZUN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam University 

CHARACTERISTICS OF XEROMORPHIC 
PLANTS IN KAHRAMANMARAŞ PROVINCE 

Alper UZUN Kahramanmaraş Sütçü İmam University 
ENDEMISM AND THREATENED PLANT TAXA 

IN THE EASTERN MEDITERRANEAN 
REGION, WITH AN ANNOTATED CHECK LIST 

Mehmet Emin AYDEMİR 
Serap KILIÇ ALTUN 

Harran University 
FOODBORNE BOTULISM IN TURKEY, 2010-

2022 

Serap KILIÇ ALTUN 
Mehmet Emin AYDEMİR 

Harran University 

"DETERMINATION OF HALAL STATUS BY 
EVALUATING THE LABELS OF 

FOOD ADDITIVES IN PACKAGED FLAVORED 
YOGHURTS" 

Hacer CEYLAN 
Res. Assist. Dr. Tekmile 

CANKURTARAN KÖMÜRCÜ 

Prof. Dr. Nermin BİLGİÇLİ 

Necmettin Erbakan University 

THE EFFECT OF LUPIN FLOUR AND 
DIFFERENT VEGETABLE POWDERS ON 

SOME PHYSICAL AND SENSORY 
PROPERTIES OF KONYA GEVREK 
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12.12.2022 SESSION-2 HALL-5 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Yaşar ÇAKMAK 

Beyda Nur YILDIZ 
Assist. Prof. Dr. Tuğba MERT 
Prof. Dr. Mehmet ATÇEKEN 

Sivas Cumhuriyet University 
Aksaray University 

PSEUDOPARALLEL INVARIANT 
SUBMANIFOLDS OF LORENTZ SASAKIAN 

SPACE FORMS 
Assist. Prof. Dr. Tuğba MERT 
Prof. Dr. Mehmet ATÇEKEN 

Pakize UYGUN 

Sivas Cumhuriyet University 
Aksaray University 

MANIFOLDS ADMITTING ALMOST RICCI 
SOLITONS 

Sabahat ÖZKAN 
İlkem Turhan ÇETİNKAYA 

Kütahya Dumlupınar University 
A NUMERICAL APPROACH TO A CRACK 

PROBLEM IN A TRANSVERSELY 
ISOTROPIC ELASTIC LAYER 

Assist. Prof. Dr. Yeliz ÇELEN 
Ece BEYAZ 

Amasya University 

THE NATURE AND SCOPE OF RESEARCH 
ON AREA DECIMAL NOTATION IN THE 
SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS 

CURRICULUM BETWEEN 2015 AND 2022 
Assist. Prof. Dr. Yeliz ÇELEN 

Yunus Ali TÖNGÜŞ 
Amasya University 

THE EFFECT OF VISITING HISTORICAL 
PLACES ON SOCIAL STUDIES TEACHING 

Assoc. Prof. Dr. Yaşar ÇAKMAK Sivas Cumhuriyet University 
DIRECT PROBLEM FOR A CONFORMABLE 

FRACTIONAL DIFFUSION OPERATOR 
Bahadır YILDIRIM 

Hasan Serhan YAVUZ 
Eskisehir Osmangazi University 

DETECTION OF PERSON WITH MOBILITY 
DISABILITIES WITH YOLOV7 TINY 

Lect. Mücahit Emin KARAGÖZ 
Assist. Prof. Dr. Barış 

KAVASOĞULLARI 
Sivas Science and Technology University 

NUMERICAL ANALYSIS OF A PCM-BASED 
HYBRID THERMAL MANAGEMENT SYSTEM 
APPLIED TO LITHIUM-ION BATTERY PACK 

ACCORDING TO DIFFERENT PARAMETERS 
Şengül ÖCEL ÖZTÜRK 

Oğuz YILDIRIM 
Hekimhan AKDENİZ 
Sesil ÇEKMECELİ 

Yağmur YAVAŞ 

VESTEL Beyaz Eşya San. ve Tic. Inc. 
DEVELOPMENT OF AIR DISINFECTION 

SYSTEMS WITH UVC TECHNOLOGY 
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12.12.2022 SESSION-2 HALL-6 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Mustafa ARMAĞAN 

Assist. Prof. Dr. Mustafa ARMAĞAN 
Prof. Dr. A. Armağan ARICI 

Istanbul Medeniyet University 
University of Kocaeli 

A METHODOLOGICAL APPROACH TO THE 
DETERMINATION OF SURFACE 

ROUGHNESS IN ABRASIVE WATERJET 
CUTTING 

Assist. Prof. Dr. Mustafa ARMAĞAN Istanbul Medeniyet University 

A STUDY ON THE PREDICTION OF 
ABRASIVE WATER JET CUTTING 

PERFORMANCES WITH ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS 

Muhammed Said UÇAR 
Oğuz KOÇAR 

Erhan BAYSAL 
Nergizhan ANAÇ 

Zonguldak Bulent Ecevit University 
ESTIMATION OF MOLD COST WITH 

PRACTICE IN PLASTIC INJECTION MOLDS 

Abdullah CANDAN Kırşehir Ahi Evran University 

FIRST-PRINCIPLES STUDY OF 
STRUCTURAL, ELECTRONIC, AND ELASTIC 
PROPERTIES OF BINARY CUBIC C15-LAVES 

PHASE TBIR2 

Abdullah CANDAN Kırşehir Ahi Evran University 
COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF 

VCOBI HALF-HEUSLER COMPOUND FOR 
SPINTRONICS APPLICATIONS 

Ayşegül BALİKCİ 
Tarkan KOCA 

Mimsan Industry Boilers Inc. 
Inonu University 

THE EFFECT OF DIFFUSER PLATE PLATES 
THAT PROVIDE HOMOGENEOUS 
DISTRIBUTION OF FLUE GAS IN E 

LEXOSTATIC FILTERS 
Sultan BOYRAZ ÇETİN 

Halit Lütfi YÜCEL 
Mimsan Industry Boilers Inc.. 

Firat University 
EFFICIENCY ANALYSIS OF A CIRCULATING 

FLUIDIZED BED BOILER 
Murat ERDOĞAN 

Merve ŞENTÜRK ACAR 
University of Bilecik Şeyh Edebali 

ENERGY ANALYSIS OF AN ORGANIC 
RANKIE CYCLE 

Eren ONUKLU 
Bilge YAMAN ISLAK Eskişehir Osmangazi University 

DETERMINATION OF THE PARAMETERS 
FOR CERAMIC-METAL JOINING 
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12.12.2022 SESSION-2 HALL-7 
Ankara Local Time: 13:00-15:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Naseem Akhter 

Assoc. Prof. Dr mohammad Jafar 
Chamankar 

Urmia University 
DEVELOPMENTS IN THE PERSIAN GULF 

AND OMAN SEA DURING THE SELJUK 
PERIOD 

Yoanna Postompirova University of Veliko Tarnovo 

CONTEMPORARY CULTURAL-DIPLOMATIC 
RELATIONS AND RELATIONS BETWEEN 
CYPRUS AND RUSSIA – A HISTORICAL 

PERSPECTIVE 
Rodica-Mariana ION 

Lorena IANCU 
Ramona Marina GRIGORESCU 

Anca Irina GHEBOIANU 

Valahia University of Târgoviște 
MICRO-STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL 

CHARACTERIZATION OF THE DANUBE 
STONE MONUMENTS 

Assoc. Prof. Dr. Naseem Akhter  Shaheed Benazir Bhutto Women University 
THE BATTLE OF AHZᾱB IS A GREAT 

MILITARY STRATEGY 
(IN THE MIRROR OF HISTORY) 

Assoc. Prof. Dr. Naseem Akhter  Shaheed Benazir Bhutto Women University 
THE INCREASING RATIO OF REDEMPTION 

AND CURRENT SCENARIO 
(UNDER ISLAMIC TEACHINGS) 

Sènakpon Socrate Sosthène 
TOBADA 

Mahamadou ALKA OUSMANE 
Université André Salifou 

SEMIOTIQUE DE LA PERCEPTION SOCIALE 
DES ARTS ET CULTURES VODOUN AU SUD 

DU BENIN (DEPARTEMENT DU ZOU) 

Monica Alina Toma Bucharest University 
TRAUMATIC EXPERIENCES AND HEALING 
IN KURT WIMMER’S FILM, “EQUILIBRIUM” 

(2002) 
Dr.  Franck AMOUSSOU  
Dr. Saratou BOUKARY  

Dr.  Ayodele Adebayo ALLAGBE  
Université André Salifou 

IDEOLOGY, CONTROL AND RESISTANCE IN 
ASARE KONADU’S A WOMAN IN HER PRIME 

Mathieu Tossou --- 
THE PATH OF AFRICAN WOMEN IN FICTION: 

A CRITICAL ANALYSIS OF NGUGI’S THE 
RIVER BETWEEN AND A GRAIN OF WHEAT 

Docteur Théophile HOUNDJO 
Gerson Vêsahou ALISSA 

l’Université d’Abomey-Calavi 

WOMEN’S PRECIOUS ROLES IN THE 
DEVELVELOPMENT OF AFRICA IN DARKO’S 

BEYOND THE HORIZON, NGUGI’S THE 
DEVIL ON THE CROSS AND A GRAIN OF 

WHEAT 
Gulshan Aliyeva Azerbaijan, Baku State University PREVENTING ELDER ABUSE 
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12.12.2022 SESSION-3 HALL-1 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Dr. Raja Mohammad Latıf 

Mehsin Jabel Atteya Al-Mustansiriyah University 
HOMODERIVATIONS WITH SEMIGROUP IDEALS OF 

NEAR – RINGS 
D. John 

A. M. AYINDE 
T. O. WAHAB 
H. B. ALIYU 

University of Abuja 
Kwara State University 

ESTIMATION OF MANN ITERATIVE FIXED-POINT 
SCHEME OF CONTRACTIVE-TYPE CONDITIONS IN 

BANACH SPACES 

Kalpana Rajput, 
Rajshreemishra 

D.K. Jain 
Farooq Ahmad 

Ajjaz Maqbool 

Jiwaji University 
 

THE FRACTIONAL INTEGRAL INEQUALITIES 
INVOLVING RIEMANN-LIOUVILLE OPERATORS 

Talha Usman 
 

University of Technology and Applied 
Sciences 

ANALYSIS OF GENERALIZED BESSEL-MAITLAND 
FUNCTION AND ITS PROPERTIES 

Iman Taha 
Rohaidah Masri 
Alkhalaf Ahmad 
Rawdah Tarmizi 

--- DERIVATION IN δ- PRIME IDEALS 

Dr. Raja Mohammad Latıf Prince Mohammad Bin Fahd University 
 Jβ-COMPACTNESSINTOPOLOGICALSPACES 

Dr. Raja Mohammad Latıf  Prince Mohammad Bin Fahd University 
 

R#-CONTINUOUSANDR#-IRRESOLUTE 

MAPPINGSINTOPOLOGICALSPACES 
Aarti Pathak 

Rajshreemishra, 
D.K. Jain 

Farooq Ahmad 
Ajjaz Maqbool 

Peer Javaid Ahmad 

Jiwaji University Gwalior 
INTEGRAL TRANSFORM AND FRACTIONAL 

KINETIC EQUATION 

Ayoub CHEDDOUR 
Abdelhai EL AZZOUZI 
Mohamed OUZAHRA 

University of Sidi Mohamed Ben 
Abdellah 

STABILIZATION FOR A CLASS OF TIME-DELAY 
SEMILINEAR SYSTEM 

Dr. Karima LAOUBI University M'hamed Bougara of 
Boumerdes 

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC 
RESEARCH 

Abdelkarim Kelleche University Djilali Bounaama 
STABILIZATION OF AN AXIALLY MOVING EULER 
BERNOULLI BEAM BY AN ADAPTIVE BOUNDARY 

CONTROL 
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12.12.2022 SESSION-3 HALL-2 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Prof. Hamzullah Khan 

Major Gheorghe Giurgiu 
Prof. dr. Manole Cojocaru 

Deniplant-Aide Sante Medical Center 
 

Titu Maiorescu University 

NUTRACEUTICALS DENIPLANT IN THE 
NEUROPATHIC PAIN IN DOG WITH SPINAL 

CORD INJURY 

Prof. Hamzullah Khan 
Assist. Prof. Huma Riaz 

Prof. Shahtaj Khan 

Nowshera Medical College 
 

MTI Hayatabad Medical Complex 

RETICULOCYTE COUNT AND PLATELET 
COUNT AS PREDICTORS OF 

MORPHOLOGICAL REMISSION/HEMOPOITIC 
RECOVERY IN ALL AFTER INDUCTION 

CHEMOTHERAPY 

P.H.Najafguliyeva II Department of Surgical Diseases 
MODERN APPROACH TO THE TREATMENT 

OF THE PARASTOMAL HERNIAS 
Petar Stamov 

Sylvia Stamova 
Medical university of Varna 

INDICATIONS AND MANAGEMENT OF PEG 
IN CHILDREN 

Chineze H. Ugwu  
Phillip O. Okerentugba 

Iheanyi O. Okonko 

Nnamdi Azikiwe University 
University of Port Harcourt 

CO-INFECTION OF HEPATITIS B AMONG 
HIV-INFECTED PATIENTS: A CROSS-

SECTIONAL STUDY FROM A UNIVERSITY 
TEACHING HOSPITAL IN ANAMBRA STATE, 

NIGERIA 

TALEBALI Khalid 
AARAB Ahmed 

 
University Abdelmalek Essaadi 

MEDICINAL PLANTS ADOPTED TO TREAT 
FEMALE GENITAL DISORDERS BY 

TRADITIONAL GYNECOLOGISTS ''WOMEN 
HEALERS'' IN THE SOUSS MASSA REGION 

(AGADIR IDAOUTANAN, INZEGANE AIT 
MELOUL AND CHTOUKA AIT BAHA) 

MOROCCO 

Mohammed Lawal Toro Tomsk Polytechnic University 
 

DEEP LEARNING FOR COVID-19 AND 
ASSOCIATED LUNG DISEASE 

CLASSIFICATION 
Samiyah Kannanthodi 

Sannidhi Bhootra 
Nandana Jill 
Rohit Rajak 

Geetha Shanmugam 
Sudeshna Rakshit 

Vidhi Thakkar 
Koustav Sarkar 

SRM Institute of Science and Technology 

EFFECT OF DIOSPYROS PEREGRINA FRUIT 
PREPARATION ON DNA METHYLATION IN 
NON-SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC) 

 

Oishi Mukherjee 
Sudeshna Rakshit 

Geetha Shanmugam 
Koustav Sarkar 

SRM Institute of Science and Technology 

A CHEMOTHERAPEUTIC DRUG, 
DOXORUBICIN INDUCED EPIGENETIC 

REGULATION OF DENDRITIC CELL (DC) 
MATURATION TO ELICIT ANTI-TUMOR 
ACTIVITY IN NON-SMALL CELL LUNG 

CANCER (NSCLC) 
Sayani Bose 

Srawsta Saha 
Harsita Goswami 
Sudeshna Rakshit 

Koustav Sarka 

SRM Institute of Science and Technology 

CCCTC-BINDING FACTOR (CTCF) MEDIATED 
EPIGENETIC REGULATION OF T HELPER 
(TH) CELL DIFFERENTIATING FACTORS IN 
NON-SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC) 
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12.12.2022 SESSION-3 HALL-3 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Prof. Ph. AMARIEI Sonia 

Assoc. Prof. Dr. Raciye MERAL 
Assoc. Prof. Dr. Zafer CEYLAN 

Van Yüzüncü Yıl University 
SOME QUALITY PARAMETERS OF 

ENRICHED BREAD 

Arvinte Ofelia 
Prof. Ph. AMARIEI Sonia 

Ștefan cel Mare University of Suceava 

STUDY ON THE CONTENT OF 
POLYPHENOLS IN SOME PLANTS FROM 

THE SPONTANEOUS FLORA, 
RESPECTIVELY CENTAUREA JACEA, 

CARLINA ACAULIS, SORBUS AUCUPARIA 

Oleksandra Novak University of Kyiv 
COVID-19 AS A GLOBAL THREAT TO FOOD 

SECURITY OF STATES IN THE WORLD 

U. Elaiyarasan 
V. Satheeshkumar 

C. Senthilkumar 

Easwari Engineering College 
Government College of Engineering 
University College of Engineering 

SURFACE ROUGHNESS AND 
MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF DIE 

SINKING ELECTRICAL DISCHARGE 
MACHINED 6061ALUMINIUM ALLOY 

KEBABSA Tarek 
Babouri Mohamed Khemissi 

May 8th, 1945 University 
THE EMPIRICAL STUDY OF A 

TURBOMACHINE IN AN INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT BY EMD ANALYSIS 

Wangpeng Chang’an University 
STRUCTURAL LIGHTWEIGHT DESIGN OF 
LOADER BOOM BASED ON TOPOLOGY 

OPTIMIZATION 

MScZhangwang Chang’an University 
FATIGUE CRACK GROWTH TEST AND 
NUMERICAL SIMULATION STUDY OF 

HG785D STEEL 
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12.12.2022 SESSION-3 HALL-4 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Yunus EROĞLU 

Res. Assist. Senem CONGER 
Res. Assist. Busra CENİKLİOGLU 

Prof. Dr. Ibrahim DEVELİ 

Cappadocia University 
Nuh Naci Yazgan University 

Erciyes University 

FPGA IMPLEMENTATION OF OFDM-IM 
SYSTEMS OVER WEIBULL FADING 

CHANNELS 

İbrahim Mehmet HİSAR Selcuk University 
BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS IN 

ELECTRIC VEHICLES 

Vahide BASA 
Yunus EROĞLU 

Iskenderun Technical University 
Champion Filter Inc. 

MODELING OF ENERGY CONSUMPTION 
WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

USING PRODUCTION DATA IN A FACTORY 

Neslihan TAŞPINAR  
Önder ALICI 

Selcuk University 
SYNTHESIS OF NEW SCHIFF BASES 
INCLUDING BENZOTHIAZOLE AND 

FLUORESCENCE PROPERTIES 

Hatice DEMIR 
Yeliz ELALMIŞ 

Bilge COŞKUNER FILIZ 
Aysel KANTÜRK FIGEN 

Yildiz Technical University 

PRELIMINARY STUDY ON THE 
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION 

OF ANTIBACTERIAL AGENT LOADED 
DEXTRAN-BASED NANOFIBER MATERIALS 

AS WOUND DRESSING 

Ayşegül GÜVERCİNCİ 
Prof. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN Yildiz Technical University 

THE REMOVAL AND REGENERATION OF 
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS 

(PAHs) USING POLYMERIC RESINS AND 
INVESTIGATION OF REUSABILITY IN 
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS 

Assoc. Prof. Dr. Yeşim DAĞLIOĞLU Ordu University 
GREEN SYNTHESIS OF SILVER 

NANOPARTICLES USING TRACHYSTEMON 
ORIENTALIS PLANT EXTRACT 

Assoc. Prof. Dr. Yeşim DAĞLIOĞLU Ordu University 
OXIDATIVE STRESS AS A NANOPARTICLE 

TOXICITY MECHANISM 
Reyhan KILIÇKAYA 

Prof. Dr. Zehranur YÜKSEKDAĞ 
Lect. Dr. Berat ÇINAR ACAR 
Assist. Prof. Dr. Filiz KARA 

Gazi University 
Baskent University 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
SILVER NANOPARTICLE FROM 

LIGILACTOBACILLUS SALIVARIUS KC27L 
THROUGH GREEN SYNTHESIS 

H.Ziya ÖZEK 
İpek KESER 

Namık Kemal University 
FUNDAMENTALS OF A CHEMICAL 

MANAGEMENT SYSTEM IN TEXTILE DYE 
HOUSES 
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12.12.2022 SESSION-3 HALL-5 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Dr. Saddam Hussain 

Gustavo Sobrevilla-Hernández 
Diana G. Zarate-Triviño 

Sara P. Hernández-Martínez 

Paola L. García-Coronado 

Silvia E. Santana-Krymskaya 

Moisés A. Franco-Molina 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
DEVELOPMENT OF A NEW VACCINE 

ADJUVANT BASED IN ZNO AND 
COTTONSEED OIL NANOEMULSION 

Guliang Yang 
Xinxin Xia 

 

Central South University of Forestry and 
Technology 

ORYZANOL AMELIORATES DSS-
STIMULATED GUT BARRIER DAMAGE VIA 

TARGETING GUT MICROBIOTA 
ACCOMPANIED WITH TLR4/NF-ΚB/NLRP3 

CASCADE RESPONSE IN VIVO 

Dr. Saddam Hussain University of Agriculture 

USE OF PLANT-BASED SUPERABSORBENT 
POLYMERS FOR ENHANCING 

AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN 
MARGINAL AND STRESS-PRONE AREAS: 

OVERVIEW AND PROSPECTS 
TOADER GEORGE 

PALADE AURELIAN RELU 
ILIE LEONARD 

 

FACULTY OF AGRICULTURE 
REDUCING THE CARBON FOOTPRINT IN 

AGRICULTURAL CROPS THROUGH THE USE 
OF SMART NITROGEN 

Deen Mohd Bhat 
 

Cluster University 

FIRST REPORT OF SERPENTINE LEAF 
MINER, PHYLLOCNISTIS POPULIELLA 

CHAMBERS (INSECTA: LEPIDOPTERA) ON 
POPULUS CILIATIA (SALICACEAE) IN 

KASHMIR, INDIA 

Vidya Padmakumar Bangalore University 

IMPACT OF ANTIDEPRESSANT 
PAROXETINE ON THE GROWTH RATE OF 

THE FRESHWATER CHLOROPHYTE 
PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA IN 

AQUATIC SYSTEMS 
Omar MARDENLI 

Khaled AL-NAJJAR 
Mahdi Saleh Mohammad AL-KERWI 

Hussam ARYAN 
Ioan GROZA 

University of Aleppo 
University of Jerash 

University of Al-Qadisiyah 

THE CELLULAR MODELS RELATED TO THE 
STEROID HORMONES BIOSYNTHESIS OF 

THE OVARIAN FOLLICLE 

Widya Pintaka Bayu Putra 
Trifan Budi 

 
National Research and Innovation Agency 

THE KINSHIP OF COELACANTH FISH 
(LATIMERIA SP.) BASED ON MITOGENOME 

SEQUENCE 
Costlanita Beatric Runesi 

Titin Sulastri 
Marvel Reuben Suwitono 

Universitas Advent Indonesia 
DISSOLUTION AND ANTIOXIDATIVE 

ACTIVITY OF AVOCADO (Persea americana) 
LEAF EXTRACT IN THE FORM OF TABLETS 
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12.12.2022 SESSION-3 HALL-6 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Nursabah SARIKAVAKLI 

M. Abdurrahman 
O.W Olasoji 
F.W Burari 

Federal University Dutse 
OXIDE BASED SOLAR CELLS ON 

DEPOSITED CU2O ELECTRODE USING 
FE3O4O AS STRATUM ABSORBER 

Assist. Prof. Dr. Onur GENÇ 
Assist. Prof. Dr. Şerife Gökçe 

ÇALIŞKAN 
Assoc. Prof. Dr. Nursabah 

SARIKAVAKLI 

Aydın Adnan Menderes University 

HOMO-LUMO ENERGIES, QUANTUM 
CHEMICAL PROPERTIES, BIOACTIVITY AND 

MOLECULAR DOCKING STUDIES OF VIC-
DIOXIM LIGAND CONTAINING HYDRAZONE 

GROUP AND ITS TRANSITION METAL 
COMPLEXES 

Mr. Djaloul Karboua 
Dr. Belgacem Toual 

Mr.Toufik Mebkhouta 
Mr.Youcef Chouiha 

Mr. Ben ouadeh Douara 
Mr. Mohamed Lamine Benaissa 

Djelfa University 

SLIDING MODE CONTROL WITH 
CHATTERING MINIMIZE BASED ON 

CONTINUOUS APPROXIMATION METHOD 
APPLIED ON A PERMANENT MAGNET 

SYNCHRONOUS MACHINE 

Gharbi Amira 
Djaghout Ilhem 

Hamlaoui Youcef 
LPMR 

THE EFFECT OF STIRRING RATE ON 
ELECTRODEPOSITION OF NICKEL 

COATINGS BY CYCLIC VOLTAMMETRY AND 
THEIR CORROSION BEHAVIORS 

MSc ZHOU YuJie 
 

Chang'an University 

RESEARCH ON LOAD SPECTRUM 
COMPILATION METHOD OF EXCAVATOR 

CONNECTING ROD BASED ON MIXED 
DISTRIBUTION 

Brahim. YDIR 
Dris BEN HMAMOU 
Mouad. SOUMANE 

Mohamed. BOUSSETTA 
Houda. LAHLOU 

University Ibn Zohr 
EFFECT OF ZN CONCENTRATION ON ZNO 
THIN FILM PROPERTIES PREPARED USING 

THE AUTOMATED SILAR METHOD 

Ibrahim Maouhoubi 
Izeddine Zorkani 

Sidi Mohamed Ben Abdellah University 

EFFECTS OF APPLIED MAGNETIC FIELD 
AND PRESSURE ON THE DIAMAGNETIC 

SUSCEPTIBILITY AND BINDING ENERGY OF 
DONOR IMPURITY IN A CIRCULAR 

QUANTUM DISK MADE OUT OF GAAS 
Gorohkhova Ksenia Pavlovna 

Kopylova Maria Dmitrievna 
Russian State University 

USE OF ENVIROMANTALLY FRIENDLY 
MSTERIALS IN LIGHT INDUSTRY 
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12.12.2022 SESSION-3 HALL-7 
Ankara Local Time: 16:00-18:30 

HEAD OF SESSION: Dr. Khanh Giang Le 

Eray CAN 
Hikmet ERBIYIK 

Yalova University 

RESEARCH OF FAILURES AND RISKS 
OCCURING IN PROJECT AND 

MEASUREMENT OF QUARRY MINING 
ROADS GEOMETRY IN OPEN PIT MINING 

ACCORDING TO FMEA METHOD 

Yavuz DELICE 
Eray CAN 

Hikmet ERBIYIK 

Yalova University 

FMEA ANALYSIS OF POTENTIAL HAZARDS 
AND RISKS IN CONSTRUCTION AND 

SURVEYING ACTIVITIES, ON IMMERSED 
TUNNEL TRANSPORTATION PROJECTS 

H. Soumadrass 
Z. Beidouri 

Kh. Zarbane 
Hassan II University 

MORPHOLOGIC AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF CONCRETE SLAB IN 

ANCIENT BUILDINGS OF DERB SULTAN 

BENTAHAR Mohammed 
BENTAHAR Abdessamed 

Tahar Moulay University 
 

Center of research and development 

ANALYSIS OF DISSIPATION ENERGY BY 
THE EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD 

OF A 2-DIMENSIONALS PROBLEMS 

BENTAHAR Mohammed 
BENTAHAR Abdessamed 

Tahar Moulay University 
 

Center of research and development 

THE ANALYSIS OF AN INITIAL CRACK BY 
THE APPLICATION OF THE SFEM 

METHOD OF A ULTRA HIGH MOLECULAR 
WEIGHT POLYETHYLENE MATERIAL 

A. MESSAOUD DJEBARA 
M. MOULI 
K. AYED 

A. MEDJAHED 

LABMAT Laboratory 
VALORISATION OF BRICK WASTE AS 

AGGREGATE IN THE PRODUCTION OF 
SELF-COMPACTING CONCRETE 

ZHAO Mingkai 
JIN Xinyu 

WANG Huihui 

Chang 'an University 
 

STUDY ON THE MECHANISM OF IN-SITU 
STRESS RELEASE IN DOUBLE CUTTER 

HEAD TUNNELING 

Adegbesan Ololade O. 
Olukanni Temitope I. 

Federal University 
STRUCTURAL BEHAVIOURS OF ACACIA 

KAMERUNENSIS FIBER REINFORCED 
CONCRETE 

Dr. Khanh Giang Le University of Transport 
and Communications 

TRANSPORTATION AND THE SPATIAL 
STRUCTURE 

Humaira Kanwal 
Muhammad Irfan 
Muhammad Asim 

Muhammad Ahsan 
Tayyaba Latif Mughal 

Muhammad Tahir 
Amna Mahmood 

Sadia Mughal 
Adil sultan 

Jiangsu University 
Superior University 

The University of Lahore 

EFFECT OF CORNCOB ASH AS A PARTIAL 
REPLACEMENT OF CEMENT ON 

MECHANICAL PROPERTIES OF FIBROUS 
CONCRETE 
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CONTENTS 

AUTHORS PRESENTATION TITLE NO 

Tuğça BİLENLER KOÇ 
Ceren BEKTAŞ BUZ 

 
"THYMOLY MICROENCAPSULATED WITH 

PECTIN/SODIUM ALGINAT" 
DRYING ON ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL 

PROPERTIES EFFECT OF METHODS 
 

1-12 

Hasan ERTOP 
Joanna Kociecka 
Atılgan ATILGAN 

DISTRIBUTED POLLUTANT LOAD CALCULATION 
OF ANIMAL WASTES: CASE STUDY OF ALANYA 

13-22 

Atılgan ATILGAN 
Yücel ÇARDAKÇI 

Burak SALTUK 
Esengül DEMİREL 

SUSTAINABILITY ANALYSIS OF LIVESTOCK 
CARBON FOOTPRINT IN CLIMATE CHANGE AND 

AN INNOVATIVE FEASIBILITY EXAMPLE 

23-32 

Joanna Kocięcka 
Daniel Liberacki 

Jerzy Mirosław Kupiec 

EFFECT OF SILICON APPLICATION ON GRASS 
GROWTH PARAMETERS 

33-34 

Mateusz Hämmerling 
Joanna Kocięcka 
Tomasz Kałuża 

ANALYSIS OF WATER FLOW CONDITIONS IN 
DIFFERENT TYPES OF FISH PASSES 

35 

Gizem ÖZAL 
Seval YILMAZ 

Zülbiye Hafsa ÖZDEMİR 

INVESTIGATION OF SOCIAL SUSTAINABILITY ON 
SHOPPING STREETS IN NIĞDE 

36-42 

Seval YILMAZ 
Gizem ÖZAL 

 
NIGDE KIZIL ELMA PARK ANALYSIS BASED ON 

PPS SPACE DIAGRAM 
 

43-51 

Banu BAYBARS 

 
EXAMINING OF MATERIALIST TENDENCY AND 

HEDONIC CONSUMPTION RELATIONSHIP 
THROUGH INFLUENCERS IN TURKEY 

 

52 

Betül GARDA 

 
THE CREATION AND MARKETING OF 

EXPERIENTIAL VALUES IN TOURISM INDUSTRY 
 

53-60 

Betül GARDA 

 
EXAMINING THE EFFECTS OF METAVERSE 

TECHNOLOGIES ON TOURISM MARKETING IN 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

61-71 

Yusuf OKŞAR  
Necmettin ÇALIŞKAN 

 
TROUBLE (BELA)-TEST (IMTIHAN) DIALECTIC: AN 

ASSESSMENT OF THE COVID-19 EPIDEMIC 
WITHIN THE FIELD OF FATE BELIEF 

 

72-77 

Yusuf OKŞAR 

 
EVALUATION OF THE PRE-PROPHETIC PROCESS 

IN TERMS OF QESBISM AND VEHBISM 
 

78-82 

 Muhammed Latif ALTUN 

 
THE TAJDID OF FIQH 

 
83-99 
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Muhammed Latif ALTUN 

 
PROVISION OF READING AZAN WITHOUT ABDEST 
(COMPARATION OF THE OPINIONS OF EVZÂI AND 

HANAFİ FICTIONS) 
 

100-106 

Mehmet Emin ÇİFTÇİ 

 
THE NEED TO RE-ASSESSMENT THE SAFETY OF 

HADITH TODAY 
 

107-120 

Mehmet Emin ÇİFTÇİ 

 
HZ. WOMEN IN THE PROPHET'S MOSQUE 

EDUCATION 
 

121-122 

Çağatay YAMÇIÇIER 
Cihan KÜRKÇÜ 

Selgin AL 

 
INVESTIGATION OF STRUCTURAL, ELECTRONIC 

AND MECHANICAL PROPERTIES OF CUBIC 
PEROVSKITE BaLiH3 

 

123-127 

Çağatay YAMÇIÇIER 
 Selgin AL 

Cihan KÜRKÇÜ 

 
STRUCTURAL, ELECTRONIC AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF ORTHORHOMBIC PHASE OF 
CsMgH3: FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS 

 

128-132 

Cihan KÜRKÇÜ 
Çağatay YAMÇIÇIER 

 
INVESTIGATION OF STRUCTURAL, ELECTRONIC, 
AND MECHANICAL PROPERTIES OF HEXAGONAL 

Ba3BiN 
 

133-139 

Cihan KÜRKÇÜ 
Çağatay YAMÇIÇIER 

 
ELECTRONIC, MECHANICAL AND STRUCTURAL 

PROPERTIES OF CUBIC PHASE OF KMgH3: FIRST-
PRINCIPLES CALCULATIONS 

 

140-146 

Mustafa ÖZDURAN 
Ahmet İYIGÖR 

 
INVESTIGATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES 

OF Ga2Pt ALLOY WITH CaF2-TYPE CUBIC 
CRYSTALS 

 

147-153 

Mustafa ÖZDURAN 
Mohammed Basheer Yasser Aldaraanı 

 
INVESTIGATION OF THE GRAUND STATE 

PROPERTIES OF Pt2CuGa FULL HEUSLER ALLOY 
WITHIN DENSITY FUNCTIONAL THEORY 

 

154-160 

Ahmet İYİGÖR 
Osman ÖRNEK 

Mustafa ÖZDURAN 

THEORETICAL INVESTIGATION OF PHYSICAL 
PROPERTIES OF Al2CoIr FULL HEUSLER ALLOY 

161-168 

Osman ÖRNEK 
Mustafa ÖZDURAN 

Ahmet İYİGÖR 

 
THEORETICAL INVESTIGATION OF THE PHYSICAL 

PROPERTIES OF InCoSi2 HEUSLER ALLOY IN 
Cu2MnAl TYPE CRYSTAL STRUCTURE 

 

169-174 

Osman ÖRNEK 
Ahmet İYİGÖR  

Mustafa ÖZDURAN 

 
A COMPREHENSIVE THEORETICAL STUDY ON 

THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE CAIrO3 
PEROVSKITE COMPOUND 

 

175-183 

Berrin GÖGER 
Birgül TUNCAY 

İlknur KAHRİMAN 

AWARENESS LEVELS OF CHILD DEVELOPMENT 
STUDENTS ABOUT CHILD NEGLECT AND ABUSE 

184-192 
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Kübra ARSLANTÜRK 
İlknur KAHRİMAN 

 
CHILDHOOD EMERGENCY PROBLEMS: 
ACCIDENTS AND NURSING APPROACH 

 

193-198 

Seçil EKİZ ERİM  
Havva SERT 

 
A REVIEW OF THE GRADUATE THESES RELATED 

TO CIRCADIAN RHYTHM IN TURKEY 
 

199-206 

Nurcan OKÇUOĞLU TOSUN 
Sibel DOĞAN 

 
AN INVESTIGATION TOWARDS BEHAVIORS OF 
ADMINISTRATIVE NURSES AGAINST SKILLS OF 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COPING WITH 

STRESS 
 

207-208 

Elif Azize ÖZŞAHİN DELİBAŞ 
Şeyma ÖZSOY 

 
THE EFFECT OF TETANUS TOXIN ON ADENOZINE 

DEAMINASE ACTIVITY IN STREPTOZOTOCINE 
INDUCED EXPERIMENTAL ALZHEIMER MODEL 

 

209-217 

Betül AKYOL 
Onur ÖZTÜRK 

 
INVESTIGATION OF THE PHYSICAL EFFECTS OF 

PLIOMETRIC TRAININGS ON MALE 
VOLLEYBALLERS PLAYING IN HIGH SCHOOL 

TEAM 
 

218-225 

Onur ÖZTÜRK 
Betül AKYOL 

 
A SYSTEMATIC INVESTIGATION ON THE 
MECHANICAL (TECHNOLOGY) DOPING 

DISCUSSION IN SPORTS 
 

226-232 

Rabia BOVKIR 
Arif Cagdas AYDINOGLU 

 
EVALUATION OF THE URBAN QUALITY OF LIFE 
INDEX ON A NEIGHBOURHOOD SCALE USING 

MCDA METHODS 
 

233-244 

Arif Cagdas AYDINOGLU 
Rabia BOVKIR 

Suleyman SISMAN 

 
GAP ANALYSIS AND NETWORK-BASED GIS 

METHODS FOR EVALUATING BUSINESS 
AVAILABILITY AND ACCESSIBILITY IN SMART 

CITIES 
 

245-255 

Sedat ŞİMŞEK 
Emine Derya AKYÜZ 

 
T.R. AN APPLIED STUDY ON TELEVISION 
ADVERTISEMENTS TELECASTED BY THE 

MINISTRY OF TOURISM FOR THE PROMOTION OF 
CULTURE TOURISM 

 

256-267 

Esra ÖZKAN ÖNEM 

 
THE DISCOVERY OF THE AMERICA AND ITS 

EFFECTS ON GASTRONOMY 
 

268-274 

Esra ÖZKAN ÖNEM 

 
A RESEARCH ON THE SEASONAL HOLIDAYS 
CELEBRATED BY TURKS LIVING İN NORTH 

MACEDONIA AND THE FOOD SPECIFIC TO THESE 
HOLIDAYS 

 

275-286 
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Melike KURTARAN ÇELİK 
Fegan MUTLU 

 
SEARCHING FOR INNOVATION IN TOURISM: FIELD 

RESEARCH 
 

287-295 

Melike KURTARAN ÇELİK 
Fegan MUTLU 

 
COST CONTROL IN FOOD AND BEVERAGE 

BUSINESSES 
 

296-304 

İskender KARAKAYA 

 
THE EFFECTS OF US FOREIGN POLICY 
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M’hamed Abali 

Abdelkader Dabagh 
Mohamed Zerbet 
Mohamed Chiban 

Fouad Sinan 

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES SOURCES DES 
NITRATES PRÉSENTES DANS LES RESSOURCES 

EN EAU SOUTERRAINE DE CERTAINES 
COMMUNES RURALES DE L'ANTI-ATLAS/ ETUDE 

DE CAS NIHIT 

869 

Muhammad Shahid 
Fozia Anjum 

 
DATE PALM MUCILAGE ENCAPSULATED WITH 

SILVER NANO PARTICLES FOR COLONIC DRUG 
DELIVERY 

 

870 

Pratiksha Mandlik 
Rohit Koli 

Saniya Shaikh 
Vaishnavi Khairnar 

Sandeep Sonawane 

Santosh Chhajed 

IN-SILICO PROFILING OF DLX AND ITS MAJOR 
DEGRADATION PRODUCTS TO ASCERTAIN ITS 

PHARMACOKINETIC, THERAPEUTICS AND 
TOXICOLOGICAL PROPERTIES 

871 

Shahid Nazir 
Matloob Ahmad 

 
SYNTHETIC STRATEGIES TOWARDS 
THIAZOLOPYRIDINE DERIVATIVES 

 

872 

Shubham Chikhale 
Harshada Dhak 

Snehal Kandalkar 
Umesh Laddha 

Sanjay Kshirsagar 

FORMULATION OF PPAR-GAMMA AGONIST AS 
SURFACE MODIFIED PLGA NANOPARTICLES FOR 

NON-INVASIVE TREATMENT OF DIABETIC 
RETINOPATHY: IN VITRO AND IN VIVO EVIDENCES 

873 

Shubham Chikhale 
Harshada Dhak 

Snehal Kandalkar 
Umesh Laddha 

Sanjay Kshirsagar 

FORMULATION OF PPAR-GAMMA AGONIST AS 
SURFACE MODIFIED PLGA NANOPARTICLES FOR 

NON-INVASIVE TREATMENT OF DIABETIC 
RETINOPATHY: IN VITRO AND IN VIVO EVIDENCES 

874 
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CREATION OF ANION-EXCHANGE COATING ON 

CATION-EXCHANGE MEMBRANE TO SPLIT H2O IN 
ELECTRODIALYSIS FOR CLEAN ENERGY 

 

875 

Dinesh Rishipathak 
Komal Ushir 

Ashutosh Gupta 

 
DESIGN, SYNTHESIS AND EVALUATION OF FEW 

PYRAZOLINE DERIVATIVES FOR 
ANTIDEPRESSANT ACTIVITY 

 

876 

Mohammed Barbouchi 
Bouchra Benzidia 

Mostafa El Idrissi 
M’barek Choukrad 

 
CHEMICAL VARIABILITY IN ESSENTIAL OILS 

ISOLATED FROM ROOTS, STEMS, LEAVES AND 
FLOWERS OF THREE RUTA SPECIES GROWING IN 

MOROCCO 
 

877 

M. Yusuf TANRIKULU 

 
EFFECT OF INFRARED HEATING OF SUPPORT 
ARMS ON THE THERMAL CONDUCTANCE OF 

SINGLE LAYER MICROBOLOMETERS 
 

878-883 

Omer KENAN 

Bulent YANIKTEPE 
Ertugrul SEKEROGLU 

Ezgi AKBUDAK 
Muammer OZGOREN 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF 
INSTANTANEOUS FLOW PROPERTIES AROUND A 

CAMBERED NOSE TORPEDO-LIKE GEOMETRY 
EXPOSED TO UNIFORM FLOW 

884-894 

A. A. van der Pijl, 
Ali Durusu 

 
ROOFTOP PV SYSTEM DESIGN: CONCEPT, 
APPLICATION, MOTIVATION AND DESIGN 

PARAMETERS 
 

895-905 

Mohamed Lamine Benaissa 
Abdelkader Beladel 

Kouzou Abdellah 
Youcef Chouiha 
Djaloul Karboua 

Ben ouadeh Douara 

OPTIMAL SIZING OF A NANO GRID SYSTEM FOR 
AN ISOLATED SITE WITH 

GPV/WIND/GD/BATTERIES 
USING HOMER AND MATLAB 

906 

Arefe Ehyaee 
Saeed Olyaee 

 
A DUAL-CORE PHOTONIC CRYSTAL FIBER-BASED 

BIOSENSOR 
 

907 

Dris BEN HMAMOU 
Mustapha ELYAQOUTI  

El Hanafi ARJDAL  
Brahim Ydir  

Driss SAADAOUI  
Souad LIDAIGHBI 

Daoudi El fatmi 
Rabya AQEL  
Imade Choulli  

Abdelfattah Elhammoudy 

PARAMETERS IDENTIFICATION AND ELECTRICAL 
CHARACTERIZATION OF PHOTOVOLTAIC PANELS 

FROM MEASURED I-V CHARACTERISTICS 
CURVES UNDER DYNAMIC ENVIRONMENTAL 

CONDITIONS 

908-909 

Abdelrahman SALMAN 

 
REVIEW OF NEW METHODS FOR CORROSION 

DETECTION USING NEW EDDY CURRENT 
TESTING TECHNIQUE 

 

910 

Mekontchou Tsamo Franc Kevin 
Suman Lata 

 
AUTOMATION IN THE CEMENT INDUSTRY 

 
911-919 
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MAPPING RESEARCH GAPS AND FUTURE 
AGENDA 
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Raja BEN AHMED 
Safa El Melki 
Aicha Souid 

Mehrez Gammoudi 
 

 
MORPHOLOGY AND DNA BARCODES REVEAL THE 
PRESENCE OF THE INTRODUCED FRESHWATER 

LEECH HELOBDELLA OCTATESTISACA 
(HIRUDINIDA: GLOSSIPHONIFORMES: 
GLOSSIPHONIIDAE) IN NORTH AFRICA 

 

921 

Gloria Sydney NDAHBROS 
Burcu TOTUR DİKMEN 

Ganna POLA 

 
PERCEPTION AND SATISFACTION LEVEL OF 

NURSING STUDENTS TOWARDS ON-LINE 
LEARNING, SELF-EFFICACY AND THE RELATION 

OF DIGITAL CITIZENSHIP 
 

922 

Valencia Kathline Donita Siagian 
Titin Sulastri 

Marvel Reuben Suwitono 

 
EVALUATION OF CHEWABLE TABLETS OF 

BREADFRUIT (Artocarpus altilis) LEAF BASED ON 
DISSOLUTION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY TESTS 

 

923-928 

Joseph U. Almazan  

 
BARRIERS OF PHYSICAL ASSESSMENT SKILLS 

AMONG NURSING STUDENTS IN ARAB 
PENINSULA BARRIERS OF PHYSICAL 

ASSESSMENT SKILLS AMONG NURSING 
STUDENTS IN ARAB PENINSULA 

 

929 

Hanaa Hussein Mukhlif 
Ekhlas tariq hasan 

Munther Natheer Al- Fattah 

 
MOTHERS' KNOWLEDGE AND BEHAVIORS 

TOWARD NEONATAL JAUNDICE(NNJ) AT MOSUL 
CITY 

 

930-937 

Remus RUNCAN 
Alexandra - Mia CRAIOVAN 

 
CARE SERVICES FOR ELDERLY PERSONS IN 

PRIVATE HOMES IN ROMANIA 
 

938 

Ifeoma B. Nwosu 
Divinefavour Onyekelu  
Prosper U. Okonkwo 
Ezinne C. Ekediegwu 
Stanley Maduagwu    

Michael O. Ogunlana 
Yvonne E. Ihegihu  

Ekundayo Ogunkunle 
Ogochukwu Umeonwuka 

QUALITY OF LIFE OF OLDER-PERSONS WITH 
DISABILITY AND THEIR ATTITUDE TOWARDS 

PHYSICAL-ACTIVITY PARTICIPATION IN 
SELECTED LOCAL-GOVERNMENT-AREA, ENUGU-

NIGERIA 

939-940 

Hariom Kumar 
Vishal Diwan 

Bhupesh Sharma 

EFFECT OF PREGABALIN IN PROPIONIC ACID-
INDUCED TOXICITY: A LINK TO AUTISM 

941 

Aleh Alexander Monday 

 
PUBLIC PERCEPTION OF EUTHANASIA AS A 
REMEDY FOR TERMINAL ILLNESS IN LAFIA 
METROPOLIS, NIGERIA: IMPLICATION FOR 
SOCIAL WORK PRACTICE IN END-OF-LIFE 

SITUATION 
 

942 
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A STUDY OF GDP IN THE SPECTRUM OF 

UNDERDOG SECTORS 
 

943 

Mahtab Ahmed 

 
A STUDY OF GDP OF INDIA IN THE SPECTRUM OF 
DIFFERENT FACTORS AFFECTING THE GROWTH 

 

944 

Huma Ali 
Saba Zubai, 

Yousra Shafiq 

FACULTY DEVELOPMENT STRATEGIES: 
PROFESSIONALISM AND WORK ETHICS 

945 

Marhaba Rana 
Farhan Navid Yousaf 

Ayesha Khalid 

 
ENTREPRENEURSHIP AND EMPOWERMENT: 

LIVED EXPERIENCES OF WOMEN 
ENTREPRENEURS IN PUNJAB 

 

946 

Anshika Gupta 
 

PHISHING JEOPARDIZING THE CRYPTO SECTOR 
 

947 

Samyiah Hani Ajeel 
Mariam Ibrahi 

Azhar Nima Abdul Zahra 
 

 
IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON 

PERFORMANCE   MANAGEMENT 
(A CASE STUDY OF FACULTY MEMBERS IN IRAQI 

UNIVERSITIES) 
 

948 

Samyiah Hani Ajeel 
Mariam Ibrahi 

Azhar Nima Abdul Zahra 
 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS IMPACT ON 
PERFORMANCE MANAGEMENT (A CASE STUDY 
OF FACULTY MEMBERS IN IRAQI UNIVERSITIES) 

949-955 

Ade Irma Anggraeni 

 
A STUDY OF THE ATTITUDES AND BEHAVIOR OF 

GEN Y AND GEN Z IN ONLINE SHOPPING FOR 
ORGANIC PRODUCTS: 

INSIGHTS FOR MARKETERS 
 

956 

Ritu Talwar 

 
UNVEILING THE CRUCIAL FACTORS OF INDIAN 
SOCIAL WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE 

21ST CENTURY 
 

957-969 

 C.Vijai 
P.Sasikumar 

Mrs.S.M.Suryalakshmi 

IMPACT OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION IN 
FINANCIAL SERVICES 

970-977 

Eka Ria Novita Sari Sirait 
Christine Wulandari 

Yuli Agustin 
Novriyanti Novriyanti 

Dian Iswandaru 

THE IMPORTANCE OF COMMUNITY SOCIAL 
NETWORKS IN RESTORING PEAT ECOSYSTEMS 

AROUND THE TAHURA ORANG KAYO HITAM 
978 

Salma ELAMIRI 
Soumia ABOUL-HROUZ 

Achraf CHAKIR 
Mohamed ZAHOUILY 

 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL 
HYDROGEL BASED ON ALGINATE GRAFTED WITH 

POLYACRYLAMIDE FOR SLOW-CONTROLLED 
RELEASE FERTILIZER (SCRF) 

 

979 

Ivan Pavlovic 
Jovan Bojkovski 

Ivan Dobrosavljevic 
Slavonka Stokic-Nikolic 

ENDOPARASITES OF SMALL RUMINANTS IN THE 
EASTERN SERBIA 

980-983 
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THE ROLE OF GOLD NANOPARTICLES FOR THE 

PHOTO THERMAL CANCER THERAPY 
 

984 

Arda SÖZCÜ 
Merve GÜNDÜZ 

 
RECENT BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS IN 
POULTRY NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY 

 

985-994 

Emine YURTERİ 
 Aysel Özcan AYKUTLU 

Haydar KÜPLEMEZ 
Fatih SEYİS 

IMPORTANCE OF WHITE FLOWERING LEAFY 
CABBAGE GENOTYPES IN DEVELOPING 

CULTIVARS IN LEAFY CABBAGE 
995-1001 

Emine YURTERİ 
Aysel Özcan AYKUTLU 

Haydar KÜPLEMEZ 
Fatih SEYİS 

EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS ON TEA YIELD 
AND QUALITY PARAMETERS AT DIFFERENT 

YEARS 
1002-1009 

Abdurrahman, U. D 
Ukatu, V. E 
Hafsat, A, L 

Kamaluddeen, A 
Garba, U. A 
Libata, A. H 

STUDIES ON THE PREVALENCE LEVEL OF 
GASTROINTESTINAL CESTODE CONTAMINATIONS 

AMONG RUMINANTS SLAUGHTERED IN THE 
THREE LOCAL GOVERNMENT AREAS OF YAURI 

EMIRATE, KEBBI STATE, NIGERIA 

1010-1015 

Hafiz Qadeer AHMED 
Adil SHAHZAD 

 
EFFECTIVE UTILIZATION OF VEGETABLES WASTE 

FOR POULTRY PRODUCTION 
 

1016 

Simple Sharma 
Barinderjit Singh 

 
POMELO FRUIT NUTRITIONAL COMPOSITION, 

INDUSTRIAL UTILIZATION, AND BIOACTIVE 
COMPOSITION 

 

1017 

Mehmet Hanifi KAYA     

 
EVALUATION OF THE EFFICACY OF TWO 

DIFFERENT EXERCISE METHODS IN PATIENTS 
WITH ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS 

(PILOT STUDY) 
 

1018-1023 

Serpil Boran    
İlknur KAHRİMAN 

 
ROLES OF FAMILY AND NURSE IN EXPLAINING OF 

DEATH TO CHILDREN 
 

1024-1033 

Gözde TOKTAŞ     

 
EVALUATION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS 
EXPERIENCED BY HEALTHCARE WORKERS 

 

1034-1035 

İbrahim Salih ÇEKİM   
Arzu YİĞİT 

 
ANALYSIS OF STATISTICAL REGIONAL UNITS 

HEALTHCARE PERFORMANCE IN TURKEY WITH 
GRAY-RELATED METHOD 

 

1036-1042 

Şura DAL        
İlknur KAHRİMAN 

 
A REVIEW ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 

SCREEN TIME AND SLEEP HABITS IN CHILDREN 
 

1043-1047 

Şura DAL          
İlknur KAHRİMAN 

 
A REVIEW ON THE PSYCHOSOCIAL ADAPTATION 

OF ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES 
 

1048-1052 

  



3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
11-12 December 2022 / Cappadocia, Nevşehir-TÜRKİYE  

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.cappadociacongress.org/ 
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DARK TRIAD FEATURES IN THE HEALTH SECTOR 1053-1059 

Bahar ERDOĞAN      
Elif ÜLER 

THE IMPORTANCE OF HEALTH LITERACY 1060-1063 

Hatice Nur GERMİR 

 
A REVIEW ON COMPETITION IN THE TURKISH 

BANKING SECTOR 
 

1064-1070 

Mustafa AFŞİN 
Hatice GÜRDAL 
Kağan ÖZKUK 
Dilara UYAR 

Büşra Nur UÇMAZ 

 
HYDROGEOCHEMICAL AND MEDICAL-

BIOCLIMATIC CHARACTERISTICS OF SALINE AND 
BICARBONATE GEOTHERMAL WATERS: TUZLUSU 

– ZİGA AND KOÇPINAR SPRINGS, AKSARAY, 
CENTRAL ANATOLIA, TURKEY 

 

1071-1072 

Ayşe Gül KABAKCI 
Nur YÜCEL EKICI 

Memduha Gülhal BOZKIR 

 
SURGICAL AND ANATOMICAL APPROACH TO 
CONGENITAL DERMOID SINUS AND FISTULA 

CASE 
 

1073-1079 

Büşra AKTÜRK 
Birsen ALTAY 

 
GERIATRIC EMERGENCIES 

 
1080-1086 

Aygün ABDULLAYEVA 

 
CORRELATION OF 2D AND 3D TRANSVAGINAL 

ULTRASOUND FINDINGS WITH 
HISTOPATHOLOGICAL RESULTS IN 

ADENOMYOSIS 
 

1087-1088 

Sümeyye ALTIPARMAK 
Sümeyye ŞİMŞEK 

 
EXAMINATION OF SEXUAL DYSFUNCTIONS IN 

WOMEN AND MIDWIFERY APPROACHES 
 

1089-1096 

Sümeyye ALTIPARMAK 
Zeynep KALKAN 

 
INVESTIGATION OF WOMEN'S SEXUAL 

FUNCTIONS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENT 
PERIODS IN TERMS OF MIDWIFERY APPROACHES 

 

1097-1104 

Ayşe DİŞLİ GÜRLER      

 
OHSS FINDING AN ABDOMEN MASS IN A 

SPONTANEOUS PREGNANT PATIENT COMING TO 
THE ACUTE ABDOMEN CLINIC 

 

1105-1106 

Aslı KURTGÖZ 
Selin KESKİN KIZILTEPE 

 
CARE PERCEPTION OF EMERGENCY SERVICE 

AND INTENSIVE CARE NURSES:  
A QUALITATIVE RESEARCH 

 

1107-1118 

Mutlu Melis ÖZGERİŞ 
 

THE MEVLID OF ABDI IN THE MEVLID TRADITION 
 

1119-1133 

Süleyman KARAAHMET    

 
THE SECRET COMMUNICATION METHODS OF 
DAILY LIFE MACRO AND MICRO EXPRESSIONS 

 

1134-1140 

Süleyman KARAAHMET    

 
AN APPROACH TO THE CONCEPTS OF STAGE 

AND ON-CAMERA ACTING 
 

1141-1142 
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THE ART OF SILVER EMBROIDERY IN SİVAS AND 

AN EVALUATION OF THE WORKS OF ÜNAL 
GÜVENAL, ONE OF THE LAST REPRESENTATIVES 

 

1143-157 

Elif PALİÇKO     

 
THE EVIL FACES OF HUMANITY IN TOMRIS 

UYAR’S SEKİZİNCİ GÜNAH 
 

1158-1166 

Hatice YILDIZ    

 
BEING A WOMAN IN MEMET BAYDUR'S WOMEN'S 

STATION PLAY 
 

1167-1177 

Selami ÇAKMAKCI 
 

A NOVEL BY MUSTAFA RESİD: THE PAINTER 
 

1178-1192 

Seda AĞIRBAŞ 

 
AN OVERVIEW OF WESTERN ANATOLIAN CITIES 

FROM THOMAS ALLOM’S ENGRAVINGS 
 

1193-1207 

Murat TUNÇ 
Behiye Tuba BİÇER 

 
ESTIMATING OF GENETIC PARAMETERS IN 

CHICKEN (Cicer arietinum L.) AND DETERMINATION 
OF COMPATIBILITY RESOURCES 

 

1208 

Murat TUNÇ 
Caner PAÇ 

Ahmet ÇAKMAK 
Abdullah KAHRİMAN 

 
THE APPLICATION OF IMAZAMOKS EFFECTIVE 
HERBICIDE IN DIFFERENT DOSES EFFECT ON 

THE DEVELOPMENT OF LENTIL (Lens culinaris L.) 
PLANT 

 

1209-1210 

İsmail NANELİ     

 
THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND 

ENERGY POTENTIALS OF USABLE CORN WASTE: 
THE BULGARIAN EXAMPLE 

 

1211-1215 

İsmail NANELİ     

 
THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND 

ENERGY POTENTIALS OF USABLE OAT WASTE: 
THE EXAMPLE OF BULGARIA 

 

1216-1220 

Selda DALER 
Abdurrahim BOZKURT 

Adem YAĞCI 
Rüstem CANGİ 

 
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF SMOKE 
SOLUTION APPLICATIONS ON SAPLING YIELD 

AND QUALITY IN GRAPEVINE SAPLING 
PRODUCTION 

 

1221-1243 

İsmail YAMAK      
ESER AKAL 

SEXUAL SYNCHRONIZATION METHODS IN COWS 1244-1259 

Res. Assist. Esra ŞIRKI 
Mercan EFE GÜNEY  

 
EXAMINATION OF TURKEY'S APPROACH TO 
AGRICULTURAL AREAS IN THE CONTEXT OF 

PLANNING LEGISLATION IN THE PROCESS OF 
ADAPTATION TO THE EUROPEAN UNION 

 

1260-1267 

Ahmet Semih UZUNDUMLU 
Seval KURTOĞLU 

 
A STUDY ON MARKET FAILURE AND CLIMATE 

CHANGE 
1268-1282 

  



3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
11-12 December 2022 / Cappadocia, Nevşehir-TÜRKİYE  

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.cappadociacongress.org/ 

Ahmet Semih UZUNDUMLU 
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ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF LEADING 

COUNTRIES IN HONEY PRODUCTION IN THE 
PRODUCTION OF BASIC ANIMAL PRODUCTS FOR 

2011-2020 
 

1283-1297 

Moussa Tankari     

 
EXAMINING SOME EFL STUDENTS’ PERCEPTIONS 

OF SOCIAL MEDIA AS EDUCATIONAL, 
COMMUNICATION, AND COLLABORATION TOOLS 

AT A PUBLIC UNIVERSITY IN NIGER 
 

1298-1311 

Alireza Moghaddasi 

 
THE MOTIVATIONAL FACTORS IMPACTS ON 

KNOWLEDGE SHARING IN IRANIAN LIBRARIES 
 

1312 

Carolina ANDRONIC   

 
MAXIMISING LEARNING IN THE EFL CLASSROOM 

FOR THE 21ST CENTURY STUDENTS 
 

1313 

Ibrahim Oumarou     

 
WHAT METHOD (S) FOR NON-NATIVE SPEAKERS 

TO THE LANGUAGE APPROPRIATENESS? CASE IN 
NIGER 

 

1314 

Morakeng Edward Kenneth Lebaka 

 
BAPEDI RITUAL MUSIC AS A FORM OF 

INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS AND THE 
REPOSITORY OF THE BAPEDI PEOPLE’S BELIEFS 

AND PRACTICES 
 

1315 

Tetyana IVANOVA 
Anastasiya KOZYY 

EMOTIONAL STATES OF UKRAINIAN REFUGEES 1316 

Bahijja Tanko Kasim 
Okwoli Matthew James 

Abubakar Suleiman Aliyu 
Lama Timothy Elam 

 
INFLUENCE OF POST-TRAUMATIC STRESS 

DISORDER, COPING STRATEGY ON 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG IDP 

VICTIMS IN GWER WEST LOCAL GOVERNMENT 
OF BENUE STATE 

 

1317 

Bahijja, Tanko Kasim 
Rilwanu, Ibrahim Makama 

 
PARENTING STYLES, QUALITY OF LIFE AND 

PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT AMONG SENIOR 
SECONDARY SCHOOLS ADOLESCENTS IN LAFIA, 

NASARAWA STATE 
 

1318-1326 

Abdinasir A. FARAH 

Mehmet Uğraş CUMA 

 
ELECTRIC VEHICLE BATTERY MANAGEMENT 

SYSTEM USING BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) 
TECHNOLOGY 

 

1327-1341 

Awais Masud 

Syed Faizan Ali Shah 
 Laraib Karim 

Muhammad Kaleem Ullah 
Abira Fatima 

ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL EFFECTS OF 
LOCAL MEDICINAL PLANTS AGAINST IMPORTANT 

BOVINE PATHOGENS 
1342 
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DEGHICHE-DIAB Nacima 
BETTICHE Farida 

BENGOUGA Khalila 
FADHLAOUI Haroun 

FAUNA DIVERSITY UNDER GREEN HOUSES AT 
SIDI OKBA IN BISKRA REGION-ALGERIA. 

1343 

Chrisvee Neville Juhulis 
Ray Alix 

 
BANANA SAUCE: FROM ROTTEN FRUIT TO 

EVERLASTING CONDIMENT 
 

1344 

Nihade Bensitel 
Khadija El Haboubi 

Acharf El Kasmi 

 
STUDY OF RECYCLING AND VALORIZATION 

SLUDGE FROM AL HOCEIMA WATER TREATMENT 
PLANT 

 

1345 

VIGNESH K 
ARUNKUMAR R 

WAJIHAA R 
PROTEOMICS IN PLANT PATHOLOGY 1346 

Ines Razec             
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN 
CONSCIOUSNESS 

1347 

S. DJOUIMAA 
N.Handel 
H.Houam 

S. MISSAOUI 

CONTRIBUTION TO THE NUMERICAL STUDY OF 
THE BEHAVIOR OF A PROBLEM SOIL 

1348 

Sakine YALÇIN 
Suzan YALÇIN 

 
EFFECTS OF DIETARY CAMELINA SEED MEAL ON 

EGG QUALITY CHARACTERISTICS IN POULTRY 
 

1349-1352 

Sakine YALÇIN 
Suzan YALÇIN 

 
EFFECTS OF DIETARY GLYCEROL ON EGG 
QUALITY CHARACTERISTICS IN POULTRY 

 

1353-1357 

Erniwati Ibrahim 
Ariyanto    

 
DENSITY OF AEDES AEGYPTI LARVAE BASED ON 

KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND ACTION TO 
ERADICATE MOSQUITO NEST IN DAYA MARKET 

OF MAKASSAR CTY 
 

1358 

Oyewole Mojisola Fauziyah 

 
PREFERENCE FOR MEAT CONSUMPTION AMONG 

RURAL DWELLERS IN OYO STATE NIGERIA 
 

1359 

Alan Reed Libert         

 
TERMS FOR ANIMALS IN THE ARTIFICIAL 

LANGUAGE SUMA 
 

1360-1364 

Muhammad Rehan Sajid          
Kashif Iqbal 
Bilal Aslam 

Ifraha Abbas 
Maheera Khaliq 

GREEN SYNTHESIS OF COPPER OXIDE 
NANOPARTICLES FROM CASSIA FISTULA LEAVES 

EXTRACT 
1365 

Berbouche Chafia 
khelaf Naceur 

Benbrahim Roufaida 
Sriti leila 

 
EARTHEN ARCHITECTURE IN THE AURES REGION 

IN ALGERIA, VALUABLE MATERİAL AND 
CULTURAL HERİTAGE BETWEEN PRESERVATİON 

AND REUSE 
 

1366 
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Preethy.K.R 
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Chamundeeswari.M 

 
ECO-FRIENDLY SYNTHESIS OF GRAPHENE OXIDE 
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Özet 
Timolün keskin kokulu olması ve polar çözücülerde çözünmemesi sebebi ile gıda 
endüstrisinde kullanımı oldukça sınırlıdır. Son yıllarda bahsi geçen olumsuzlukları azaltmak 
amacı ile mikroenkapsülasyon teknolojisi kullanılmaktadır. Bu çalışmada ki amacımız 
pektin/sodyum aljinat ile mikroenkapsüle edilen timolün morfolojik yapı ve biyokatif 
özellikleri üzerine dondurarak ve püskürterek kurutma yöntemlerinin etkisini incelemektir. 
Morfolojik yapı taramalı elektron mikroskobu (TEM) ile incelenmiştir. Dondurarak (DK) ve 
püskürterek (PK) kurutulan mikroenkapsüllerin antimikrobiyal aktivitesi broth dilüsyon 
tekniği ile minimum inhibisyon konsantrasyonu (MIK) olarak belirlenmiştir. Antioksidan 
aktivite DPPH ve ABTS yöntemleri ile zamana bağlı olarak takip edilmiş ve yüzde inhibisyon 
olarak ifade edilmiştir. Dondurarak ve püskürterek kurutulan örneklerin kurutma tekniği 
temelinde oldukça farklı morfolojik yapı sergilediği gözlemlenmiştir. Dondurarak kurutulan 
(DK) partiküllerin cam kırığına benzer görüntü verdiği belirlenirken, püskürterek kurutulan 
(PK) mikroenkapsüllerin ideal küresel şekle sahip olduğu belirlenmiştir. Serbest timolün 
antimikrobiyal aktivitesinin mikroenkapsülasyon ile azaldığı belirlenmiştir. Gram pozitif 
bakteriler üzerinde DK partiküllerinin antimikrobiyal etkisinin PK örneklerine kıyasla daha 
yüksek olduğu gözlemlenirken, Gram negatif bakteriler ve mayalar üzerinde DK ve PK 
kapsülleri arasında önemli bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Boş mikroenkapsüllerin 
antimikrobiyal etki sergilemediği belirlenmiştir. Serbest timolün antioksidan aktivitesinin DK 
ve PK mikrokapsüllerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Serbest ve mikroenkapsüle 
timol örneğinin ABTS testinde, otuz dakika (dk) boyunca her 5 dakikada bir alınan 
sonuçlarda ilk 5 dakika içinde serbest timol ABTS reaktifinin % 69.29 ‘unu süpürürken, DK 
ve PK mikrokapsüllerinin reaktif süpürme oranları sırası ile % 52.11 ve % 24.12 olarak 
belirlenmiştir. İnkübasyon süresinin sonunda (30dk) serbest timol, DK ve PK 
mikroenkapsüllerinin ABTS reaktifini süpürme oranları sıralı ile % 87.77, % 77.92 ve % 
57.81 olarak belirlenmiştir. Bir diğer radikal süpürme aktivitesi tesit olan DPPH testi ise 120 
dk da tamamlanmış ve her 15 dk bir absorbans okuması yapılmıştır. Teskin ilk 30 dakikasında 
serbest timol DPPH reaktifinin % 54.14 ‘ü süpürürken DK ve PK kapsüllerinde bu oran % 
35.48 ve % 10.45 olarak belirlenmiştir. Test süresi sonunda (120 dk) örneklerin DPPH 
radikalini süpürme gücü, ABTS testindeki trend ile uyumlu olarak, serbest timol DK ve PK 
mikrokapsüllerinde sırası ile % 68.45, % 59.16 ve % 44.71 olarak belirlenmiştir. Her iki 
antioksidan testinde boş mikrokapsüller antioksidan aktivite sergilememiştir. 
Anahtar Kelimeler: Timol, Mikroenkapsül, Antimikrobiyal, Antioksidan  
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EFFECT OF DRYING METHODS ON ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL 
PROPERTIES OF PECTIN/SODIUM ALGINATE MICROENCAPSULATED TIMOL 

 
Abstract 
The use of thymol in the food industry is quite limited due to its pungent odor and insoluble in 
polar solvents. In recent years, microencapsulation technology has been used to reduce the 
aforementioned problems. Our aim in this study is to examine the effects of freeze-drying and 
spray-drying methods on the morphological structure and bioactive properties of thymol 
microencapsulated with pectin/sodium alginate. The morphological structure was examined 
by scanning electron microscopy (SEM). The antimicrobial activity of freeze (FD) and spray 
(SD) dried microencapsules was determined as the minimum inhibition concentration (MIK) 
by broth dilution technique. Antioxidant activity was determined as a function of time by 
DPPH and ABTS methods and expressed as percent inhibition. It has been observed that the 
freeze-dried and spray-dried samples exhibit quite different morphological structures based on 
the drying technique. While it was determined that the FD particles looked like broken glass, 
the SD microencapsules have an ideal spherical shape. It was determined that the 
antimicrobial activity of free thymol decreased with microencapsulation. It was observed that 
the antimicrobial effect of FD particles on Gram-positive bacteria was higher compared to SD 
samples, while there was no significant difference between FD and SD capsules on Gram-
negative bacteria and yeasts. It was determined that empty (without thymol) microencapsules 
did not exhibit any antimicrobial effect. The antioxidant activity of free thymol was higher 
than that of FD and SD microcapsules. In the ABTS test of free and microencapsulated 
thymol samples, free thymol scavenges 69.29 % of the ABTS reagent in the first 5 minutes, 
while the reactive scavenging rates of FD and SD microcapsules were determined as 52.11% 
and 24.12%, respectively. At the end of the incubation period (30 min), the scavenging rates 
of free thymol, FD and SD microencapsules with ABTS reagent were 87.77 %, 77.92 % and 
57.81 %, respectively. The DPPH test, another radical scavenging activity test, was completed 
in 120 minutes and an absorbance reading was taken every 15 minutes. The rate of DPPH 
reagent scavenged by free thymol at the first 30 minutes of test was 54.14 %. In FD and SD 
samples, this rate was determined as 35.48% and 10.45%. At the end of the test period (120 
min), the DPPH radical scavenging capacity of the samples was determined as 68.45 %, 59.16 
% and 44.71 % in free thymol FD and SD microcapsules, respectively. Empty microcapsules 
did not exhibit antioxidant activity in both antioxidant tests. 
Keyword: Thymol, Microencapsule, Antimicrobial, Antioxidant 
 
1. Giriş 
Gıdaların bozulma sebepleri arasında yer alan mikroorganizmalar sadece gıda kayıplarına yol 
açmamakta aynı zamanda enfeksiyon ve intoksikasyon vakalarında artışın sebebi olarak 
dikkat çekmektedir. Bu mikroorganizmaların mevcut antibiyotiklere karşı direnç kazanımları 
ve sentetik ilaçların doğal kaynaklılarda görülemeyen ya da düşük miktarlarda görülen yan 
etkilere sahip olması araştırmacıları doğal kaynaklı ilaçları araştırmaya teşvik etmiştir (Dürger 
ve ark., 1999). Tıbbı değerliği olan bitkilerin pek çoğu tanımlanmış, bitkisel drogların 
birçoğunun etkinliği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır (Ertürk ve Demirbağ, 2003). Bitki 
ekstraktları ya da esansiyel yağlarında antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteden öncelikli 
olarak sorumlu olan fitokimyasallar fenolikditerpenler, polifenoller, flavonoidler ve 
taninlerdir. Ayrıca söz konusu bileşiklerin in vitro ve in vivo çalışmalarda kardiyovasküler 
hastalıkları, bazı tümörleri, obezite gibi yaşam tarzı ile ilgili hastalıkları önlemede oldukça 
etkin oldukları da bildirilmiştir (Kaur ve Kaur, 2020).    
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Mono terpenoid türevi olan timol (2-izopropil-5- metil fenol) baharatlar başta olmak üzere, 
kekik, mercan köşk ve boğanotu gibi pek çok bitkide bulunmaktadır (Fadhil, 2014). Gıda ve 
İlaç Dairesi timolü genel olarak güvenilir olduğu kabul edilen (GRAS) maddeler sınıfında 
gösterdiği için her geçen gün timole olan ilgi artmaktadır  (Walczak ve ark., 2020). Kekik 
esansiyel yağının majör bileşeni olarak bulunan timolün antimikrobiyal, antifungal, 
antioksidan ve anti-inflamatuar etki sergilediği bildirilmiştir (Oliveira ve ark., 2017). Ancak 
timol kullanımını ve depolanmasını sınırlayan bazı dezavantajlara sahiptir. Bunlar arasında 
düşük su çözünürlüğü nedeni ile polar gıda sistemlerinde dağılımının olmaması,  ısıl işlemlere 
ve depolamaya karşı hassasiyeti, gıdaların organoleptik kalitesinde kayıplara neden olan 
keskin kokusu ve doğrudan kullanımının deride tahrişe neden olması yer almaktadır (Oliveira 
ve ark., 2017; Çakır ve ark., 2020). Bu olumsuzlukları azaltmak ve timolün terapötik etkisini 
daha uzun süre devam ettirmek amacı ile önerilen çözüm önerilerinin başında 
mikroenkapsülasyon teknolojisi yer almaktadır.  
Katı, sıvı ve gaz halde bulunan kararsız bileşenlerin bir materyal ile kaplanmasına 
mikroenkapsülasyon denilmektedir (McNamee ve ark., 1998). Mikroenkapsülasyonda 
enkapsüle edilen maddeye merkez materyal, enkapsüle eden maddeye kabuk materyal 
denilmektedir. Biyoaktif bileşiklerin enkapsülasyonunda dondurarak kurutma, püskürterek 
kurutma, lipozom, moleküler inklusyon ve solvent evaporasyon gibi farklı teknikler 
kullanılmaktadır (Franco ve ark., 2017; Gomez ve ark., 2018). Kabuk materyallerinin seçimi 
mikroenkapsülün stabilitesi ve etkinliğini doğrudan etkilemesi gerekçesi ile oldukça önemlidir 
(Nazzaro ve ark., 2012). En yaygın kullanılan kabuk materyal grupları; karbonhidratlar 
(nişasta, modifiye edilmiş nişasta, sukroz, gamlar, arap zamkı, aljinat, pektin ve karagenan), 
lipitler (wax, parafilm, monogliseridler, digliseridler, hidrojene edilmiş yağlar), inorganik 
maddeler (kalsiyum sülfat, silikat), proteinlerdir (gluten, kazein, jelatin ve albümin) (Teixeira 
da Silca ve ark., 2014).  
Timol GRAS listesinde yer alan, çeşitli bitkilerin majör bileşeni olarak doğa bulunan bir 
monoterpenoid fenol türevidir. Oldukça yüksek antimikrobiyal ve antioksidan etki 
sergilemektedir. Ancak düşük su çözünürlüğü hem polar gıda sistemlerinde homojen 
dağılımını hem de vücut sıvısında dağılımını olumsuz etkilemekte, bunun yanı sıra patojen 
bateriler ile temasında olumsuzluklara sebep olmakta, devamında ise aktivite kaybı 
kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca gıda sistemlerinde proses koşullarına karşı (yüksek 
sıcaklıklarda kararlılığını kaybetmekte, depolama koşullarında kayıplar yaşamaktadır) da 
oldukça hassastır. Bu çalışmadaki amacımız, biyoaktif özellikleri bakımından oldukça değerli 
bir bileşen olan timolün kullanımını kısıtlayan problemlere çözüm önerisi getirmektedir. Bu 
bağlamda timol pektin/sodyum aljinat ile mikroenkaspüle edilecek ve elde edilen karışım iki 
kısma ayrılarak iki farklı kurutma yöntemi ile kurutulacaktır. Dondurarak ve püskürterek 
kurutma işlemlerinin teknik üstünlükleri son ürünün morfolojik yapısı, antimikrobiyal ve 
antioksidan özellikleri temelinde değerlendirilecektir.  
 
2. Materyal ve Metot 
Çalışmada kullanılan timol, pektin, sodyum aljinat, Tween 80, DPPH, ABTS reaktifi, Gibb’s 
reaktifi, borat tampon solüsyonu, 2,6dikloroquinon-4-kloroimid (DCQ) ve troloks Sigma-
Aldrich (Steinheim, Germany) firmasından, hekzan, metanol, etanol ise Merck (Darmstadt, 
Germany) firmasından satın alınmıştır. 
 
2.1. Mikroenkapsül üretimi 
Kabuk materyal stok solüsyonu elde etmek amacı ile %3 pektin, %3 sodyum aljinatın ayrı 
ayrı çözeltileri hazırlanmıştır. Bu amaçla 1.5g pektin, 1.5g sodyum aljinat 50 mL distile suda 
çözülmüş, solüsyonlar 700 rpm, oda sıcaklığında tamamen hidrate olana kadar karıştırılmıştır. 
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Aljinat solüsyonu üzerine pektin solüsyonu yavaş yavaş eklenecek ve iyice karıştırıldıktan 
sonra kabuk materyal stok solüsyonu olarak kullanılmıştır. Kristal formda olan timol %80 
metanolde çözülerek sıvı forma getirilmiştir. Hazırlanan merkez materyalden 1 mL alınarak, 5 
mL emülsifiyer olarak Tween 80 ile birlikte kabuk materyal stok solüsyonu üzerine ilave 
edilmiştir. Emülsiyonun toplam katı madde oranı %9 olacak şekilde ayarlanmıştır. 
Mikrokapsül toplam formülasyon timol konsanstrasyonu %11dir. Homojenisazyon 12.000 
rpm de 5 dk boyunca devam ettirilmiştir (Sun ve ark., 2020). Hazırlanan mikroenkapsül 
karışımı iki kısma ayrılmış ilk kısım püskürterek kurutma tekniği kullanılarak kurutulmuştur. 
Bu amaçla çalışma koşulları; cihaza besleme hızı 7mL/dk, aspiratör %100, hava akışı 
maksimum 60mmQ-flow, yaklaşık 26 L/dk, giriş hava sıcaklığı 120 °C olarak ayarlanmıştır. 
Üretimin geriye kalan kısmı ise -18°C de bir gece dondurulduktan sonra dondurarak kurutucu 
ile kurutulmuştur. Elde edilen toz formdaki kapsüller, ağzı kapalı hava almaz kaplarda +4°C 
de muhafaza edilmiştir. 
 
2.2. Mikrokapsüllerin morfolojik yapısı  
Timol merkezli pektin/sodyum aljinat mikrokapsüllerin mikroyapıları taramalı elektron 
mikroskobu (TEM) ile görüntülenmiştir. 
 
2.3. Enkapsülasyon etkinliği  
2.3.1.Toplam timol miktarı 
Yirmi miligram toz kapsül 10 mL hekzan ile 700 rpm de 30 dk karıştırıldı, 1 saat ultrasonik 
ekstraksiyon yapıldı,  0.2 µm şırınga filtreden süzüldükten sonra spektrofotometrik olarak 
miktar tayini yapılmıştır (Sun ve ark., 2020).  Spektrofotometrik olarak timol miktarının 
tespiti Usra ve Al-Neaimy (2009) nin belirttiği yönteme göre belirlenmiştir. Kalibrasyon 
eğrisi için timolün, Gibb’s reaktifinin ve borat tampon solüsyonunun stoğu hazırlanmıştır. 
Yaklaşık 0.01 g timol 5 mL etanolde çözülecek, deiyonize su ile 100 mL tamamlanmıştır. 
Gibb’s reaktifi 0.1052 g 2,6dikloroquinon-4-kloroimid (DCQ) etanolde çözülecek, 100 mL su 
ile tamamlanmıştır, bu solüsyon karanlıkta muhafaza edilmelmiştir. Borat tampon solüsyonu, 
50 mL 0.025M Na2B4O7.10H2O  (BORAT) 18.3 0.1M sodyum hidroksit ile çözülmüş sonra 
100 mL deiyonize su tamamlanmıştır. Artan konsantrasyonlarda hazırlanan timolün son tüp 
konsantrasyonu 0.04-16µg/ mL olacak şeklide stok çözelti hazırlanmış, gereken miktarda 
alınan timol üzerine 3 mL borat solüsyonu ardından 3 mL DCQ reaktifi eklenmiştir. Karşım 
iyice karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 dk bekletilmiş, ardından absorbans 605 nm 
dalga boyunda belirlenmiştir (Usra ve Al-Neaimy, 2009).   
 
2.3.2.Yüzey timol miktarı  
Toz formdaki mikrokapsüllerden 0.5g toz 10 mL hekzan ile manyetik karıştırıcıda 700 rpm 
de5 dk karıştırıldıktan sonra yüzey timol miktarı kalibrasyon eğrisi kullanılarak belirlenmiştir 
(Sun ve ark., 2020). 
 
Enkapsülasyon etkinliği aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır; 
 

Enkapsülasyon etkinliği (%) =
������ü�ü� ������ ����� ������� !ü"#! ����� �������

������ü�ü� ������ ����� �������
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2.4. Mikrokapsülün antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri 
2.4.1. Antimikrobiyal aktivite 
Enkapsüle timolün antimikrobiyal aktivitesi minimum inhibisyon konsanstrasyonu olarak 
belirlenmiştir (Sun ve ark., 2019). Kısaca; testte kullanılacak mikroorganizmaların gece 
kültürleri hazırlanmıştır. Antimikrobiyal aktivite için test ortamı olarak bakteriler için Mueller 
Hinton Broth, Maya için Sabouroud Dextrose broth kullanılmıştır. Test ortamına serbest 
formda timol ve serbest timol ile eşit miktarda timol içeren mikrokapsüllerin 0.125-2 mg/mL 
olacak şekilde iki kat seri dilüsyonları yapılmış, mikroorganizma inokülasyonu yapılan tüpler 
bakteriler için +37°C’de 24 saat, maya +27°C’de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır. 
Antimikrobiyal testlerle eş zamanlı olarak pozitif ve negatif kontroller yapılmıştır. Bu amaçla 
negatif kontrol olarak testlerde kullanılan broth ortamına ilgili mikroorganizma ekimleri 
yapılmış, her hangi bir antimikrobiyal ajan ilavesi yapılmadan inkübasyona bırakılarak 
kullanılan mikroorganizmaların sağlıklı gelişebildiği belirlenmiştir. Pozitif kontrol olarak 
standart antimikrobiyal ajanlar (tetrasiklin, ampisilin ve gentamisin) kullanılacak ve test 
edilen mikroorganizmaların herhangi bir dirence sahip olmadığı, antimikrobiyal ajanlar ile 
inhibe edilebileceği belirlenmiştir.  
Antimikrobiyal aktivenin broth dilüsyon yöntemi ile tespit edilmesinde indikatör olarak ρ- 
iodonitrotetrazolium violet (INT) mikrobiyal gelişim indikatörü olarak kullanılmıştır. Test 
ortamında yaşamına devam eden mikroorganizma tatrazolium violeti violet formazana 
indirgemekte ve renksiz olan test tüpünde bu kimyasal reaksiyon nedeni ile kırmızı renk açığa 
çıkmaktadır (Elof, 2001). İnkübasyon süresinin tamamlayan test tüplerine 50 µL hacminde  
(0.2 mg/mL olacak konsantrasyonda steril suda hazırlanan) INT indikatörü ilave edilmiş ve 
tüpler 30 dk daha inkübasyona bırakılmıştır. İleri inkübasyona süresi sonunda bakteri gelişimi 
INT d-formazan üretimine bağlı olarak açığa çıkan kırmızı renk değerlendirmesi ile 
belirlenmiş, bakteri gelişiminin olmadığı en düşük timol konsantrasyonu MIK (µL/mL) olarak 
belirlenmiştir. 
 
2.5. Antioksidan aktivite; 
Timol mikrokapsüllerin antioksidan aktivitesi 2,2′-Diphenyl-1-picrylhydrazyl  (DPPH) , 2.20-
azinobis [3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid]  (ABTS) teknikleri kullanılarak 
belirlenmiştir.  
DPPH analizi Karabulut ve ark. (2017) belirttiği yöntemde bazı modifikasyonlar ile 
gerçekleştirilmiştir. 100 µL metanolik serbest timol ve eşit miktarda timol içeren 
mikrokapsüller üzerine 1900 µL DPPH reaktif solüsyonu eklendikten sonra karıştırılan tüpler 
karanlıkta ve oda sıcaklığında 60 dk inkübasyona bırakılmış, inkübasyon sonunda 517 nm 
absorbans okumaları yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki formül kullanılarak yüzde inhibisyon 
olarak verilmiştir (Karabulut vd., 2017).  

% $%ℎ$'$()*% =
+,ö. /ö0123

+,ö.
 

A kör: kontrolün absorbansı (örnek içermeyen, 0. dakikadaki reaktifin absorbansı), A örnek: 
örneğin absorbansı 
ABTS (2.20-azinobis[3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid])  analizi için reaktif solüsyonu 
hazırlanmış bu amaçla 7.0mM ABTS solüsyou 2.45 mM potasyum persülfat ile 16 saat 
karanlıkta bekletilecek, inkübasyon sonunda seyreltilen reaktif testte kullanılmıştır.  Serbest 
timol solüsyonundan 200 µL alınacak serbest ile eşit miktarda timol içeren mikrokapsül 
üzerine 3800 µL eklendikten sonra 60 dk karanlıkta inkübasyona bırakılacak ve 734 nm dalga 
boyunda okuma yapılmıştır. Sonuçlar yukarıda verilen formül kullanılarak yüzde inhibisyon 
olarak verilmiştir (Karabulut vd., 2017).  
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3. Sonuç ve Tartışma 
3.1. Mikrokapsüllerin morfolojik yapısı  
Kabuk materyal olarak pektin/sodyum aljinat ile mikroenkapsüle edilen timolün dondurarak 
ve püskürterek kuruma sonrasında elde edilen partiküllerinin morfolojik yapıları taramalı 
elektron mikroskobu (TEM) ile görüntülenmiş, sonuçlar Şekil 1 de verilmiştir. Dondurarak 
kurtulan örnekler (A ve C) ideal küresel şekilden oldukça uzak, düzensiz ve cam kırığına 
benzer bir yapı sergilemiştir. Püskürterek kurutulan örnekler (B ve D) ise ideal küresel yapıya 
sahiptir. Üretime merkez materyal olan timolün eklenmesinin hem dondurarak hem de 
püskürterek kurutulan örneklerde morfolojik olarak önemli bir değişikliğe neden olmadığı 
belirlenmiştir. Bu sonuç açıkça göstermiştir ki mikroenkapsüllerin morfolojik yapılarında 
kurutma tekniği oldukça etkilidir. Dondurarak kurutulan mikroenkapsüllerin pek çoğunda 
benzer morfolojik yapı bildirilmiştir. Donmuş yapıda buz yapıya fiziksel olarak destek 
olurken, dondurarak kurutma sırasında süblimasyon ile buzun yapıdan uzaklaşması 
sonucunda yapıda kırılmalar ve por oluşumları gerçekleşmektedir (Yadav ve ark., 2020). 
Ayrıca bir başka araştırmacı dondurarak kurutmanın bu tipik morfolojik yapısında kabuk 
materyalinin camsı geçiş sıcaklığının da etkili olduğunu belirtmiştir (Tao ve ark., 2017). 
Sonuçlarımızla uyumlu olarak, monoterpenleri arap zamkı kullanarak enkapsüle eden 
Bertolini ve ark.  (2014) püskürterek kurutma ile ideal küresel yapıda partiküller elde ederken, 
antosiyaninleri maltodekstrin ve arap zamkı ile enkapsüle eden bir başka çalışmada 
dondurarak kurutma ile kırık cam benzeri düzensiz yapıda partiküller elde edildiği bildirmiştir 
(Mahdavee ve ark. 2014).  
 

 
Şekil 1. Mikrokapsüllerin morfolojik yapısı; A: boş (timol içermeyen) dondurarak kurutulan 

partikül, B: boş (timol içermeyen) püskürterek kurutulan partikül, C: dolu (timol içeren) 
dondurarak kurutulan partikül, D: dolu (timol içeren) püskürterek kurutulan partikül 
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3.2. Enkapsülasyon etkinliği 
Dondurarak ve püskürterek kurutma teknikleri ile üretilen pektin/ sodyum aljinat 
mikroenkapsüllerinin farklı merkez/kabuk materyal oranlarında elde edilen enkapsülasyon 
etkinliği Şekil 2 de verilmiştir.  
 

 
Şekil 2. Mikrokapsüllerin enkapsülasyon etkinliği, PK: püskürterek kurutma, DK: dondurarak 

kurutma 
 
Timol / pektin-sodyum aljinatin mikroenkapsülasyonunda dört farklı kütle oranı (2, 1, 0.5 ve 
0.25) ile çalışmıştır. Tüm timol/pektin-sodyum aljinat kütle oranlarından elde edilen 
partiküllerde dondurarak kurutulan örnekler püskürterek kurutulan örneklere kıyasla daha 
yüksek enkapsülasyon etkinliğine sahiptir. Dondurarak ve püskürterek kurutulan örneklerde 
timol/ pektin –sodyum aljinat konsantrasyonu en düşük etkinlik değerini 2 kütle oranında 
(sırası ile % 8.15 ve % 5.56) vermiştir. Merkez/kabuk kütle oranı 2 den 0.5’e düştükçe 
etkinlik değeri artış eğiliminde (dondurarak kurutulan örnekler için % 8.15 den % 89.36’ ya; 
püskürterek kurutulan örnekler için % 5.56 dan % 70.62’ye) trend sergilemiş, ancak kütle 
oranı 0.5 den  0.25 e düştükçe söz konusu trend bozulmuştur (dondurarak kurutulan 
örneklerde %89.36 dan, %59.47’ye; püskürterek kurutulan örneklerde %70.62 den %39.54’e 
düşmüştür). Çalışmamızla uyumlu olarak, Bilenler ve ark. (2021) ruşeym yağını 
Saccharomyces cereviciae mayası ile enkapsüle etmiş ve araştırmacılar  merkez/kabuk 
materyal kütle oranı düştükçe enkapsülasyon etkinliğinin arttığını bildirmiştir. 
Konsantrasyonu bir fonksiyonu olarak açığa çıkan etkinlik gelişimi literatürde; kabuk 
materyalin taşıyabileceği en yüksek merkez materyal oranında enkapsülasyon etkinliği en 
yüksek iken, bu oran aşılınca mikroenkapsül içerisinde tutunamayan merkez materyal 
partikülün yüzeyinde kalması ve dolayısı ile bu durumun enkapsülasyon etkinliğini düşürmesi 
ile izah edilmiştir (Kavosi ve ark.). Bu bilgi ışığında, enkapsülasyon etkinliği sonuçlarımıza 
göre pektin –sodyum aljinat kabuk materyalinin oluşturduğu mikroenkapsülün maksimum 
tutabileceği timol miktarının her iki kurutma tekniğinde de kütle oranının 0.5 olduğu ifade 
edilebilir. Ayrıca çalışmamızda dondurarak kurutma tekniği ile elde edilen 
mikroenkapsüllerin daha yüksek enkapsülasyon etkinliği verdiği görülmektedir. Sonuçlarımız 
ile uyumlu olarak, Desorbry ve ark. (1997)  ß- karoten maltodekstrin ile mikroenkapsüle etmiş 
ve dondurarak, püskürterek ve tambur kurutma olmak üzere üç farklı kurutma tekniği 
kurutmuşlardır.   
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Araştırmacılar, dondurarak kurutulan örneklerin püskürterek kurutulan örneklere kıyasla daha 
düşük yüzey ß- karoten tutması nedeni ile dondurarak kurutmanın daha başarılı olduğunu 
bildirmiştir. 
 
3.3 Antimikrobiyal aktivite 
Serbest ve mikroenkapsüle timol örneklerin antimikrobiyal aktiviteleri üç Gram negatif, üç 
Gram pozitif ve iki mayaya karşı test edilmiş ve sonuçlar minimum inhibisyon 
konsantrasyonu olarak Tablo 1 de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Serbest ve mikrokapsüle timolün antimikrobiyal aktivitesi, Minimum inhibisyon 
konsantrasyonu (MIK, µg/mL) 

Antimikrobiyal aktivite sonuçları 

Mikroorganizma Timol 

  Dolu             
Mikrokapsül 

               Boş 
Mikrokapsül 

Pozitif Kontrol (µg/mL) 
Negatif 
Kontrol 

PK DK PK DK Tetrasiklin Ampisilin  

Gram 
negatif 

Escherichia coli 62.5 500 500 >1000 >1000 1.56 12.5 +* 

Salmonella spp. 62.5 500 500 >1000 >1000 1.56 3.12 + 

Enterobacter spp. 62.5 250 250 >1000 >1000 3.12 12.5 + 

Gram 
pozitif 

Bacillus cereus 31.25 62.5 62.5 >1000 >1000 1.56 3.12 + 

Staphylococcus 
aureus 

31.25 125 62.5 >1000 >1000 1.56 3.12 + 

Enterococcus spp. 62.5 500 250 >1000 >1000 1.56 1.56 + 

Maya 

Saccharomyces 
cerevisiae 

500 >1000 >1000 >1000 >1000 Test edilmedi + 

Candida albicans 500 >1000 >1000 >1000 >1000 Test edilmedi + 

* Gelişme var 
 
Serbest timole karşı en hassas mikroorganizma grubu Gram pozitif (B. cereus ve S.aureus için 
31.25 µg/mL MIK, Enterococcus spp için, 62.5 .µg/mL MIK ) bakteriler olup bunu Gram 
negatif (62.5 .µg/mL MIK) bakteri grubu ve sonra da mayalar (500 µg/mL MIK) takip 
etmiştir. Timol mikroenkapsüle edildikten sonra tüm mikroorganizmalara karşı daha yüksek 
MIK değeri vermiştir. MIK sonuçlarına göre mikroenkapsülasyon sonrasında timolün 
antimikrobiyal aktivitesinin azaldığı ifade edilebilir. Gram negatif bakteriler üzerinde 
dondurarak ve püskürterek kurutulan timol mikroenkapsüllerinin antimikrobiyal aktivitesi 
serbest timole kıyasla E.coli ve Salmonella spp için 8 kat, Enterobacter spp için 4 kat 
artmıştır. Gram pozitif bakteriler için bu gelişim; B.cereus için mikroenkapsülasyon ile MIK 
değeri 2 kat, S.aureus için dondurarak kurutmada 4 kat, püskürterek kurutmada 2 kat ve 
Enterococus spp için dondurarak kurutulan partikülde MIK değeri 8 kat, püskürterek 
kurutulan partikülde 4 kat artmıştır. Çalışma kapsamında test edilen mayalar için MIK değeri 
mikroenkapsülasyon ile 2 kat artmıştır. Pektin – sodyum aljinat mikrokapsüllerinin boş 
formları (timol içermeyen) her hangi bir antimikrobiyal aktivite sergilememiştir. Standart 
antimikrobiyal olarak kullanılan tetrasiklin ve ampisilin test edilen bakteriler üzerinde 1.56-
12.5 µg/mL aralığında MIK değeri göstermiştir.   
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Gram pozitif bakterilerin Gram negatif bakterilere kıyasla test edilen antimikrobiyal ajana 
karşı daha hassas olduğu daha önce yapılan çalışmalar ile de belirlenmiştir  Araştırmacılar bu 
durumu Gram negatif bakterilerin lipopolisakkarit tabakasına sahip olması ile açıklamışlardır 
(Marino ve ark., 2001;, Pintore ve ark., 2002).Timolün antimikrobiyal etki mekanizması dış 
membranın bütünlüğünün bozulması, stoplazmik zarın seçici geçirgen yapısının zarar görmesi 
ile izah edilmiştir (Guarda ve ark., 2011).  
Both Enegel ve ark., (2017) tarafından yapılan çalışmada timol lipozom ile enkapsüle 
edildikten sonra S.aureus a karşı antimikrobiyal aktivitesin serbest timole kıyasla iki kat 
azaldığı bildirilmiştir. Bir başka çalışmada timol metilselüloz ve etilselüloz ile 
mikroenkapsüle edildikten sonra antimikrobiyal aktivitesi Pseudomonas aeruginosa ya karşı 
test edilmiştir. Serbest timol P.aeruginosa ya karşı 0.039 mg/mL MIK değeri verirken 
mikroenkapsülasyon sonrasında MIK değerinin 0.313 mg/mL yükseldiği bildirilmiştir 
(Wattanasatcha ve ark., 2012).   
1.1. Antioksidan aktivite; 
Dondurarak ve püskürterek kurutulan mikroenkapsüle timol ve serbest timolün antioksidan 
aktivitesi DPPH  ve ABTS yöntemleri ile zamanın bir fonksiyonu olarak belirlenmiş ve sırası 
ile Şekil 3 ve 4 de verilmiştir.  
Şekil 3’de de verildiği gibi serbest ve mikroenkapsüle timolün DPPH radikalini süpürme gücü 
120 dk boyunca takip edilmiştir. testin ilk 60 dakikasında serbest timol ortamda bulunan 
reaktifin %61.94’ünü, dondurarak kurutulan partikül %50.07’sini ve püskürterek kurutulan 
partikül ise %28.70’ini süpürmüştür. DPPH testinin yarı süresi için belirlenen bu trend test 
sonunda (120 dk) da bozulmadan devam etmiş ve toplam süpürme gücü olarak serbest timol 
DPPH reaktifinin % 68.45’ini, dondurarak kurutulan partikül % 59.16’sını ve püskürterek 
kurutulan partikül ise % 44.71’ni süpürmüştür. 
 

 
Şekil 3. Serbest ve mikrokapsüle timol örneklerinin DPPH radikalini süpürme kapasitesi 

 
ABTS reaktifini süpürme aktivitesi 30 dk boyunca takip edilmiştir (Şekil 4). Testin ilk 10 
dakikasında reaktif süpürme oldukça hızlı gerçekleşirken süpürme gücü bakımından ilk sırada 
serbest timol (% 85.59) yer almış bunu dondurarak kurutulan partikül (% 74.66) ve sonrasında 
da püskürterek kurutulan partikül (% 46.19) takip etmiştir.   
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ABTS testi sonunda (30dk) reaktifin % 87.77 serbest timol tarafından, % 77.92 dondurarak 
kurutulan partikül tarafından ve % 57.81 püskürterek kurutulan partikül bakımından 
süpürülmüştür. 
 

 
Şekil 4. Serbest ve mikrokapsüle timol örneklerinin ABTS radikalini süpürme kapasitesi 

 
Antioksidan test sonuçlarından görülmüştür ki timolün antioksidan aktivitesi 
mikroenkapsülasyon ile azalmış bu azalma üzerinde kurutma tekniği de etkili olmuştur. Her 
iki test için de dondurarak kurutulan partikül püskürterek kurutulan partiküle kıyasla daha 
yüksek antioksidan aktivite sergilemiştir. Timolün yüksek antioksidan kapasitesinin yapısında 
yer alan fenolik bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Yapıda yer alan fenolik bileşiklerin 
oksidasyonun birinci ürünü olan peroksitlerin oluşumunu azaltarak oksidsyonu yavaşlattığı 
bildirilmiştir (Cuvelier ve ark., 1996). 
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ABSTRACT 
With the rapid population growth, the demand for animal products is increasing. In this 
direction, with the increase in livestock activities, the amount of waste generated in livestock 
enterprises also increases. If these wastes are not stored properly, they reach water sources in 
the form of leakage and cause pollution of these sources. In order to ensure the continuity of 
the availability of water resources, the negative effects of the wastes resulting from livestock 
activities on water resources should be minimized. In this context, it will be important to 
determine the pollution load levels and to determine the measures that can be taken against 
pollution and to raise awareness. In this study, the annual distributed total nitrogen and total 
phosphorus loads were calculated by using the number of cattle, ovine and poultry in Antalya 
province Alanya district in 2017-2021. Total phosphorus load for Alanya district was 
calculated as 87,246 tons/year and total nitrogen as 959,118 tons/year. However, it was 
determined that the highest pollution load total was in 2018 and the lowest pollution load total 
was in 2021. It was observed that the biggest effect on the pollution load was from cattle 
breeding activities and the lowest effect was from poultry activities. The importance of 
manure storage structures in livestock farms is understood from the damages caused by waste 
pollution to the environment. For this reason, the awareness of the owners should be raised 
about the protection of animal manure in properly planned storage structures rather than in the 
open environment. As a result, it is concluded that in order to prevent pollution in 
underground and surface waters, the wastes generated in animal shelters should be protected 
in appropriate storage structures and standards for more efficient management of manure 
should be applied by all enterprises. 
Keywords: Animal Waste, Pollution, Water Resources, Nitrogen, Phosphorus 
 
INTRODUCTION 
In parallel with the increase in population, the demand for animal products increases and 
livestock activities increase in order to meet this demand. When the amount of waste 
generated as a result of the increase in livestock activities is not stored in a controlled manner, 
it causes environmental pollution.  
Waste resulting from industrial and agricultural activities are the main causes of water 
pollution [1]. Today, with the rapid increase in population, industrialization and urbanization, 
significant decreases are observed in the amount and quality of usable water [2]. 
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Eutrophication, fluctuations in oxygen content in waters polluted by anthropogenic activities, 
Due to toxicological problems, it poses serious risks to both the ecosystem and human health 
[3]. 
Environments where water pollution occurs; rivers, lakes, dam lakes and seas, that is, surface 
waters and underground waters. Rapid industrialization, rapid population growth and 
urbanization, inadequate infrastructure and the absence of treatment facilities in most 
industrial establishments pose serious problems for the ecological system, especially in 
developing countries. In addition, surface waters are polluted due to unconscious agricultural 
spraying and fertilization. Despite these negativities, the fact that water resources are stable 
requires that these resources are not polluted and used very well [4]. 
Identifying and controlling point and diffuse pollutants is the first step to improve and protect 
the quality of water resources. Many methods are used to determine the pollution from these 
sources, from simple calculations based on unit pollution loads to complex models with 
various sensitivity [5], [6], [7]. By grouping the pollutant sources as point and diffuse sources, 
they specified the source of the pollution that mixes with the receiving environment with the 
controllable and measurable point discharge as the point source and the source of the 
pollution that diffuses into the environment as the diffuse source [8]. 
Streams, which have an important function in the water cycle, are constantly under the 
pressure of human activities, and their water quality is deteriorated by polluting them with the 
effect of domestic, industrial and agricultural pollutants [9] , [10] . 
The most important agricultural activities that cause groundwater pollution are; the use of 
pesticides and fertilizers and the direct disposal of animal wastes to the soil. These substances 
can be easily transported with water in the soil and cause significant pollution [11].  
With waste management in agricultural enterprises; Various problems may arise in the form 
of water pollution, effects on soil and plants, risk of disease, effect of harmful gases and odor 
problem. There are basically 4 elements that cause water pollution in animal manure. These; 
nitrogen, phosphorus, pathogenic microorganisms and organic matter [12].  
Depending on the chemical properties of nitrate in manure, its washing out by precipitation 
and other factors causes nitrate pollution in water [13]. The mixing of animal wastes into 
water resources during manure management reduces water quality and causes the death of 
aquatic life. Ammonia, pathogens and organic substances with biological oxygen values 
contained in wastes cause water pollution. [14]. 
Depending on the chemical properties of nitrate in manure, its washing out by precipitation 
and other factors causes nitrate pollution in water [13]. The mixing of animal wastes into 
water resources during manure management reduces water quality and causes the death of 
aquatic life. Ammonia, pathogens and organic substances with biological oxygen values 
contained in wastes cause water pollution.  
The aim of this study is to calculate the dispersed total nitrogen (TN) and total phosphorus 
(TP) loads from animal wastes in Alanya district and to raise awareness against the damage of 
these pollution loads to water resources and to offer solutions. 
 
MATERIAL AND METHOD 
The research covers the Alanya district of Antalya province, which is located in the 
Mediterranean Region. 
Alanya is an agriculture and tourism district. Its distance from the city center is 154 
kilometers. Alanya, located on the southern coast of Turkey, has an area of 1,598.51 km² and 
its population is 333,104 people in 2020 according to TUIK population data.   
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Alanya is a district located on the Pamphylian plain along the southern coast of Anatolia, with 
the Taurus Mountains to the north and the Mediterranean Sea to the south, within the borders 
of the Turkish Riviera, with an area of 70 kilometers along the coastline. It is surrounded by 
Manavgat district along the coastline from west to east, Gündoğmuş district with a 
mountainous terrain in the northwest, Hadim in the north, Taşkent and Sarıveliler in the east, 
and Gazipaşa in the southeast [15].  
In the research, dairy and beef cattle in Alanya district were taken as cattle, sheep and goats as 
ovine, and laying hens as poultry, and the data of the Turkish Statistical Institute for 2017, 
2018, 2019, 2020 and 2021 were taken into consideration. Since there is no meat chicken in 
the research area, it was not taken into consideration. 
As a result of these data, the diffuse pollutant loads that may arise from bovine, ovine and 
poultry animals in Alanya district have also been calculated. 
The production of animal manure and the N and P unit loads emitted to the environment can 
vary greatly depending on the feeding habits of these animals, the type of food and the 
frequency of drinking water [16], [17]. 
 The total amount of dispersed pollutants originating from animal wastes belonging to 
Alanya district was calculated with the following equation (equation 1). 
 
QT= QYK*ACH*YU*365/1000                            (1)                                                                                    
 
Here; 
QT is the annual diffuse pollutant load (kg/animal number/year), QYK is the daily diffuse 
pollutant load varying by pollutant type (kg/ton animal number/day), ACH is the live animal 
weight (kg) by animal type. 
LAW live animal weight was taken as 500 kg for cattle, 45 kg for ovine and 2 kg for poultry. 
However, the QYK daily diffuse pollutant load (kg/ton animal number/day), which varies 
according to pollutant type, is based on 0.3 for nitrogen for cattle, 0.42 for ovine and 0.52 for 
poultry. The QYK value for phosphorus is based on 0.1 for cattle, 0.06 for ovine and 0.22 for 
poultry [17], [18], [19], [20]. 
YU, the percentage of diffuse pollutants reaching the receiving environment, was calculated 
by assuming that 15% for N and 5% for P could reach the receiving environment [17], [18], 
[19], [20]. 
 
TN load calculation (equation 2) 
 
QTN= QT* NCH/1000                                           (2)                                                                                                     
 
Here; 
QTN shows the annual total nitrogen load (tons/year), QT shows the annual diffuse pollutant 
load (kg/number of animals/year) and NCH shows the number of livestock (number). 
 
TP load calculation (equation 3) 
 
QTP=QT*NCH/1000                                              (3)                                                                                                     
 
Here; 
QTP shows the annual total phosphorus load (tons/year), QT shows the annual diffuse pollutant 
load (kg/number of animals/year) and NCH shows the number of livestock (pieces). 
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The total amount of dispersed pollutants originating from the animal wastes of Alanya district 
was calculated using equations (1), (2) and (3) [17], [18], [19], [20]. 
 
FINDINGS AND DISCUSSIONS 
The cattle, ovine and poultry presence belonging to the research area are given in Table 1. 
 

Table 1. Animal existence in the research area (number) 

Animal Breed 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Cattle 16758 16768 16585 14797 13250 78158 

Ovine 53386 58544 59488 66530 60145 298093 

Poultry 32300 30150 32050 31300 28500 154300 

Total 102444 105462 108123 112627 101895 530551 

 
When the table of livestock in the research area is examined, it is seen that the highest number 
of animals belongs to 2020 and the lowest number of animals belongs to 2017. However, it 
was determined that the highest number of livestock in the years was composed of ovine 
animals. The reason why there is not much fluctuation on a yearly basis and between animal 
breeds is that tourism activities and agricultural activities based on crop production are at the 
forefront of Alanya's economy compared to animal husbandry activities.  
The total nitrogen amount of the pollution loads originating from livestock activities in the 
research area is given in Figure 1 and the total phosphorus load is given in Figure 2. 
 

 
Figure 1. Total nitrogen pollution load resulting from livestock activities (tons/year) 
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Figure 2. Total phosphorus pollution load resulting from livestock activities (tons/year) 

 
When the figure of the total nitrogen load in the research area is examined, it is seen that the 
total pollution load is 959,118 tons/year. It was determined that the year with the highest 
nitrogen pollution load was 2018 and the year with the lowest pollution load was 2021. 
Similarly, when the figure of the total phosphorus load is examined, the total pollution load 
was found to be 87,246 tons/year. It has been determined that the years with the highest and 
lowest phosphorus pollution load are 2020 and 2021, respectively. 
In the studies carried out, the TN load resulting from livestock activities in the lower Basin of 
Burdur Lake was calculated as 611 tons/year and the TP load was calculated as 93 tons/year 
[19]. [21] In the study conducted throughout the province of Bitlis, it was determined that the 
TN load was 180.084 tons/year and the TP load was 4.854 tons/year. Similarly, [22] in the 
study conducted in Muş province, they stated that the TN load was 543,412 tons/year and the 
TP load was 16,918 tons/year. [20] In the study conducted in Mardin, these values were 
determined to be respectively 270.626 tons/year of TN load and 7.89 tons/year of TP load 
across the province. In the study conducted in other provinces, the total nitrogen and 
phosphorus loads were determined as follows: In Iğdır, these values are 2509,697 tons/year 
and 203,521 tons/year [17], in Bursa, 3241,944 tons/year and 341,327 tons/year [23], and in 
Ardahan, 2021,244 tons /year and 224,583 tons/year [24]. Although previous studies belong 
to different animal numbers and species, it can be said that the results obtained in our study 
show parallelism with previous studies. 
The percentage distribution of the total nitrogen and total phosphorus load of the pollution 
loads originating from livestock activities is shown in Table 2. 
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Table 2. Percentage distribution of total nitrogen and phosphorus load (%) 

Animal 
breed 

Year 
Animal 
breed 

Year 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
Percentage Distribution of TN 

Load 
Percentage Distribution of TP 

Load 

Cattle 70,68 68,85 68,24 63,24 63,02 Cattle 84,11 83,03 82,6 79,28 79,11 

Ovine 28,37 30,29 30,84 35,83 36,04 Ovine 14,47 15,66 16 19,25 19,39 

Poultry 0,95 0,86 0,92 0,93 0,94 Poultry 1,42 1,31 1,4 1,47 1,5 
Total 100 100 100 100 100 Total 100 100 100 100 100 

 
When the percentage distribution of the total nitrogen and phosphorus load in the research 
area is examined, it is seen that the nitrogen pollution load from cattle constitutes 63.24% of 
the load in 2020 and 63.02% in 2021. Similarly, phosphorus pollution load from cattle 
constitutes 79.28% of the load in 2020 and 79.11% in 2021. In his study, Hacısalihoğlu 
determined that 60% of the total diffuse nitrogen pollution load and 64% of the total diffuse 
phosphorus pollution load was caused by cattle breeding activities [23]. As a result of our 
research, it can be said that the biggest share in the pollution load is caused by cattle breeding 
activities and it is in parallel with the previous study in this context. 
Alara Stream, Watermelon Stream, Kargi Stream, Kargi Stream, Oba Stream, Dim Stream, 
Sedre Stream are located within the borders of Alanya district [25]. It can be said that these 
streams in the research area are likely to be polluted within the scope of livestock activities. 
Determining the transport processes and quantities of pollutants is important for assessing 
their environmental impacts on groundwater and surface water resources [26]. In this context, 
it can be assumed that the rivers in the research area may be exposed to pollution as a result of 
animal husbandry activities, and the analysis points to be established along these rivers may 
be important in terms of controlling pollution. In addition, it is thought that determining the 
pollution load in these streams with the analysis points to be established along Alara Stream 
and Dim Stream, which are also evaluated within the scope of tourism activities, will be 
important for public health. 
Since phosphorus is immobile in the soil, it cannot go down to the groundwater much. But it 
causes pollution in surface water sources. Phosphorus mixed into surface water sources 
pollutes sources directly affecting human health such as drinking water facilities, fisheries and 
lakes. It leads to the development of blue-green algae in the water, thus disrupting the balance 
and causing eutrophication. Algae grow rapidly at phosphorus concentrations of 50 mg/l and 
above. By reducing oxygen in the water, they cause the death of other aquatic organisms and 
more phosphorus accumulation in the environment [27]. 
There are 5 trout production farms operating in the research area [25]. The distance of manure 
piles to lakes and similar water sources is required to be at least 300 m [28]. Based on the idea 
that fish farms are also a water source, it can be assumed that the effect of pollution damages 
that may occur in water resources can be reduced by paying attention to this distance in the 
positioning of fish farms and livestock farms. 
Dim Dam, located within the borders of Alanya, is a dam used for energy, irrigation, drinking 
water and flood purposes [25]. The necessity of preventing or minimizing the pollution can be 
mentioned because the Dim Dam is used as an irrigation and drinking water facility. 
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Nitrate pollution in underground water resources is an important problem in regions close to 
agricultural areas all over the world [29]. Nitrate levels in well waters close to manures or 
septic tanks in farms can reach dangerous levels for humans and animals. High nitrate intake 
causes pain, vomiting, coma and death in animals [30]. In humans, it can lead to the formation 
of various types of hereditary diseases due to the deterioration of the immune system [31]. 
Elikesik, Konaklı and Toslak are underground water resources in the research area [25]. It 
should not be forgotten that these underground water resources can also be polluted with deep 
infiltrations within the scope of livestock activities. 
[32] and [33] in their studies; in livestock farming, the specified period for the storage of 
waste is 4-6 months; They stated that the semi-liquid fertilizer should be stored in completely 
reinforced concrete pools, and solid wastes should be stored in closed and reinforced concrete 
pools with ramps. However, they stated that in the Netherlands, all storage structures must be 
completely closed under any circumstances. 
In the study carried out around Burdur Lake; While it is stated that 95% of the farms collect 
manure in open pile [34], in the study conducted in Ardahan, it is stated that 94.79% of the 
enterprises accumulate manure in the open [35]. 
It is seen that the studies carried out by different researchers in different geographies have 
parallel results in terms of open storage of fertilizers. Therefore, it can be mentioned that there 
is a lack of manure storage structures in livestock enterprises. In this context, it is necessary to 
have standards for manure storage in order to prevent pollution in both surface waters and 
underground water resources. 
 
CONCLUSIONSS 
Animal waste, which is one of the widespread sources of pollution, can contaminate surface 
and underground water resources when they spread to the environment in an uncontrolled 
manner. It is possible to encounter pollution problem wherever livestock activities are carried 
out. In this context, it is important to calculate the pollutant loads in Alanya district and to 
draw attention to the damages they may cause to the water resources, in terms of creating 
environmental awareness. 
The research area, Alanya, is located on the coastline. For this reason, it is in a location where 
tourism activities are intense. It is also possible for the pollution originating from livestock 
enterprises to pollute the sea waters. For this reason, especially in regions such as Alanya, 
where tourism is an important economic input, pollution of the seas should be prevented and 
it should be ensured that tourism is not damaged and sea life is not adversely affected. 
The manure storage conditions and structures of livestock enterprises should be within certain 
standards, and the distances to water resources should be considered when designing these 
structures. However, efforts should be made to extend these criteria to all enterprises. 
It should not be forgotten that pollution can be reduced by both an effective training program 
and legal regulations. 
Periodic measurement studies to be carried out at the points where water resources are located 
may be important in terms of controlling the pollution. 
It can be said that it would be more beneficial to prevent the pollution of water resources 
because it is a costly and difficult process to treat water resources after they become polluted. 
The importance of manure storage structures in livestock enterprises is understood from the 
damage caused by pollution to the environment. For this reason, it should be ensured that 
manure storage structures have standards and all businesses should be made aware of waste 
management through an effective training program. 
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Absract 
Since the industrial revolution, as a result of many human-centered activities such as the use 
of fossil-based energy, changes in unsustainable land use and deforestation, the concentrations 
of greenhouse gases have been increasing in the atmosphere.  Accordingly, a rapid increase in 
the natural greenhouse effect can continue. This increase in the amount of greenhouse gas 
emissions causes the Earth to warm up, and as a result of factors such as the increase in the 
impact and frequency of weather events such as severe droughts, hurricanes and hurricanes, 
rising ocean and sea levels, melting of glaciers, ecological deteriorations are experienced and 
animals, plants and humans are at serious risk. In order to reduce the impact of greenhouse 
gas emissions, global greenhouse gas concentrations must be significantly reduced. For this 
reason, it is necessary to take some concrete measures, especially to minimize emissions from 
livestock sources. In the rural built environment, which is among the important factors 
affecting carbon emissions, livestock infrastructures should also play an important role in 
preventing the climate crisis.  
The study was carried out in the existing cattle breeding enterprises in Ödemiş District of 
İzmir, which has a high livestock potential; GHG emissions from manure management 
infrastructure are calculated according to IPCC Guidelines. Environmental sustainability has 
been analyzed according to the Code of Good Agricultural Practices. Environmental 
sustainability analysis has been made according to the practices that can contribute to the fight 
against pollution caused by livestock enterprises in the region and the fight against climate 
change, and an innovative feasibility example has been given by revealing ecosystem 
services. In this study, it was emphasized that the GAPC and environmental balance process 
should be a sustainability tool in terms of measures to be taken by livestock enterprises in 
global warming.   
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As a result, the infrastructure of livestock enterprises was examined in accordance with the 
Good Agricultural Practices Code within the scope of micro planning, and it was thought that 
the results would be beneficial at different scales within the framework of Agricultural 
Structures and Irrigation and an exemplary innovative feasibility study. 
Keywords: Climate Change; Carbo footprint; Innovation; Manure Management, 
Infrastructure 
 
INTRODUCTION 
Since industrialization, the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere has been 
increasing as a result of various human activities such as the excessive use of fossil fuels, 
changes in land use and unsuitable urban and rural built environment. This increase in the 
amount of greenhouse gas emissions causes global warming, and due to this global climate 
change, there is an increase in the frequency and impact of weather events such as severe 
hurricanes, floods, drought, rise in sea and ocean levels, and the melting of glaciers, resulting 
in deterioration in the ecosystem. Plants, animals and human communities are at serious risk. 
In order to reduce the impact of greenhouse gas emissions, global greenhouse gas emissions 
must be significantly reduced to thresholds. 
The Paris Climate Agreement has given states obligations on issues such as reducing CO2 
emissions, limiting the use of fossil fuels, and protecting carbon sinks. This approach, a 
cornerstone of the Paris Climate Agreement, means governments decide how quickly to 
decarbonize their economies. This situation can be considered as a sign of the transformation 
to the circular economy or green economy. Accordingly, circular economy and sustainability 
should be taken into account with product life cycle management. Turkey, on the other hand, 
stated that it will take measures to limit the use of fossil fuels, turn to renewable energy 
sources, reduce CO2 emissions until 2030, and set a "zero emission" target for 2053. The fact 
that Turkey is located in a fragile geography and is heavily affected by climate change 
significantly aggravates the risks posed by emission increases. Therefore, Turkey should 
prepare an appropriate roadmap for emission reduction and energy efficiency and take 
decisive steps. For this reason, it is necessary to take concrete measures and minimize 
emissions from different sources. The rural built environment, which is among the important 
factors affecting the amount of carbon emissions, should also play an important role to 
prevent this global climate crisis. Because, a rapid increase in the natural greenhouse effect 
continues in the rural built environment, especially due to animal production. Livestock-based 
greenhouse gas emissions range from 7% to 18% of all anthropogenic emissions. 
In this context, animal and plant breeding, advanced construction techniques, technology and 
mechanization applications in plant and animal production have increased with the 
developments in modern agriculture instead of traditional agricultural practices in our 
country's agriculture. This new situation has led to an increase in agricultural yields globally, 
and thus an improvement in farmer incomes. However, as in our country, one of the most 
important problems encountered in İzmir, especially the Küçük Menderes Basin, is the 
improper management of agricultural waste.  
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esearches reveal that 90% of medium and large scale enterprises (producing 3500 kg or more 
nitrogen per year) do not have fertilizer management system project and facility standards, 
and that there are fertilizer management practices and similar problems in the field (Çardakçı., 
2020). According to these data, it can be seen that both direct (from enteric fermentation) and 
manure management emissions are increasing every year. 
The aim of this study is to analyze the sustainability of carbon footprint management 
according to Good Agricultural Practices of cattle producing 3500 kg or more nitrogen per 
year operating in the area covering Ödemiş district in the Küçük Menderes Basin of İzmir 
province. In the study, the necessity and feasibility of starting a pilot basin by examining the 
manure generated as a result of livestock activities within the framework of management and 
through sample models were discussed, the current situation was evaluated and 
recommendations were made.  
 
MATERIALS AND METHODS 
The study area was carried out in the district of Ödemiş, located in the Küçük Menderes Basin 
of İzmir province, where livestock activities are intensively carried out.  According to the data 
of the field study, the most intensive enterprises with a capacity of more than 50 cattle were 
selected. Information about the enterprises in Ödemiş district is given in Table 1.  
The system boundaries include the inputs defined by the concept of "from cradle to farm 
gate", from the entry of the raw material into the business, to the exit of the product from the 
farm gate. Machinery, building and drugs are excluded from these entries (Batalla 2015). 
System limits of the study are given in Figure 1. 
 
Table 1. Number of the bovine of the businesses selected for the project in Districts in Küçük 

Menderes Basin 

DISTRICT 
NUMBER OF 

CATTLE 
ENTERPRISES 

NUMBER OF CATTLE 
CULTURES 

Ödemiş 450 Animals 
89420 Large Animal Unit 

(BBHB) 
 

 
Figure 1. System limits of the study  
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Inputs Electric Fuel Bait Livestock Business Outputs Product Fertilizer Spin off While 
creating inputs for electricity use, fuel, plant-chemical and organic fertilizers, feed 
supplements in the enterprise; milk, meat, waste manure and by-products constitute the 
system outputs. 
The calculation method to be used appropriately for the selected businesses in this study will 
be the Tier 1 and Tier 2 approach created by the IPCC for the calculation of carbon footprints 
originating from manure and enteric fermentation. In this direction, the content of methane 
(CH4) emissions caused by fertilizers and related production processes under the main 
heading of animal husbandry was used for carbon footprint calculation. Because, as a result of 
storage of manure, especially ruminant animals, and related activities, methane gas is 
intensely produced. 
In the study, formulas developed by the IPCC were used in Tier 1 and Tier 2 approaches for 
carbon footprint calculation. Calculations resulting from enteric fermentation and manure 
management are available for cattle holdings according to the method determined by the 
IPCC. The emission of CH4 from enteric fermentation is determined using the emission factor 
equation below. 
 

 
In this equation;  
EF = methane emission factor, CH4 head-1 year-1 
GE = gross energy need, MJ head-1 day-1 

Ym = Conversion coefficient of energy in bait to methane 
Energy content of 55.65 (MJ/kg CH4) methane 
CH4 emissions resulting from manure management are calculated with the equation given 
below (SOURCE). 
 

 
In this equation; 
CH4Manure = Methane emission Gg CH4 yr-1 
EF(T) = Emission factor for the examined animal population, kg CH4 head-1 year-1 
N(T) = T. Number of animals of the investigated species in the country 
T = type of animal 
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Since the aim of the research is to carry out the sustainability analysis for the carbon footprint 
management of livestock based on the Good Agricultural Practices Code; In this analysis, the 
infrastructure of livestock enterprises, which are among the agricultural enterprises that form 
the basis of the rural physical existence, have been examined according to the Good 
Agricultural Practices Code, and it is aimed to explain the ways of sustainable strategic micro-
spatial planning of the results according to the cultural and technical engineering. As a result, 
a study was conducted on the agricultural structure environmental conditions-energy balance 
for the development of an exemplary virtual agricultural structural engineering life cycle 
model regarding the waste generation, environmental effects and management at the stage of 
use and operation of an agricultural structure that may be suitable for cattle husbandry 
enterprises in the research area. 
In the Odemis county, where the study was conducted, the factors that risk the 
environmentally oriented sustainable management and ensure sustainability are examined one 
by one. In the study, the indicators that are tried to be obtained from the owners of the 
enterprises and planned to be measured afterwards: storage of fertilizers, safe use of 
fertilizers, agricultural structure life cycle management, eco-innovation. 
 
RESEARCH FINDINGS AND EVALUATION 
In this study, the factors that risk climate-friendly sustainable agricultural practices and ensure 
sustainability against the greenhouse gas emissions originating from livestock in Ödemiş 
District, which has the highest potential in the Küçük Menderes Basin, where animal 
husbandry is the most common in İzmir, will be tried to ensure the integrity of the subject. 
Table 2 shows the animal population data of Ödemiş (number of animal heads) and CH4 
emissions calculated according to IPCC emission factors in the İzmir Province Küçük 
Menderes Basin, which are used in the greenhouse gas emission calculations, which may be a 
risk due to mixed livestock breeding in the examined enterprises. Total enteric and fertilizer-
derived methane emissions were determined as 5.6 Gg. As a result, a study has been carried 
out to develop a sample virtualization regarding waste generation, environmental effects and 
management at the stage of use and operation of an agricultural structure that may be suitable 
for cattle breeding businesses in the research area. 
 
Table 2. Enteric, fertilizer and total CH4 emissions from dairy cattle reared in Ödemiş region 

DISTRICT 

The number 
of cattle 
holdings 

(unit) 

Number of 
Cultured 

Cattle 
(piece) 

Enteric 
Emissions of 

CH4 
(Gg) 

Fertilizer CH4 
Emissions 

(Gg) 

Total CH4 
Emissions 

(Gg) 

ÖDEMİŞ 450 89420 3,824 1,790 5,614 
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Analysis of the Carbon Footprint Management Transition of Livestock Businesses 
The “Sustainable Basic Principles of the Code” in livestock enterprises are as follows; 
Comprehensive Sustainable Manure Management Plans should be made and all animal 
manures (solid manure, liquid manure, slurry) and liquid waste should be collected and stored 
in a safe place until they are applied to the field. On the other hand, there should be 
impermeable transfer systems between the shelter and the fertilizer storages. In addition, the 
emission of greenhouse gases and other pollutants from all animal manures, liquid fertilizers 
and chemical fertilizers to be applied to the soil should be prevented. In other words, taking 
into account the annual fertilization plan produced in these enterprises, a sealed storage 
facility of appropriate quality and size should be constructed or arrangements should be made 
for the maturation or application of animal manure to be transported safely against methane 
gas and other greenhouse gas emissions, and to be evaluated as fertilizer. Mass ripening is 
applied by two methods, hot and cold. With these animal manure evaluation methods, 
greenhouse gases are emitted at a lower or reduced rate, while at the same time, these 
methods increase the level of utilization of organic farm manure in the soil. Because the 
animal manure warehouse should be built in a way that keeps its pollution to a minimum. 
(Atilgan ve ark., 2013) 
While determining the sustainable animal manure storage capacity (Tables 3 and 4), the 
newly established livestock enterprises should be built within the distances specified in Table 
5 and taking into account the prevailing wind direction. Purpose in sustainable business; to 
minimize the risk of pollution by constructing a warehouse or pit and to ensure easy 
distribution of animal manure. Regular removal of manure from the environment reduces 
possible emission sources that affect indoor air quality and creates a healthy environment for 
animals. By reducing water consumption, the production of slurry is also reduced, and the 
value of manure is increased by reducing bad odors and ammonia loss. 
In this context, if we look at the most important problem in rural settlements in İzmir; We see 
that approximately 95% of the animal production structures do not have an appropriate quality 
and size sealed storage facility built considering both the location and distribution problem 
and the annual amount of fertilizer produced, and therefore the risk of greenhouse gas 
pollution originating from animal production is very high. This situation is classified as a 
physical problem in rural settlements and requires the Planning of Animal Farms (operation 
yard). In addition, in order to prevent and protect greenhouse gas pollution, an animal 
production structure should be established by considering the flow diagram of fertilizer 
management according to the Code of Good Agricultural Practices. 
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Table 3. Amount of aqueous manure (slurry) for cattle, sheep and poultry 

Animal species m3/week 

Dairy cow (6000 L/year milking) 0,33 
Dairy cow (3000 L/year milking) 0,29 

Cattle˃2 years 0,26 
Cattle (18-24 months old) 0,26 
Cattle(12-18 months old) 0,15 
Cattle(6-12 months old) 0,15 
Cattle(0-6 months old) 0,08 

Goat 0,02 
Sheep 0,03 
Lamb 0,01 

Poultry-1000 pieces (30% Dry Matter) 0,81 
 

Table 4. Fertilizer Quantities to be Considered in Determining Storage Capacity 

Animal species Solid ratio (m³/week) 
Fluid content 

(m³/week) 

Dairy cow (6000 L/year milking) 0.28 0.04 
Dairy cow (3000 L/year milking) 0.25 0.03 

Cattle˃2 years 0.23 0.02 
Cattle (18-24 months old) 0.23 0.02 
Cattle(12-18 months old) 0.13 0.01 
Cattle(6-12 months old) 0.13 0.01 
Cattle(0-6 months old) 0.07 0.01 

 
Table 5. Distances between manure stores and other units on the farm 

UNIT 
DISTANCES 

Open-top fertilizer storage Covered manure storage 

Home 20 m 10 m 
Neighbouring house 30 m 20 m 

Production-Processing Plant 50 m 20 m 
Seed-feed store 10 m 5 m 

Well 15 m 15 m 
Water resources 50 m 50m 

 
Within the scope of this study, the results of the study on the feasibility of the model of the 
proposal for the innovative fertilizer management system, which will shed light on the 
problems in question in the transition to the sustainable agriculture model; The proposed 
exemplary sustainable animal manure management system is planned for livestock enterprises 
with a cattle capacity of 3500 kg and above.  
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Because, the target group of the project is the selection of livestock enterprises that produce 
3,500 kg or more nitrogen per year as an example for the transition to a sustainable agriculture 
system. In addition, Küçük Menderes Basin lands, which are within the project target area, 
have 74.8% of İzmir cattle assets. The cost-benefit ratio of 120 headstock investments for 
beef cattle breeding was found to be 1.64, payback period of 3 years, and profitability ratio of 
298%. 
 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
The analyzes created using the feasibility tools of building information modeling in the 
existing rural built environment and the new livestock structures planned to be built in order 
to minimize or even reduce the greenhouse gas emissions released as a result of the use of 
animal manure, infrastructure management, which is one of the most important factors of the 
crisis caused by climate change, and Thanks to the calculations, all possible values, outcomes 
and alternatives can be quickly evaluated over the digital twins of animal production 
structures. The widespread use of these biosystems should be supported by incentives by 
public institutions and organizations, fundamental changes should be made in the agricultural 
construction sector education, which is limited to traditional drawing techniques, and the 
development of the smart agricultural construction industry should be ensured. The rapid 
realization of all these urgent recommendations is one of the most important issues to be taken 
to prevent climate change and its crisis. 
Thanks to the new feasibility project-based analysis tools that will be created on the basis of 
energy analysis principles and calculations in the performance-based designs of agricultural 
structures, the measures that the agricultural construction sector should take on climate 
change and crisis can ensure that analyzes are made for each structure and each rural area as 
soon as possible. By using the obtained results in all processes of agricultural structure life 
cycle management, the targets of the Paris Agreement can be achieved. 
It is of great importance to develop tools for analysis and calculations that can be used on 
project basis in feasibility and to use them as open source. In addition, it should be taken into 
account that the effect of the producers who use the structures to reduce the pollution caused 
by agricultural structures to the environment is also important. With this feasibility approach, 
which we call agricultural structure life cycle management, implementation and incentive 
studies for each discipline on waste and energy use should be emphasized. This situation has 
the potential to construct the feasibility virtual engineering concept that provides the desired 
mass and energy savings of the biosystem in agricultural structures and then to increase the 
sustainable rural innovation capacity on a regional basis. 
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ABSTRACT  
Meadows and pastures are important ecosystems on earth. They perform a range of significant 
functions in both natural and economic terms. Grasslands support biodiversity, regulate 
climate and water flow and prevent erosion. They are also important for agriculture as they 
provide essential food for cows and horses. Unfortunately, grassland areas are declining in 
many parts of the world due to increasing urbanisation, the construction of new roads and the 
development of rural areas. The world is now facing the challenge of protecting these 
valuable areas. Meanwhile, farmers are wondering how, in the face of declining grassland 
areas, they will still be able to produce a high-yielding and high-quality grass harvest that will 
guarantee the necessary forage for their animals. In this situation, innovative agricultural 
practices and the application of various fertilisers to the grassland are increasingly being 
evaluated by scientists. 
The aim of the study was to evaluate the effects of silicon fertilisation and subirrigation on 
grass growth parameters. The research was conducted on a three-cut meadow located near the 
town of Kościan in Poland. This meadow is unique because it has one of the few still properly 
working subirrigation systems in Poland. Four measurement combinations were designed 
using the existing irrigation system in the experiment. The first combination comprised an 
area with a high groundwater level achieved by damming the ditch, while the second was with 
a lower groundwater level. The third measurement combination was an area with a high 
groundwater level and application of silicon fertilisation, while the fourth was with a lower 
groundwater level and also with silicon. Grass height measurements were taken regularly 
during the one-year experiment. In addition, grass samples from each combination were taken 
monthly to estimate chlorophyll a, chlorophyll b and chlorophyll a and b content. These 
values were measured in the laboratory using the Arnon method. Furthermore, the amount of 
dry grass matter obtained per hectare was assessed after each of the three cuts of the meadow. 
In addition, the grass species present at each test site were also identified and analysed during 
the study.   
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The experiment showed that it is crucial for the meadow area to maintain the groundwater 
level at the optimum level for proper vegetation development. Furthermore, the application of 
silicon resulted in a slight decrease in the dry matter of grass obtained per hectare. However, 
it should be remembered that these measurements must be continued to obtain conclusions 
based on long-term observations. 
Keywords: meadow, dry grass matter, silicon  
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ABSTRACT 
Hydrotechnical constructions located across the river affect the natural environment. On the 
one hand, they enable water to be accumulated and used in times of scarcity. On the other 
hand, they worsen the living conditions and migration of aquatic organisms. Fish migration is 
one of the most important aspects of the life cycle of aquatic organisms. Many aquatic fish 
species often undertake longer or shorter migrations. The purpose of these migrations varies. 
These range from increasing the population, and overwintering, to returning to spawning 
grounds in rivers. Hydrotechnical constructions interrupt the continuity of the river, 
negatively affecting the migration capacity of organisms and becoming an impassable 
obstacle for fish. Therefore, fish passes are built to facilitate the migration of aquatic 
organisms. 
A distinction is made between technical and near-natural, and non-typical devices. Each of 
these types has advantages and disadvantages from the point of view of both aquatic 
organisms and operators. The hydraulic characteristics and possibilities of using different 
types of a fish pass in Poland were analysed. Seminal and technical fish ladders were included 
in the analysis. A reinforced concrete fish ladder located in the middle span of the weir filled 
with boulders forming pools was analysed. A typically slotted fish pass was selected as the 
second type. Measurements of the water table level were taken in the fish passes. Based on 
this, the differences between the pools were determined. Water flow velocities in the 
crevasses and pools were measured using a hydrometer mill. 
Analyses carried out by the authors indicate that designing the fish ladder following the 
guidelines does not mean there will be no problems during the operation. The main problems 
in terms of correct operation are too low filling in some chambers, too high water flow 
velocities, and too large differences between the chambers of the fish pass. The results 
indicate that aquatic organisms may have difficulty overcoming the damming. 
Keywords: fish passes, water hydraulic condition, hydrotechnical structures



 

 

 

 

 
36 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

NIĞDE’DEKİ ALIŞVERİŞ CADDELERİNDE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
Gizem ÖZAL 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
ORCID:0000-0003-1928-566X 
 
Seval YILMAZ  
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü  
ORCID:0000-0001-8327-4768 
 
Zülbiye Hafsa ÖZDEMIR 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
ORCID: 0000-0002-8763-5820 
 
ÖZET 
Alışveriş, antik dönemden günümüze kadar insanların kentle etkileşim kurdukları ekonomik 
ve sosyal bir aktivitedir. Kamusal alanlarla bütünleşmiş alışveriş caddeleri, insanların 
etkileşim kurdukları mekanlardır. Zaman içerisinde yaşanan krizler veya alışkanlıkların 
değişmesiyle tüketim şeklinde de değişim olmuştur. Perakendeciliğin önemli uygulama 
alanlarından biri olan alışveriş merkezleri ise etkileşimin daha az olduğu tüketim toplumuna 
yönelik olarak inşa edilen sosyalleşme veya eğlence mekanlardır. Alışveriş caddeleri, yüksek 
erişilebilirliğe sahip olup ticari aktivitelerin yoğun olduğu ana bölgelerdir. Sadece ticari 
aktivitelerin yanı sıra çok sayıda özellikleri bulunmaktadır. Alışveriş caddeleri, ulaşım ağı 
içinde önemli konuma sahip, transfer noktalarını barındıran, yaya ve araç trafiğine yön veren 
yüksek etkileşimli bölgelerdir. Kent kimliğinin önemli bir parçası olarak görülmektedir.  
Çalışmanın amacı, Niğde kentindeki alışveriş caddelerini sosyal sürdürülebilirlik bakış 
açısıyla incelemek ve yerellik, canlılık ve mekan duygusu kavramlarını sorgulamaktır. Niğde 
kentinde herhangi bir alışveriş merkezi bulunmamaktadır. Bu durumun alışveriş caddeleri 
üzerindeki sosyallik, yerellik ve mekan kavramları üzerinden etkisinin ölçülmesi 
hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında Niğde kent merkezinde bulunan önemli alışveriş 
caddeleri çalışma örneklemi olarak seçilmiştir. Bu caddeler üzerindeki işletmeler 
kategorilendirilmek üzere alan çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgular haritalandırılarak 
ticari bir envanter çalışması yapılmıştır. Niğde kenti için yapılan ilk ticari envanter çalışması 
olması sebebiyle bu çalışmanın literatürdeki boşluğu doldurması amaçlanmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Alışveriş caddeleri, sosyal sürdürülebilirlik, Niğde 
 

INVESTIGATION OF SOCIAL SUSTAINABILITY ON SHOPPING STREETS IN 
NIĞDE 

 
ABSTRACT 
Shopping is an economic and social activity in which people interact with the city from 
ancient times to the present. Shopping streets integrated with public spaces are places where 
people interact. There has been a change in the way of consumption as a result of crises or 
changes in habits over time. Shopping centers, one of the important application areas of 
retailing, are socialization or entertainment spaces built for the consumer society where 
interaction is less. Shopping streets are the main areas with high accessibility and high 
commercial activity. It has many features besides just commercial activities.  
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Shopping streets are highly interactive areas that have an important position in the 
transportation network, host transfer points, and direct pedestrian and vehicle traffic. It is seen 
as an important part of the urban identity. The aim of the study is to examine the shopping 
streets in the city of Niğde from the perspective of social sustainability and to question the 
concepts of locality, vitality and sense of place. There is no shopping center in the city of 
Niğde. It is aimed to measure the effect of this situation on the shopping streets through the 
concepts of sociality, locality and space. Within the scope of the study, important shopping 
streets in the city center of Niğde were chosen as the study sample. A field study was 
conducted to categorize the businesses on these streets. A commercial inventory study was 
conducted by mapping the findings. Since it is the first commercial inventory study for the 
city of Niğde, this study aims to fill the gap in the literature. 
Keywords: Shopping streets, social sustainability, Niğde 
 
1. GİRİŞ 
Alışveriş, çeşitli istek ve ihtiyaçları karşılamak için ticari mal ya da eşyaların fiyatlarını 
araştırmak, incelemelerde bulunmak ve satın almak gibi eylemlerin bir araya gelmesiyle 
oluşur (Acar, 2006). Tarih boyunca insanlar hayatlarını devam ettirebilmek amacıyla üretilen 
mal ya da eşyaların değiş tokuş edilmesi, bunun yanında sosyalleşmek amacıyla da belirli 
mekanlarda toplanmayı alışkanlık haline getirmiştir. Günümüze kadar bu durum süregelmiş 
ve sosyalleşmek, ticari etkinliklerle desteklenerek kent içerisindeki hayatı yönlendiren 
mekanları oluşturmuştur (Acar, 2006). Zaman içerisinde mimaride modern mekanların 
oluşumu, kentlerin genişlemesi, sanayileşme hareketleri, araç odaklı yaşam ve şehirleşme, 
AVM’lerin sayısındaki artış toplum ruhunun ve geleneklerinin körelmesine neden olmuştur 
(Jacobs, 1961). Oldenburg’ a göre kamusal yaşamın sürdürüldüğü mekanlar farklıdır 
(Oldenburg, 1989). Bunları sınıflandırırken birincil mekan ev, ikincil mekan okul ya da iş  
üçüncül mekan da kafeler, yüzme havuzları, barlar, güzellik salonlarıdır. Üçüncül mekanlar 
sosyalleşme alanları olarak öne çıkmaktadır (Simms vd., 2005). Alışveriş caddelerindeki yerel 
mekanlar ve geleneksel ortam günümüzde yaygınlaşan AVM’lere göre daha özgün ve 
samimidir. Alışveriş caddeleri planlanmış mekanlar değillerdir (Ogden,2004). Zaman 
içerisinde ihtiyaçlara göre şekillenmiş, kent merkezine, konutlara yakın doğal bir süreçte 
oluşan alanlardır (Teller, 2008).  
Kentleşme ve sanayileşmenin getirisi olarak hızlı ve düzensiz nüfus artışı, zincir marketler, 
süpermarketler, fast food zincirleri, outletler gibi oluşumlar ortaya çıkmış ve bu oluşumlar 
kent planında değişikliklere neden olmuştur.  Özellikle kent merkezlerinin dışında inşa edilen 
alışveriş merkezleri, yerel işletmelerin azalmasıo ve caddeler üzerinde sosyal etkileşim ve 
canlılığın azalmasına sebep olmaktadır. Çalışma kapsamında Niğde kentindeki Dr. Sami 
Yağız Caddesi ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Niğde kent merkezindeki caddenin sosyal 
sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve bu caddenin sosyal sürdürülebilirliği 
destekleyecek yerellik, kimlik, canlılık kavramları üzerinde bir sorgulama gerçekleştirilmiştir.  
 
Yöntem 
Alan çalışması, Niğde kent merkezinde yer alan alışveriş caddesinde yapılmıştır. Cadde 
boyunca yer alan yapılı çevrenin zemin katındaki ticari mekanlar kullanım tiplerine ve 
işlevlerine göre saptanmıştır. Zemin katta yer alan ticari mekanlar çalışma kapsamında yer 
almıştır. 2022 Niğde Nzım İmar Planı üzerinden Niğde kentinde ticari mekanların en yoğun 
olduğu Dr. Sami Yağız Caddesi seçilmiştir. Bu cadde kentin ana omurgasını oluşturan 
kentteki en işlek caddedir (Şekil 1).  Cadde çevresinde yer alan binalardaki ticaret türleri 3 
ayrı sektöre göre sınıflandırılarak haritalandırılmıştır (Tablo 1).  
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İkinci olarak ticari birimlerin markaları, Yerel perakendeciler, uluslararası zincir 
perakendeciler ve ulusal zincir perakendeciler olarak belirlenmiştir. Yerel perakendeciler 
başka yerde şubeleri bulunmayan, herhangi bir zincirin parçası olmayan çoğunlukla bireysel 
girişimlerdir. Alışveriş caddelerin kimliğinin oluşmasında Yerel perakendecilerin rolü 
büyüktür. 
 

 
Şekil 1. Niğde kent merkezindeki araştırma yapılan caddenin konumu (Özal, 2022). 

 
Yapılan sınıflandırma çalışmasının ardından Dr. Sami Yağız Caddesi’nde sosyal 
sürdürülebilirlik analizi yapılmış ve sosyal etkileşim alanları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Yapılan alan çalışmasında caddenin canlılık ve kullanımları gözlemlenerek caddenin sosyal 
sürdürülebilirlik açısından yapısı ortaya konmuştur. Analizde ticaret türleri, insanların 
yoğunlaştığı yerler, buluşma mekanları ve parklar gibi başlıca sosyalleşilen mekanlar tespit 
edilmiştir. 
 

Tablo 1. Ticari türlerin sınıflandırılması (Özal, 2022) 

Ticaret türler tespiti Marka tespiti 
Sosyal Sürdürülebilirlik 

tespiti 

Giyim, Kafe, Market, 
Eczane, Gıda, kuaför, 

kozmetik 
Teknolojik ürünler, ev 

eşyaları, mobilya, 
kırtasiye 

Yerel 
Ulusal 

Uluslararası 

Ticari mekanlar 
park 

oturma birimleri 
kafeler 

 
2. TİCARET TÜRLERIN SINIFLAMASI 
Yerel perakendeciler veya yerel işletmeler, bulundukları kamusal mekanların kimliklerinin 
şekillenmesini sağlayan temel yapılardır. Dr. Sami Yağız Caddesi’nde zemin kattaki ticaret 
birimlerinin türü belirlenmiştir. Zemin katta toplam 156 adet birim yer almaktadır. Bunların 
144’ü ticari amaçla, geriye kalan 4 tanesi kamu binası, 8 boş dükkan veya inşaat durumunda 
yıkık vs kullanılmaktadır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Niğde Dr.Sami Yağız Caddesi (Özal, 2022). 

 
Cadde üzerinde bulunan ticari birimler sınıflandırıldığında çoğunlukla yerel işletmelerin 
olduğu telefon, aksesuar, giyim, ayakkabı vs. gibi birimler yer almıştır. Şekil 3’de de 
görüldüğü üzere sarı renkle ifade edilen yeme-içme, lokanta, restoranların yer aldığı birimler, 
kahverengi ile yıkık, inşaat durumunda veya boş durumda olan binalar gösterilmiştir. Kırmızı 
rankle ifade edilen bina türleri yerel işletmeler tarafında satış işlemlerinin gerçekleştirildiği 
telefon, aksesuar, bijuteri, giyim, ayakkabı, beyaz eşya, ev mobilyalarını içermektedir. Mor 
renkle ifade edilenler ise belediye, maliye veya belediyeye ait bir alandır (Şekil 3).  
 

 
Şekil 3. Ticari türlerin sınıflandırılması (Özal, 2022). 

 
Cadde üzerinde uluslararası veya yerel işletmelerin dağılımına bakıldığında, uluslararası 
işletmelerin sayısı 5 adet olup yerel işletme sayısına göre oldukça azdır. Kentte alışveriş 
merkezinin olmaması ve yerel işletmelerin çokluğu sebebiyle yerel kimliğin sürdürülebilirliği 
açısından oldukça iyi durumdadır demek mümkündür. Ancak uluslararası zincir işletmeler 
insanlar için bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Bu alanine eksikliği cadde üzerinden 
okunmaktadır (Şekil 4) . 
 

 
Şekil 4. Yerel ve uluslararası işletmelerin varlığı (Özal, 2022). 

 
3. SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANALİZİ 
1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Ortak Gelecek 
Raporu’nda yer alan Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre başlığı ile sosyal sürdürülebilirliğin 
temelleri atılmıştır (WCED, 1987).   
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Sosyal sürdürülebilirlik bireylerin, toplulukların, toplumların birbirleriyle ve bulundukları 
çevre ile sağlıklı etkileşim kurabilmesi üzerine olan durumu kapsamaktadır. Güçlü 
toplumların oluşturulması, temel insani ihtiyaçların giderilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Terim, kadınların ve savunmasız grupların yükseltilmesi, insan üretkenliğini artırmak için 
sağlık ve eğitim ve katılımcı planlamanın teşvik edilmesi bağlamında kullanılmıştır. Sachs 
(1999)’a göre eşitlik ve demokrasinin değerlerine dayalı ve tüm insan haklarının etkili bir 
biçimde dağıtılmasıdır. Sosyal sürdürülebilirlik eşitlik ve demokrasinin temel değerlerine 
dayanmalıdır; ikincisi, tüm insan haklarının  (siyasi, medeni, ekonomik, sosyal ve kültürel) 
insanlar tarafından etkin bir şekilde tahsis edilmesi anlamına gelmektedir.  Polese ve Stren 
(2000)’e göre kalkınma, kültürel ve sosyal açıdan farklı grupların yaşam kalitesindeki 
iyileşmelerle toplumsal bütünleşmeyi teşvik eden bir olgudur. Harris ve Goodwin (2001)’e 
göre fırsat dağılımında adalet; sağlık ve eğitim dahil olmak üzere sosyal hizmetlerin yeterli 
şekilde sağlanması; cinsiyet eşitliği olarak tanımlanmaktadır. McKenzie (2004)’e göre şu 
anda varolan olumlu bir durum ya da başarılması gereken bir hedef olarak tanımlanmaktadır. 
Sosyal sürdürülebilirlik, toplulukların güçlü bir sosyal uyum duygusu ve temel hizmetlere 
erişim hakkına sahip olması anlamına gelmektedir. Cuthill (2010)’ e göre Sosyal 
sürdürülebilirlik kavramı, altında sosyal altyapı, sosyal sermaye ve sosyal adalet ve 
hakkaniyet fikirlerinin keşfedilebileceği vizyoner bir şemsiye sağlar. Metodolojik bir bakış 
açısıyla, bu kavramların her birinin, bilgilendirilmiş yerel yanıtları işbirliği içinde 
geliştirmede çeşitli paydaşları desteklemek için ilgili yönetişim süreçlerine dayandığı ileri 
sürülmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle bireyselleşme ön plana çıkmıştır. Sosyal 
sürdürülebilirlik bu durumun tam tersi olarak toplum ruhunu benimsemektedir. Sosyal 
etkileşimin olduğu, insanların birbiriyle iletişime geçtiği mekânlar sosyal sürdürülebilirliğin 
gözlemlendiği alanlardır.  
 
3.1. Sosyal Etkileşim ve Sosyal bütünleşme 
İnsanlar arasında gerçekleşen iletişim o toplumun etkili şekilde işlemesini sağlamaktadır. 
Mimari mekanlarda, insanların sosyal etkileşim yaptıkları alanlar olarak sosyal 
sürdürülebilirliğin temel araçlarıdır. Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde yer alan park, 
insanların buluşma toplanma ve dolayısıyla etkileşim sağladığı bir mekan olmuştur. Park 
içinde yer alan oturma elemanları, su ögesi alanı cazip kılarak insanların daha çok vakit 
geçirmesini sağlamaktadır (Şekil 5).  
 

     
Şekil 5. Cadde üzerinde sosyal etkileşimin olduğu alanlar (Özal, 2022). 

 
3.2. Canlılık 
Cadde üzerinde aktivite olanaklarının iyi durumda olması, ziyaretçiler için çeşitli imkanlar 
sunması caddenin canlılığını artırmaktadır. Kamusal alan olarak caddeler, kentlerin en canlı 
alanlarıdır.    
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Sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için caddelerin çekici cazibe alanı olması önemlidir. 
Cadde üzerinde yer alan duraklar sosyal etkileşimin ve canlılığın arttığı alanlardır. Benzer 
şekilde araç trafiğinin olmadığı yayalaştırılmış alanlar ciddi oranda sosyal canlılık 
sağlamaktadır (Şekil 6). 
 

    
Şekil 6. Cadde üzerinde yer alan buluşma mekanı ve duraklar (Özal, 2022) 

 
3.3. Mimari Kimlik 
Dr. Sami Yağız Caddesi, tarihi Niğde Kalesi’ne paralel olarak bağlantı sağlayan, kentin 
mimari kimliğinin en önemli unsurudur. Cadde üzerinde yer alan Dışarı Cami, Sarıhan, Niğde 
Öğretmenevi gibi tarihi yapılar mimari kimliğin oluşmasını sağlamıştır (Şekil 7). Tarihi 
yapılar mimari kimliğin oluşmasını sağlamakla beraber sunmuş olduğu mekansan olanaklarla 
insanları çevresine toplamaktadır.  
 

 
Şekil 7. Cadde üzerinde yer alan Dışarı Cami (Özal, 2019).  
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4. SONUÇ 
Bu çalışma daha önce üzerine araştırma yapılmamış, Niğde kent merkezinde yapılan ticaret 
sektör analizi ve sınıflandırmasını kapsamaktadır. Çalışma sonucunda el edilen bulgular 
sosyal sürdürülebilirliği desteklemektedir. Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde yer alan ticari 
türler harita üzerinde gösterilmiştir. Yerel, ulusal ve uluslararası işletmelerin yer aldığı bu 
cadde de yerel işletmelerin çoğunluğu dikkat çekmektedir. Yerel işletmeler yeme-içme, satış, 
giyim vs her tür ticari alanda varlığını göstermektedir. Yapı üzerinde yer alan çok sayıda 
kültürel miras varlıkları caddenin mimari kimliğinin oluşmasını sağlamıştır.  Cadde üzerinde 
aynı zamanda uluslararası markaların yer alması caddenin insanlar tarafından kullanımını 
artırmıştır. Ancak uluslararası işletmelerin oldukça az olduğunu belirtmek gerekmektedir. 
Yapılan sorgulamalar neticesinde kentte herhangi bir alışveriş merkezinin olmaması 
insanların bu cadde üzerinde daha fazla vakit geçirmesini sağlamıştır. Bu durumun caddenin 
sosyal sürdürülebilirliğine olumlu yönde etki ettiğini söylemek mümkündür.  
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ÖZET 
Dünya nüfusunun %56'dan fazlasının kentsel alanlarda yaşamakta ve bu oran gün geçtikçe 
artmaya devam etmektedir. Birçok şehir ve çevresinde kentleşme eğilimi doğal ve yeşil 
alanlarda tahribatlara sebep olmaktadır. Tüm bu nedenler, açık yeşil alanların korunmasıyla 
ilgili birçok zorluğun da ortaya çıkmasına sebep olmuştur/olmaktadır.  Kentlerde yaşayan 
bireylerin gündelik hayatlarında çalışma, eğitim, alışveriş gibi zorunlu eylemlerinin dışında 
kalan vakitlerini geçirdikleri,  fiziksel olarak rahatladıkları, spor yapabildikleri, aile 
arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri kentsel açık alanlar ve yeşil 
alanların mekânsal planlamada önemli bir yeri bulunmaktadır.  
Bireylerin aktif olarak kullandığı parklar, çeşitli sosyal, kültürel ve fiziksel aktivite 
olanaklarını da içerisinde barındırmaktadır. Parkların mekânsal düzenlemeleri ve 
tasarımlarının kişilerde bıraktığı algı,  parkların mekânsal kalite değişim ve kriterlerine 
bağlıdır. Çalışma kapsamında örneklem olarak seçilen Niğde Kızıl Elma Parkının “PPS’in 
(Public Project For Spaces)” tanımladığı mekân kalitesi diyagramı “The Place Diagram 
(Mekân Diyagramı)” dan faydalanılarak somut mekânsal kalite değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu diyagramda bulunan ve parkların düzenlenmesi ve tasarımında etkin 
olan kriterler aktivite ve kullanımlar, ulaşılabilirlik, konfor - imaj ve sosyallik olarak 
belirlenmiştir. Analizler sonucu ortaya çıkan sonuçlara göre örneklem üzerinden parkların 
mekân kalitesinin arttırılması üzerine öneriler getirilmiştir.  
Anahtar kelimeler: Kentsel açık alanlar, kentsel yeşil alanlar, parklar, PPS mekân kalite 
diyagramı,  
 

NIGDE KIZIL ELMA PARK ANALYSIS BASED ON PPS SPACE DIAGRAM 
 
ABSTRACT 
More than 56% of the world's population lives in urban areas and this rate continues to 
increase day by day. The trend of urbanization in many cities and their surroundings causes 
destruction in natural and green areas. All these reasons have led to the emergence of many 
difficulties related to the protection of open green spaces. Urban open spaces and green 
spaces, where individuals living in cities spend their time apart from their compulsory 
activities such as working, education, shopping, physically relax, do sports, spend time with 
family friends, socialize, have an important place in spatial planning. 
Parks, which are actively used by individuals, also contain various social, cultural and 
physical activity opportunities. The perception of the spatial arrangements and designs of the 
parks depends on the spatial quality changes and criteria of the parks. It is aimed to evaluate 
the concrete spatial quality by making use of the space quality diagram "The Place Diagram" 
defined by the "PPS (Public Project For Spaces)" of the Niğde Kızıl Apple Park, which was 
chosen as a sample within the scope of the study.  
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The criteria in this diagram that are effective in the arrangement and design of the parks are 
determined as activities and uses, accessibility, comfort - image and sociability. According to 
the results of the analyzes, suggestions were made on increasing the quality of the parks 
through the sample. 
Keywords: Urban open spaces, urban green spaces, parks, PPS space quality diagram 
 
1. GİRİŞ 
Son yıllarda, dünya nüfusunun %56'dan fazlasının kentsel alanlarda yaşamakta olduğu ve 
artan bu oranın dünyada yaşanan pandeminin de etkisiyle artmaya devam ettiği belirlenmiştir. 
Endüstri devrimiyle başlayan kentleşme eğilimi doğal ve yeşil alanlarda tahribatlara sebep 
olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Tüm bu nedenler, açık yeşil alanların korunmasıyla 
ilgili birçok zorluğun da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Kentlerde yaşayan bireylerin 
gündelik hayatlarında çalışma, eğitim, alışveriş gibi zorunlu eylemlerinin dışında kalan 
vakitlerini geçirdikleri,  fiziksel olarak rahatladıkları, spor yapabildikleri, aile arkadaşlarıyla 
vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri kentsel açık alanlar ve yeşil alanların mekânsal 
planlamada önemli bir yeri bulunmaktadır.  
Geçmişten günümüze kadar yaşamış/oluşmuş bütün kentlerin belirli ortak özellikleri 
bulunmaktadır. Bu özelliklerin en önemlisi kentlerin sürekli değişip dönüştüğü ve kentlerde 
yaşayan toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel sistemleri de  değiştirdiğidir. Bu bağlamda 
kentlerin ve kentsel mekânların insan davranışlarını ve ilişkilerini doğrudan etkilediği 
söylenebilir. Kentlilerde yaşayan toplumları ve bireyleri sürekli değişen, dönüşen ve gelişen 
yani “yaşayan” organizmalar haline getiren en önemli etken kamusal alanlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Kentsel-kamusal açık alanların kentlerdeki ve insan yaşamındaki bu önemli 
rolü, kentleri daha yaşanabilir ve daha dinamik kılmaktadır.(Uzgören, G., & Erdönmez, 
2017).  
Kentsel alanlarda, görsel ve işlevsel çeşitliliğin sağlanmasıyla farklı kullanıcı gruplarının 
gereksinimlere cevap verebilecek özellikte mekânların oluşturulması/tasarlanması da 
amaçlanmaktadır. Toplumda yaşayan bireyler açık yeşil alanlarda çeşitlilik ve hızlı değişimler 
aramaktadır.  Meydanların ve kentsel açık alan olarak parkların çeşitli aktivitelerle sarılması, 
çeşitli kullanıcı gruplarının ilgisini çekebilecek işlevlerle donatılması bu mekânların yürüyüp 
geçilen yerler halini almasını engellemektedir. Bu bağlamda, kamusal açık mekânların 
kalitesinin arttırılması, toplumsal yapının da kaliteli ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. 
Araştırma kapsamında, Niğde kent merkezinde bulunan aktif yeşil alan örneği  Kızılelma 
parkı incelenmiştir. Yöntem olarak belirlenen Project for Public Spaces adlı ekibin geliştirdiği 
ve birçok kamusal alanine tasarımında ve iyileştirilmesinde kullandığı “Accessibility” 
(Erişebilirlik), “Activities” (Aktiviteler), “Comfort” (Komfor) ve “Sociability” (Sosyalleşme) 
ölçütleri çalışmada temel alınmıştır.  
 
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
Çalışmanın ilk aşamasında kavramsal çerçevenin oluşturulabilmesi için literatür taraması 
yapılmıştır. İkinci aşamada Niğde kentinde bulunan parklar incelenerek kullanıcı, aktivite ve 
yoğunluklarının belirlenmesi amacıyla alanlarda incelemelerde bulunulmuş, farklı mekanları 
ve işlevleri içerisinde bulundurması ve çeşitli kullanıcı grubuna hitap etmesi sebebiyle Kızıl 
Elma parkı örneklem olarak belirlenmiştir. Yerinde gözlem teniği ve   Amerika’da kamusal 
mekânlar için projeler üreten Project for Public Spaces (PPS) adlı ekibin geliştirdiği “The 
Place Diagram (Mekân Diyagramı)” tekniğiyle  Kızılelma Parkının sosyal ve kamusal yeşil 
alan olarak kullanım süresi araştırmalar ve gözlem yoluyla değerlendirilmektedir. 
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3. MEKÂN VE KENTSEL MEKÂN KALİTESİ 
Mekân tasarımını ve kalitesini belirleyici en önemli özellik kullanıcı gereksinimlerinin ne 
kadar ve nasıl karşılandığı  ve kullanıcı gruplarının davranışlarını nasıl etkilediği ile ilgili bir 
kavramdır(Kahraman 2014). Mekânsal kalitenin artırılması sağlıklı kentlerin 
oluşturulmasında en önemli etkendir. Kentsel ve toplumsal yaşamda  toplumdaki bireylerin 
çeşitli gereksinimlerine cevap veren  ve ortak toplumsal kuralların geçerli olduğu kamusal 
açık mekânların kalitesi kent ve toplum sağlığını etkileyen önemli bir alandır. Parklar ve açık 
alanlar yalnızca hoş ve doğal bir ortam sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kentsel alandaki 
yaşam kalitesini yükseltir ve gerekli çevresel fonksiyonları üstlenir(Bolund and Hunhammer, 
1999). 
Kamusal açık alanlarla ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Carr ve arkadaşlarının 
1992 yılında yapmış oldukları çalışmada kamusal bir mekânın kalitesini belirlemenin beş 
temel faktörle sağlanacağını belirtmişlerdir. Bu faktörler; konfor, dinlenme, pasif etkileşim, 
aktif etkileşim ve keşfetme duygusunun oluşturulmasıdır. Uzgören ve Erdönmez’in Kamusal 
Açık Alanlarda Mekân Kalitesi ve Kentsel Mekân Aktiviteleri İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı 
Bir İnceleme başlıklı çalışmasında kamusal açık alanlarda mekân kalitesi ve kentsel mekân 
aktiviteleri arasındaki ilişki, Beşiktaş’ta konumlanan iki parka yönelik yapılan analizler 
doğrultusunda ortaya konmuştur. Whyte (2000) başarılı bir kamusal mekânın dört temel 
özelliğini  ulaşılabilirlik, aktivite çeşitliliği, mekân konforu, iyi imaj, sosyal etkileşim sağlama 
şeklinde belirlemektedir. 
Kamusal açık alanlarda mekân kalitesi üzerine çalışmalar yürüten PPS (Project for Public 
Space) 1975 yılında kurulmuştur. Planlama, tasarım ve eğitim kuruluşu olan PPS, açık 
kamusal alanlarda mekân kalitesi ile ilgili 4 anahtar nitelik tanımlamıştır. Bunlar; erişim ve 
bağlantılar, konfor ve imaj, kullanım ve aktiviteler ve sosyalliktir.(Uzgören, G., & Erdönmez, 
2017). 
Whyte (1980) ve Jacobs'un (1961) çalışmalarına dayanan PPS, kamusal alanları incelemek ve 
yayaların keyif aldığı canlı dış alanlara dönüştürmek için gözlem, anketler ve görüşmeler gibi 
teknikler kullanmıştır. Toplumların kentsel mekanlarda karşı karşıya kaldıkları sorunların 
tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesini amaçlamaktadırlar. 
Çalışmalarının, kamusal alanların inşa edilme ve planlanma şeklini değiştirmede büyük bir 
temel oluşturduğu düşünülmektedir.  
Mekân diyagramı kamusal bir mekânın kalitesinin belirlenmesini ve niteliklerinin 
arttırılmasına yardımcı bir yaklaşımdır. Kuruluş ve oluşturduğu diyagramın temel amacı, 
başarılı bir kamusal mekânın tasarlanmasında/oluşturulmasında genel faktörlerin 
belirlenmesini sağlayarak tasarımcı ve karar verici mecralara yol göstermektir.  
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Şekil 1. Project for Public Space (PPS)’in Tanımladığı Mekân Kalitesi Diyagramı. 

 
Kamusal Alanlar Projesi’ne göre mekan kalitesinin belirenmesi/değerlendirilmesi  amacıyla 
Şekil 1’de görülen sosyallik, kullanım ve aktiviteler, erişim ve bağlantılar, konfor ve imaj dört 
temel unsur belirlenmiştir. 
Gehl’in çalışmasında bireylerin günlük gereksinimlerini kapsayan okula, bankaya, eve, 
market alışverişine gitme gibi aktiviteler gerekli aktivitelerdir.   Bu aktivitelerin fiziksel 
çevreyle ilişkisi çok azdır. Opsiyonel aktivite olarak ise zaman ve aktivitenin gerçeklemesi 
için iyi tasarlanmış alanlar gerektiren ve fiziksel çevreyle ilişki ve bağlılık gerektiren aktivite 
türleridir. Açık havada kitap okuma, dinlenme, eğlence, güneşlenme, spor yapma, çocuk oyun 
aktiviteleri opsiyonel aktiviteler grubundadır ve bu mekânlar, rahat, kullanışlı, kapsayıcı, 
konforlu alanlara  gereksinim duymakta bu nedenle de iyi çözümlenmiş ve tasarlanmış 
fiziksel çevre ve alanlara ihtiyaç duymaktadır(Gehl, 2011).  
Gehl’in yapmış olduğu çalışmada yayaları merkeze alarak geliştirdiği yaklaşımda mekansal 
kalitenin belirlenmesi ve için geliştirdiği/belirttiği ölçütler:“koruma, konfor ve beğeni” dir 
(Kahraman, 2014, s. 82). Kamusal açık alanlarda sık rastlanan ve bu mekanlarda kullanıcı 
sayısını, etkinlikleri ve kullanıcı grubunun çeşitliliğini negative yönde etkileyebilen 
tasarımlarda iyileştirilmesi gerekli  sorunlar Tablo 1de sıralanmıştır.  
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4. NİĞDE KIZIL ELMA PARKININ KAMUSAL MEKÂN KRİTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Çalışma alanı olarak seçilen açık kamusal kent mekânı olarak  Niğde Kızıl Elma Parkı 
bulunduğu konum ve bağlantı olanakları incelendiğinde bu mekânda alan içerisinde bulunan 
aktivite çeşitliliği ve farklı kullanıcı grubuna hizmet sunması açısından oldukça toplayıcı, 
kapsayıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.  
Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinin güneyinde ve Kapadokya Bölgesinde yer alan Niğde ili 
Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Konya illerine komşudur. Güneyde Bolkar Dağları ile İçel 
ilinden, güneydoğu ve doğudan Aladağların oluşturduğu doğal sınırlar ile de Adana ilinden 
ayrılmaktadır (Anonim,2013). 
 

 
Şekil 2. Niğde İlinin Konumu (http://cografyaharita.com/haritalarim/) 

 
Çalışma alanını Niğde merkezde yer alan Kızılelma Parkı oluşturmaktadır. Kentte bulunan en 
büyük parklardan biri olması, kullanıcı çeşitliliğinin fazla olması ve ulaşım/erişim açısından 
merkez konumda yer alması çalışmada örneklem olarak seçilmesinde büyük etkiye sahiptir. 
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Ayrıca cami, okul, hastane ve konutlara yakınlığı dolayısıyla farklı kullanıcı grubuna hizmet 
ediyor olması kullanıcı çeşitliliği ve belirlenen ölçüt değerlendirmesini kolaylaştırmıştır. 
 

 
Şekil 3. Kızıl Elma Parkı Genel Görünüm 

 
Park içerisinde içerisinde, 1 adet büfe, 1 adet restoran ve kafe, 1 adet halı saha, 1 adet spor 
tesisi, 1 adet düğün salonu olarak da kullanılan aile çay bahçesi yer almaktadır. 2022 yılında 
açılan çocuk kütüphanesi de yoğunluğu arttırmaktadır. Ayrıca alan içerisinde bulunan ve şu 
anda kullanılmayan bir de gölet bulunmaktadır. 
Parka üç ana girişten ulaşım sağlanmaktadır. İki girişte yaya ve araç ortak kullanım alanına 
sahipken üçüncü giriş sadece yaya girişine açıktır.  
 
Erişim ve Bağlantılar: 
Ulaşılabilirlik: Alana toplu taşıma ve özel araç gibi bir çok ulaşım araçlarıyla ulaşmak 
mümkündür.   
Erişilebilirlik: Kızılelma Parkı içerisinde kullanılan yürüyüş yolları genişlikleri standartlara 
uygun düşünülmüştür fakat kullanılan malzemelerin uygun olmaması sadece engelli bireylerin 
değil bebek arabasıyla parkta vakit geçirmeye alışan annenin de hareketlerini kısıtlamaktadır. 
Ayrıca alan içerisinde yer alan yollarda görme engelli bireylerin erişim e ulaşımını 
sağlayabileceği hissedilebilir yüzeyler bulunmamaktadır.  Alanın tek girişinde yeterli sayıda 
otopark mevcuttur fakat bu alanda engelli bireyler için ayrılmış otoparklar bulunmamaktır. 
Alan içerisinde yer alan oturma birimleri yükseklikler standartlara uygundur. Ancak tekerlekli 
sandalye kullanıcıları veya bebek arabaları için bankların yanında yeterli alan 
bulunmamaktadır. Alan içerisinde yeterli yönlendirme ve bilgilendirme levhaları 
bulunmamaktadır.   
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Şekil 4-5.  Kızıl Elma Parkı erişilebilirlik bağlantıları 

 
Okunabilirlik: Park, yeşil alan olması itibari ile doku olarak çevresinden farklılaşmaktadır.  
Bağlantılar: Parkın çevresindeki işlevler ile bağlantıları güçlüdür. Parkı çevresinden 
sınırlandırmak amaçlı kullanılan çitler hem parklarda oynayan çocukların güvenliğini hem de 
çevreyle görsel bağlantıyı sağlamaktadır.  
 
Kullanım ve Aktiviteler: 
Aktivite Çeşitliliği: Parkın düğün salonu ve kafeteryalar gibi farklı işlevlere sahip mekânları 
içerisinde barındırması sebebiyle opsiyonel ve sosyal aktivitelerin ortaya çıktığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca park içerisinde millet kıraathanesi, öğrenciler için hazırlanmış 
çalışma alanı, çocuk kütüphanesi ve futbol sahalarını bulundurması kullanıcı 
yoğunluğunu/çeşitliliği de artırmaktadır. 
Aktiflik: Park işlev çeşitliliğinden dolayı sabah, öğlen, akşam saatlerinde kullanılmaktadır.  
Mekânın Farklı Amaçlarla Kullanımı: Parkın içerisinde oyun mekânları ve oturma elemanları 
mevcuttur. Ayrıca kafe, kütüphane ve spor alanları farklı kullanıcı gruplarının bir araya 
gelmesini sağlamaktadır. 
 

     
Şekil 6-7-8.  Kızıl Elma Parkından Görünümler 

 
Sosyallik: 
Mekânın Sosyal Aktivitelere Uygunluğu: Park içerisinde farklı kullanıcı gruplarının çeşitli 
aktiviteleri gerçekleştirebileceği  (dinlenme, eğlenme, yürüyüş, spor, konuşma, etkileşim 
kurma vb.) gerekli donanım, ekipman ve mekânlar bulunmaktadır. 
Kapsayıcılık: Alan, çocuklar, yaşlılar dahil olmak üzere çeşitli kullanıcı çeşitliliğine sahiptir. 
Etkileşimli: Parkın hem büyüklüğü hem de yerleşimi  bireysel ve grup aktivitelerine uygun 
düşünülmüştür. Park alanları, oyun alanları, spor alanı, rekreasyon alanı gibi farklı mekânlara 
sahiptir.  
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Rekreasyon İçin Uygunluk: Park, farklı kullanıcı gruplarının dinlenme, eğlence ve spor gibi 
aktiviteleri gerçekleştirebileceği fırsatları sunmaktadır. 
 

     
Şekil 9-10-11. Park sosyalleşme alanları 

 
Konfor ve İmaj 
Güvenlik:  Alanın güvenliği mobil güvenlik ve belediye tarafından görevlendirilmiş güvenlik  
ile sağlanmaktadır. 
Bakım ve Temizlik: Temizlik çalışmaları da yine belediye bünyesinde yapılmaktadır. 
Caziplik/Çekicilik: Mekanın, kent merkezine, hastaneye ve camiye yakınlığı erişilebilirlik ve 
ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağlaması kullanıcı yoğunluğu ve çeşitliliğini artırmaktadır. 
Alanda bulunan aktivite çeşitliliği ve uygun donatı ve mekanları içerisinde barındırması 
açısından  caziplik/çekicilik bağlamında avantajlı olduğu gözlemlenmektedir. 
Yapım Kalitesi: Park içerisinde farklı kotlar bulunduğundan yürüyüş yollarında ve mekânlar 
arası geçişlerde merdivenler kullanılarak ulaşım sağlanmıştır. merdivenlerin yanına bazı 
bölümlerde rampalar eklenerek erişim sağlanmaya çalışılmış fakat uygun olmayan ölçüler 
erişimi zorlaştırmaktadır. Alan içerisinde bulunan çocuk parkının geçirmiş olduğu yangın 
sonrası yenilenmiştir. Parkta bulunan bazı oturma elamanlarının ve yürüyüş parkurlarının 
iklim koşullarına,  zamana ve kullanıma bağlı olarak aşındığı gözlemlenmektedir. 
 
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Yapılan çalışmadaki örneklem olarak seçilen kamusal yeşil alan üzerinden toplanan veriler 
doğrultusunda kamusal bir alanın mekan kalitesi içerisinde barındırdığı farklı aktivite 
çeşitliliği ve bireylerin mekan içerisinde geçirdiği süreyle bunlara ek olarak kullanıcıların 
sosyo-ekonomik yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda açık kamusal mekanların 
tasarlanmasında/oluşturulmasında sadece alanın çevresel özellikleri değil işlev, konfor, 
erişilebilirlik gibi mekan kalite parametrelerinin de düşünülmesine ve tasarım ve oluşumların 
iyileştirilmesine alışılmaktadır. Bu bağlamda, mekan kalitesinin artması; alanda bulunan 
aktivite çeşitliliğine bağlı olarak kullanıcı çeşitliliğinin de artmasını sağlamaktadır.   
Aktivite ve Kullanımlar” yönüyle; 
� Var olan rekreasyonel aktivitelere çeşitli aktiviteler eklenmesi kullanıcı yoğunluğunu 
ve çeşitliliğini arttıracaktır.  
� Gündüz kullanımı yoğun olan alanın  gece kullanımını artıracak fikirler üretilmeli, 
� Günün ya da yılın farklı zamanlarında mekânı daha ilgi çekici kılacak etkinlikler alana 
getirilmeli, 
� Kullanıcı çeşitliliğini arttırmaya yönelik  öneriler geliştirilmelidir. 
 
Konfor ve İmaj” yönüyle; 
 Farklı mevsimlerde kullanıma olanak sağlamak amacıyla farklı aktivite mekanları 
eklenmeli veya var olan mekanların farklı hava şartlarına uyum sağlayabilecek iyileştirmeler 
getirilmelidir.   
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 Oturma elemanlarının mekan içerisindeki konumları gözden geçirilmeli ve 
erişilebilirliği arttıracak düzenlemeler yapılmalı, 
 Alanda bulunan su havuzunun gerekli önlemler alınarak tekrar kullanılması mekânı 
daha başarılı bir sosyal yaşam ortamı haline dönüştürebilir. 
 
“Erişim ve Bağlantılar” yönüyle 
 Yaya yollarında kot farklılığı için kullanılan merdivenler kaldırılmalı veya yanlarına 
rampa eklenerek bütün kullanıcı grupları için erişilebilirlik arttırılmalıdır. 
 Parkın içerisinde bulunan yaya yollarının genişletilerek veya ayrı bir alan tasarlanarak 
bisiklet yolları eklenebilir.  Bu sayede bisiklet kullanımı da teşvik edilebilir.  
 Park da bulunan oturma elemanları ve kamelyalarda tekerlekli sandalye kullanıcıları 
ve bebek arabasının boyutlarını düşünülerek tasarımlar iyileştirilmelidir.  
 Görme sorunu olanlar ve kente yabancı kimselerin erişim ve ulaşımını kolaylaştıracak 
uyarıcı/yönlendirici levhalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
“Sosyalleşme” yönüyle; 
� Park içerisinde bireylerin/kullanıcıların dinlenme, yürüyüş, konuşma ve etkileşim 
sağlayabileceği donatı ve elemanlar bulunmaktadır.  
� Kullanıcı grubunun çeşitliliğini arttıracak aktivite ve etkinlikler düzenlemeli, 
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EXAMINING OF MATERIALIST TENDENCY AND HEDONIC CONSUMPTION 
RELATIONSHIP THROUGH INFLUENCERS IN TURKEY 
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Abstract 
The needs of consumers in the presence of limited sources and unlimited demands are 
increasing day by day. While brands try to meet the demands and needs of consumers, they 
are looking for different and creative ways to compete with their rivals. All these efforts 
create materialist-based hedonic consumption. The perception of modern society has fueled 
the selfishness as the basis of hedonism and triggered the individual’s “consume” and 
“ownership” motive by emptying the dynamics that hold not only individuals but society 
together. The z-generation consumers born in the age of brands and technology have become 
more insatiable and started to show hedonic buying behavior. Brands that try innovative ways 
to differentiate themselves have a huge impact on the market. Social media influencers are at 
the top of these new strategies for the brands. In this study, materialistic-based hedonic 
consumption was revealed through research on social media influencers. In this study, 
contrary to the studies on consumers, the social media influencers that trigger consumption 
and their hedonic tendencies were investigated by a focus group study.  The research also 
revealed that the sample group of z-generation exhibited obsessive characteristics in 
consumption, preferred luxury brands, displayed impulsive and hedonic attitude, and felt 
uneasy when not consuming. It is has been thought that the results of the research can be used 
as important data for scholars of both marketing and psychology. 
Keywords: Hedonic consumption, Materialist approach, Social media influencers, 
Influencers in z-generation. 
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INDUSTRY 
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Abstract 
As a result of mass tourism activities, the tourism industry has reached a state of maturity 
where saturated and destructive competition conditions prevail. Travel restrictions, social 
distances and security problems experienced during the Covid-19 period have dealt another 
blow to the sustainability of the tourism industry. Under these conditions, tourism businesses 
were compelled to use new marketing techniques that were overlooked by their competitors. 
The concepts of experience and consumer value, which have been studied in the marketing 
literature since the 1980s, are related to the analysis and application of the experiential 
approach in tourism services. The experiential approach to tourism services varies depending 
on the suitability of the consumer's subjective feelings and sensations and their characteristics. 
An experience, building on themes, through the sense’s consumption, establishing mutual 
relations, triggering emotions, including creativity, transforming, having a theatrical aspect, 
containing aesthetic elements, containing authenticity has such features. Experiences on this 
basis have sensory, emotional, cognitive, behavioural, and relational values rather than being 
benefit-oriented. So, touristic activities are accepted as tools used in experiential marketing. 
Social media advertisements where individuals share their experiences about their touristic 
travels; It is more reliable than mass media such as radio, television, and newspaper, and it 
appeals to the tourism industry. The possibility of sharing personal information, photos, and 
posts, chatting, and commenting on these sites will create various alternatives for tourism 
businesses to quickly obtain information about their potential customers and create market 
niches. While digital platforms will enable us to appeal to large market audiences, they will 
also allow us to significantly reduce marketing costs. In this context, it is possible that the 
lack of knowledge of tourism businesses on managing digital marketing channels will 
negatively affect the sustainable development of businesses and therefore touristic 
destinations. The aim of this study focuses on the trends in experiential tourism and new 
communication channels in the tourism sector. 
Keywords: Experience Marketing, Social Media, Sustainable Tourism 
JEL Classification: L83, M31, M38 
 

TURİZM SEKTÖRÜNDE DENEYİMSEL DEĞERLERİN OLUŞTURULMASI VE 
PAZARLANMASI 

 
Özet 
Turizm endüstrisi, kitlesel turizm faaliyetleri sonucu doymuş ve yok edici rekabet koşullarının 
hâkim olduğu bir olgunluk durumuna ulaşmıştır. Covid-19 döneminde yaşanan seyahat 
kısıtlamaları, sosyal mesafeler ve güvenlik sorunları, turizm endüstrisinin sürdürülebilirliğine 
yeni bir darbe daha vurmuştur. Bu şartlar altında turizm işletmeleri rakipleri tarafından 
gözden kaçırılan yeni pazarlama tekniklerini kullanmaya mecbur kalmıştır.   
1980'lerden itibaren pazarlama literatüründe incelenen, deneyim ve tüketici değeri kavramları, 
turizm hizmetlerinde deneyimsel yaklaşımın analizi ve uygulanması için gerekli koşulların 
oluşturulması ile ilgilidir.   
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Turizm hizmetlerine yönelik deneyimsel yaklaşım tüketicinin öznel duygu ve duyumlarının 
uygunluğuna, bunların özelliklerine dayalı olarak değişkenlik göstermektedir. Bir deneyim, 
temalar üzerine kurulması, duyular aracılığıyla tüketim sağlaması, karşılıklı ilişki kurulması, 
duyguları tetiklemesi, yaratıcılığı içermesi, dönüşüm sağlaması, teatral bir yön içermesi, 
estetik unsurlar içermesi, otantizm içermesi gibi özelliklere sahiptir. Bu temeldeki deneyimler, 
fayda odaklı olmaktan çok, duyusal, duygusal, bilişsel, davranışsal ve ilişkisel değerler 
taşımaktadır. Bu bağlamda turistik faaliyetler, deneyimsel pazarlama da kullanılan araçlar 
olarak kabul görmektedir.  
Bireylerin turistik seyahatleriyle ilgili deneyimlerini paylaştıkları sosyal medya reklamları; 
radyo, televizyon ve gazete gibi kitlesel iletişim araçlarına göre daha güvenilir olma özelliği 
ile turizm endüstrisine oldukça fazla hitap etmektedir. Bu sitelerdeki kişisel bilgi, fotoğraf ve 
gönderi paylaşımı, sohbet etme ve yorum yapma imkânı turizm işletmelerine potansiyel 
müşterileri hakkında hızlı bilgi edinme ve pazar nişleri oluşturma konusunda çeşitli 
alternatifler oluşturacaktır. Dijital platformlar geniş pazar kitlelerine hitap etmemizi sağlarken 
pazarlama maliyetlerinde de önemli oranda düşüş sağlamamıza imkân verecektir. Bu 
bağlamda turizm işletmelerinin dijital pazarlama kanallarını yönetme konusundaki bilgi 
eksikliğinin, işletmelerin ve dolayısıyla turistik destinasyonların sürdürülebilir kalkınmasını 
olumsuz etkilemesi olasıdır. Bu çalışmanın amacı, turizm sektöründe deneyimsel pazarlama 
ve kullanılan dijital iletişim kanallarına yönelik eğilimlere odaklanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Deneyim Pazarlaması, Sosyal Medya, Sürdürülebilir Turizm 
JEL Sınıflandırması: L83, M31, M38 
 
INTRODUCTION 
Today's destructive competition conditions have forced supply companies in the tourism 
sector to monitor the expectations and preferences of tourists more closely and more 
carefully. In today's world, where digitalization has entered every aspect of our lives after 
COVID-19, the priority of consumer needs has changed. Today's consumers give more 
importance to the emotional and symbolic values of the product instead of functional features, 
they want to be emotionally satisfied and they want touristic brands to provide them with 
unforgettable experiences. 
Experiential marketing focuses on understanding the experiences of the guests, rather than the 
functional features of the touristic products and the benefits they will provide to the tourist. 
Thus, it has emerged as an important tool to create customer satisfaction and loyalty through 
customer experience. In recent years, the concept of experiential marketing has been defined 
and used not only in the consumer goods environment, but also in tourism, architecture, urban 
planning, and other fields. Due to COVID-19, current tourist demand is undergoing a major 
transformation as touristic experience becomes an important part of living and customers are 
forced to experience a destination virtually to optimize their travel. 
In this context, especially during the COVID-19 epidemic, with the increase in online 
purchases, tourism businesses have had to increase the delivery and sales of their services 
through websites, social media, e-mail, and other digital platforms. In other words, they 
expand their traditional functions and use digital media as spaces that offer leisure 
experiences. Also, digital marketing offers the opportunity to gain flexibility that surpasses 
brand power by providing the opportunity to reach online or mobile target audiences in the 
tourism industry with a wide range of alternative products and intense competition. (Parvez, 
Moyeenudin, Arun, Anandan, & Janahan, 2018, p. 288). In this context, tourism businesses 
should also focus on making all their marketing processes online.  
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Social networking sites such as LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube 
that the business network has become a part of our lives as popular environments used for 
targeted marketing and entertainment, users are sharing information of users and allowing 
them to interact with each other on a global scale (Clark & Roberts, 2010). The possibility of 
sharing personal information, photos, and posts, chatting, and commenting on these sites will 
create various alternatives for tourism businesses to quickly obtain information about their 
potential customers and create market niches. While digital platforms will enable us to appeal 
to large market audiences, they will also allow us to significantly reduce marketing costs 
(Morrison, Taylor, Morrison, & Morrison, 1999). In addition, social media advertisements, 
where users share their experiences, are more reliable than mass media such as radio, 
television and newspapers, and appeal to the tourism industry. 
In this context, it is possible that the lack of knowledge of tourism enterprises in managing 
digital marketing channels will negatively affect the sustainable development of enterprises. 
For this reason, in this study, the effect of digital media on the creation and marketing of 
experiential values in tourism enterprises has been qualitatively investigated. The study is 
expected to be a sectoral and academic guide. 
 
THE CONCEPT OF EXPERIENCE 
Touristic activities can provide an experience that appeals to all the senses of the target group, 
as it offers a flow towards the target audience and takes place with the active participation of 
people. In other words, touristic activities are directed towards the emotions and feelings that 
arise in the person.  
Experience is defined as the accumulation of knowledge or skills arising from the 
understanding, comprehension of an object, thought or behavior based on emotions, or from 
active participation in events and activities. The more the experience appeals to the senses, the 
more the customer will want to repeat it (Kotler, Bowen, Makens, & Baloglu, 2021). 
Each tourist activity is unique. Therefore, it is not possible to reproduce exactly the same. 
Although the planned activities are the same in form, the layout, the differentness of the 
participants and the program will ensure that the activity is different in its experiential or 
concrete form. The reason for this is the different expectations and attitudes of tourists. This, 
in turn, makes a touristic product attractive and even powerful by making it unique, which 
enables them to achieve the primary goal of marketing, providing a unique experience. In this 
context, experience arises when a business uses services as a theatrical stage and goods as 
decor to deliver a memorable tourist product. Commodities can be traded; goods are tangible, 
but services are intangible, and experiences are memorable. Also, experience is not a structure 
without borders, it is a real concept like services and goods or commodities. For this reason, 
many businesses add experience to their products to increase their sales (Pine & Gilmore, 
1998).  
Touristic activities include passion, fun, return to nostalgia, pleasure, and emotion. Activities 
aimed at these emotions should be considered as experiences. However, a number of 
questions about the experience of touristic activity must be answered. These are (Schmitt, 
1999): 
How personalized is the experience?  
How unique is it versus the common?  
Does it focus on experience, person, charm, material, or performance?  
Are the event experience sections integrated or separate from each other?  
Is the tourist being assisted in the event, or is the person self-directed?  
What is the level of authenticity?   
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For an event to be truly memorable, sensory stimulation or surprise is required. Memorable 
experiences that are highly emotional and intense stimuli do not necessarily create any 
transformation in the person. Often, experiences reinforce existing values and attitudes and do 
not force the person (Kabadayı & Alan, 2014). 
 
EXPERIENTIAL MARKETING 
The basis of experiential marketing is based on the use of customer experiences in marketing. 
Therefore, this type of marketing focuses on customer experiences rather than product 
benefits. Customers want the touristic product to be presented as required, as well as to make 
consumption enjoyable. At this point, companies have to sell not only the product but also the 
emotional experience about that product. Experiential marketing is to add excitement and fun 
to touristic products that show themselves wherever they want to sell products or services and 
are actually considered ordinary (Kotler, Bowen, Makens, & Baloglu, 2021) 
An experience has features such as being built on themes, providing consumption through the 
senses, establishing mutual relations, triggering emotions, involving creativity, providing 
transformation, containing a theatrical aspect, containing aesthetic elements, and containing 
authenticity. In this context, experiences mostly carry sensory, emotional, cognitive, 
behavioral, and relational values instead of functional and utilitarian values (Kara & Çiçek, 
2015). 
Sensory Experience Sensory experience is to make tourists perceive them by making use of 
the senses of sight, hearing, smell, touch, and taste. Sensory marketing is strategically used to 
motivate tourists with their sense of aesthetics and excitement, to add value to products, and 
to differentiate hotel businesses and products (Gentile, Spiller, & Noci, 2007). 
Emotional Experience It is the creation of emotional experiences that will arouse strong 
feelings about the brand in tourists. Emotional experience arises especially during 
consumption. 
Intellectual Experience Thought-oriented, different, surprising images and famous people 
are used to create intellectual experiences. It is tried to arouse curiosity about the product with 
images and messages. 
Behavioral Experience In order to create behavioral experiences, experiences of physical 
elements, behavior patterns, lifestyles and styles are emphasized in marketing communication. 
Relational Experience Tourists do not associate them with personal feelings, but with their 
ideal selves they want to be. It is seen that social effects such as belonging to a community, 
being respected, social identity, being influenced by reference groups also play a role. 
Relational experience includes the other four experiences. Rather than their own personalities 
and feelings, people associate them with other people individually and with their personal 
experiences. 
There are four characteristics of experiential marketing (Sheu, Su, & Chu, 2009): 
 The first is that it is based on experience. Tourist events are personal experiences. 
Tourists show an active performance by participating in events. In this case, the brand is 
experienced and contributes to the quality of life of the tourists. 
 In interaction, which is the second feature, mutual interaction takes place between 
tourists and brand/business employees. Therefore, event marketing is an ideal strategy for 
incorporating tourist-brand relationships.  
 The third feature is that tourists are emotionally affected by the staged events. 
Therefore, marketers can control which sensory brand experiences are embedded in tourist 
emotions and experiences.   
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 Dramaturgy is the last feature. In order for tourists to emotionally experience brand 
hyper-reality, an original and creative dramaturgy, resembling a theatrical play, is required 
that enlivens the brand image and captures the imagination of the target audience. For this 
reason, as the event marketing strategy differs from the daily life experiences of the tourist, 
the activity and excitement among the tourists will increase. 
 
TOURISM SECTOR AND DIGITAL WORLD 
Digital marketing is a system for increasing the benefits obtained by supporting traditional 
marketing tools with new methods that bring speed and flexibility developed as a result of 
technological developments. Its most distinctive distinguishing features are its low cost, 
measurability, timeliness, and its ability to appeal to the entire market on a global scale 
(Murray & Waller, 2007).  
Tourism businesses show a successful performance in digital platforms that they turn to for 
the main purposes such as protecting their business identity and brand value, combating 
economic and social crises, expanding their market share, developing new products and 
services, and increasing their profitability. When we look at it from the point of view of 
touristic product consumers, we find that specifically social platforms and therefore the 
Internet are used extensively for information resource and information sharing. When 
promotion is carried out with digital marketing tools, the creation of content by users who are 
considered potential customers, especially in social media, causes a transformation in 
marketing activities. For this reason, adapting the marketing mix to online environments 
within tourism businesses is a necessity (Chaffey & Smith, 2008). 
In this context, "social activity" or "experience marketing" is a personalized marketing tool 
that is added to traditional advertising, sales development, public relations, sponsorship, direct 
marketing, word-of-mouth marketing, with the promotion mix elements created in line with 
the content created by the users in the social media. The "social activity" that emerges from 
the experiences of the tourists is to carry out daily conversations with the potential customer, 
unlike the professional information about the products and services of the business. This 
includes all kinds of friendly conversations, from happy birthday wishes to good weekend 
wishes. Experience marketing, which is carried out in a sincere and gentle language, 
envisages establishing an emotional and social bond between tourists and tourism businesses 
(Kozinets, 2009). 
Internet users are most preferred by Internet users for activities such as choosing destinations 
for touristic trips, searching for hotels, and reversing. Messages about touristic pictures, 
videos and travel notes shared on social media play a decisive role in choosing destinations 
and places. The preferences of social media activists appear as key points that guide the 
marketing strategies of tourism businesses (Ye, Law, & Gu, 2009). 
User-based content means the collection of written text, audio and images created and 
uploaded by users consisting of individuals or organizations in the potential customer 
portfolio of tourism businesses on social media platforms and using them for promotion 
purposes. Online or virtual communities are technological platforms where interpersonal 
emotional bonds are developed and reinforced by user-based content creation. The groups 
created on social media can be considered as the best example of this. Social media is a 
convenient and simple method by which tourism businesses can communicate 24/7 not only 
with their customers, but also with their partners and suppliers, 24/7 (Bronner & De Hoog, 
2011).  
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Evaluation of a content within the scope of experience marketing is called 3E (Entertainment, 
Excitement, Enterprise). In other words, 3E “Entertainment, excitement and enterprise” are 
considered critical elements for the success of experiences. In experience marketing, 
entertainment is the "driver" of the event and marketing (Hoyle, 2002).  
The primary way for the target audience to think positively about the touristic activity is to 
spread the entertainment in the visuals throughout the touristic activity. Entertainment can be 
obtained in every moment of life. While many years ago, people went out of their homes to 
have fun and attend events such as theater or sports competitions, now they can be enjoyed 
with CDs, DVDs, computers, and videos. Therefore, the primary key to experience marketing 
is to offer audiences a different and unique experience that they cannot find anywhere is to 
stick in their minds with the promise of providing "custom-designed entertainment" for them 
(Slatten, Krog, & Connolley, 2011). In user-based content preferred within the scope of 
experience marketing, different and interesting touristic activity shares should be preferred to 
show entertainment and excitement.  
Although excitement is an abstract concept, it is real, and an activity makes it unforgettable. 
The excitement can be integrated into the entertainment at concerts, magic shows, or a party 
in the lobby of a resort hotel. It is very important the opportunity to offer excitement in all 
experience marketing presentations. For example, a keynote speaker at an event By giving 
motivational messages, it can create an effect that listeners will remember for a long time 
(Papatya, Papatya, & Güzel, 2013).  
The enterprise can be defined as taking the risk, trying the untried, energy and beginning. In 
the context of entrepreneurship, a tendency should be created for people to experience it for 
the first time by participating in a new touristic event and to be the first to talk about this 
experience to their acquaintances. For example, at a food festival, it might be interesting to 
design seminar for the customers that are geared towards knowledge and skills. As a matter of 
fact, in "educational experiences" individuals want to participate actively to be included in the 
learning process (Köse, Argan, & Argan, 2011). 
 
CONCLUSION 
In the tourism sector, expectations and demands of tourists are constantly changing. 
Considering the sectoral competition, tourism businesses are looking for opportunities and 
superiorities in different fields that will increase profitability, ensure growth. Solution 
proposals to be developed in this context should include strategies that do not depend on the 
element of fashion and that will ensure long-term customer loyalty. Also, it should be noted 
that it is important to improve the customer experience and increase its value. Sustainable 
success in this regard is only possible by creating touristic experiences that prioritize customer 
relations and create customer loyalty. There are sensory, emotional, behavioral, intellectual, 
and relational experience values on the basis of creating experience.  As in almost every 
sector, the experience values in the tourism sector are one of the most important product 
components of a business. The fact that the touristic product has the feature of being specific, 
personal, and giving an experience to the person provides a great advantage to the tourism 
enterprises in this regard. Experiential marketing strategies may fail if the presented 
experience values are not designed identically to the expected consumer values. 
The fact that touristic products become tangible in the digital environment and are based on 
social activities prepared in line with tourist experiences paves the way for establishing an 
emotional bond between businesses and potential guests. Therefore, in addition to the 
advantage of communicating with potential customers every day with digital marketing, 
tourism businesses can be shaping the touristic products that it will offer exactly according to 
the touristic expectations, thanks to the advantage of direct interaction.   
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The sustainability of digitalization for tourism businesses depends on their adaptation to 
digital platforms brought by changing technologies. Digital tourists expect a lively, direct, 
warm, and interactive communication with tourism businesses as researchers, users who can 
easily access information, seek trust, and have differentiated expectations. For this reason, 
tourism enterprises should not ignore infrastructure requirements such as the recruitment and 
training of qualified personnel and the transformation of business processes for the activation 
of digitalization. Business managers must keep a close eye on industry trends and 
consumption patterns to deliver catchy content. 
In the design of web pages, ease of access to information, attractive design, clear design, and 
clarity should be at the forefront. Because digital platforms affect potential tourists' 
purchasing decisions with personalized support services offered before and after sales. In this 
context, having a presence on social media platforms as well as websites will keep the brand 
image of the business alive in the minds of the customer. Using the services of the business 
for niche concepts in the keywords to be used in the registration of the tourism business to the 
search engines will benefit the tourism businesses by highlighting the distinctive features. The 
accessibility of link links in social media accounts should be checked frequently and 
sustainable multi-directional communication should be kept up to date. Active use of social 
media accounts will make an undeniable contribution to reach new target audiences directly. 
Thus, they will increase their competitive power by gaining the opportunity to increase their 
promotion and brand value. 
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Abstract 
The COVID-19 epidemic has caused quarantine bans by governments, and all individuals 
who are locked in their homes are forced to meet the borderless universe of the digital world 
inevitably. For this reason, the tourism industry has started to interact with customers 
digitally, preferring changing marketing methods such as websites, social media, e-mail and, 
as the last point, metaverse platforms. 
In 1990's digital marketing which first came to the fore with banner advertising and web 
crawler (spider) has opened new channels for the marketing and sales of all kinds of products, 
with applications such as social media marketing (SMM) and search engine optimization 
(SEO).  
 Therefore, digital marketing offers the opportunity to gain a flexibility that surpasses the 
brand power by providing the opportunity to reach online or mobile target audiences in the 
tourism industry, which has a wide range of alternative products and where there is intense 
competition. In this context, tourism businesses have also focused on increasing their 
profitability by making all their marketing processes online. Virtual fairs, online meetings, 
online forums, online virtual museums, and online tour services are some of the developments 
that help tourism move into the digital world.  
Metaverse is, which is the reflection of the physical world in the virtual universe, use of 
technologies such as virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR). In 
this virtual universe, which will be created with the new consumption types and cultures that 
emerged because of this contain new opportunities within the tourism industry. For this 
reason, the concept of Metaverse network was introduced in the study and the importance and 
using Metaverse technologies in tourism marketing was examined by document analysis 
method. The study is meaningful and important in terms of guiding future research. 
Keywords: Metaverse, Digital Marketing, augmented reality (AR), virtual reality (VR), 
mixed reality (MR) 
JEL Classification: L83, M31, M38 
 
METAVERSE TEKNOLOJİLERİNİN TURİZM PAZARLAMASINA ETKİLERİNİN 

KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ 
 
Özet 
COVID-19 salgını hükümetlerin karantina yasaklarına neden olmuş, evlerinde kapalı kalan 
tüm bireyler dijital dünyanın sınır tanımaz evreniyle ister istemez tanışmaya zorunlu 
kalmıştır. Bu nedenle turizm sektörü de web siteleri, sosyal medya, e-posta ve son nokta 
olarak metaverse platformlar gibi değişen pazarlama yöntemlerini tercih ederek müşterilerle 
dijital olarak etkileşime geçmeye başlamıştır. 
1990'lı yıllarda ilk kez banner reklamcılık ve web tarayıcısı (örümcek) ile ön plana çıkan 
dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması (SMM) ve arama motoru optimizasyonu (SEO) 
gibi uygulamalarla her türlü ürünün pazarlanması ve satışı için yeni kanallar açmıştır.  
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Bu nedenle dijital pazarlama, geniş bir alternatif ürün yelpazesine sahip olan ve rekabetin 
yoğun olduğu turizm sektöründe online veya mobil hedef kitlelere ulaşma imkânı sağlayarak, 
marka gücünü aşan bir esneklik kazanma fırsatı sunmaktadır. Bu bağlamda turizm işletmeleri 
de tüm pazarlama süreçlerini online hale getirerek karlılıklarını artırmaya odaklanmışlardır. 
Sanal fuarlar, çevrimiçi toplantılar, çevrimiçi forumlar, çevrimiçi sanal müzeler ve çevrimiçi 
tur hizmetleri, turizmin dijital dünyaya taşınmasına yardımcı olan gelişmelerden bazılarıdır. 
Fiziksel dünyanın sanal evrendeki yansıması olan Metaverse, sanal gerçeklik (VR), artırılmış 
gerçeklik (AR), karma gerçeklik (MR) gibi teknolojilerin kullanılmasıdır. Yeni tüketim türleri 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan kültürler ile oluşacak bu sanal evrende turizm sektörü içinde 
yeni fırsatlar barındırmaktadır. Bu nedenle çalışmada Metaverse ağı kavramı tanıtılmış ve 
Metaverse teknolojilerinin turizm pazarlamasındaki önemi ve kullanımı doküman analizi 
yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma, ileride yapılacak araştırmalara yön vermesi açısından 
anlamlı ve önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Metaverse, Dijital Pazarlama, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik 
(VR), karma gerçeklik (MR) 
JEL Sınıflandırması: L83, M31, M38 
 
INTRODUCTION 
Metaverse is a parallel virtual world that includes multiple interoperable online spaces where 
people can shop, maintain business relationships, travel, socialize and interact with each other 
using digital avatars. The purpose of the metaverse network is to present a surreal alternative 
world to the real world. In other words, the metaverse is a kind of embodied internet that 
gathers people in digital spaces, where you can be in it instead of just watching it on the 
screen. Seen as the future using area of the Internet, Metaverse is a tool to be used to provide 
entertainment beyond online games. Metaverse allows people to work on projects, compete in 
sports, watch concerts together on common virtual platforms or see a touristic destination 
(Yassin, 2022). 
Social media platforms, where almost everyone uses at least one of them today, will be a good 
example for the Metaverse Concept to be embodied in the minds. Users can see tourism 
businesses through advertisements and sponsored content they encounter while interacting 
with other users by logging in to the relevant platforms. Social media, which was initially the 
areas where users only communicate, meet, share pictures, videos, or locations, has turned 
into a market full of stores where they can view touristic products, buy, and pay online 
(Büberkökü, 2022). Users will no longer just look at the products, they will also be able to 
enter 3D stores and try the touristic products themselves. While clicking the link on social 
media and going to the touristic product page, it will be possible to enter the store in the 
metaverse. Since tourism is a type of service that includes meeting both physiological and 
psychological needs of people, it is compatible with Metaverse at this point. Although there is 
no data on whether Metaverse can be used as a new tourism method, it is thought that the 
service will provide an advantage in terms of providing comparative benefits to consumers 
due to its features such as intangibility, simultaneous production, and consumption, and its 
features such as testing after purchase. In addition, with new industries, markets, and 
resources in the future new types of skills, occupations and certifications will emerge 
(Celikkol, 2022). 
Metaverse technologies have begun to be used in the marketing of travel brands and 
promotional campaigns today. With the use of this technology, travel companies offer 
interesting experiences to their customers by giving them the opportunity to see new places or 
enjoy exotic adventures in their own comfortable places.  
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The use of metaverse technologies in the tourism sector has an impressive role in creating a 
destination image in the mind of the customer. (Imtiaz & Kim, 2019) 
Today, the importance of AR/VR technologies is increasing with solutions such as virtual 
tours in accommodation businesses, airplane cabins, museums, and touristic places. These 
technologies provide confidence in travel planning by helping tourists explore a destination 
more thoroughly. With virtual reality technology, tour operators and travel agencies create 
packages that can help you discover a destination without going to it. Similarly, thanks to VR 
technology, accommodation businesses can enable us to see the business without going there. 
AR technology, on the other hand, allows to get detailed information about the places to visit 
in the destination visit. 
 
METHODOLOGY 
Research Objective and Importance 
Digital transformation is an important phenomenon for tourism, which plays an important role 
in many sectors. Decision making in tourism is related to comprehensive, dynamic 
information seeking. Customers not only collect information to make a choice, but also collect 
information to compare the choices they have made before. For this reason, the relationship 
between information technologies and tourism has been very close since the spread of 
information in the tourism sector. Since the introduction of computer reservation systems in 
the early 1960s, information technology has become a fundamental part of the travel industry. 
As a result of the restrictions of the COVID-19 period, information technologies have gained 
a new dimension. Digital transformation movements in all businesses in the tourism system 
differentiate the experiences of consumers and provide live and uninterrupted communication 
between tourist attractions and consumers. This situation differentiates the preferences of 
tourists, and this change continues. 
The aim of the study is to introduce Metaverse technology, which is the reflection of the 
physical world in the virtual universe, and to evaluate the possibilities of use in the tourism 
sector by document analysis method. The study is meaningful and important in terms of 
contributing to future scientific research and the development of the tourism sector. 
 
Material and Method 
This research is qualitative research. In the research, the metaverse network is conceptually 
discussed and information is given about the applications of metaverse technologies in the 
tourism sector. Tourism literature and web sites of metaverse tourism destinations were used 
as secondary data sources. 
 
METAVERSE TECHNOLOGIES AND TOURİSM MARKETING 
Various technologies are used in Metaverse to provide a continuous and engaging experience 
delivery. These; Virtual Reality (VR), Augmented reality (AR) Mixed Reality (MR) Extended 
Reality (XR) technologies. 
 
Virtual Reality (VR)  
Virtual reality is the imitation of real-world environment, image, hologram, sound, location 
through computers. The aim is to adapt to the virtual environment entered with the help of the 
necessary equipment and to move away from the real world. In virtual reality, the user 
experiences an artificial reality by isolating from the physical world. There are six main areas 
where VR benefits tourism: marketing; planning; sustainability and conservation; 
accessibility; education and entertainment. Many tourism researchers tend to focus marketing 
and sustainability from these areas.   
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In terms of marketing, tourism companies and organizations perceive VR as a superior 
marketing tool. In fact, VR has been described as a technology that has revolutionized the 
way tourism products, services and experiences are promoted and sold. Tussyadiah et al. 
states that virtual reality offers potential tourists a “try before you buy” experience that allows 
them to virtually pre-experience a destination. This is beneficial as it can encourage potential 
tourists to physically travel to the actual destination (Verkerk, 2022).  
In their study, Dodd, and Johnson (2009) aimed to investigate whether virtual tourism 
provides a viable alternative to traditional tourism and to examine the relationship between 
the real universe and the virtual metaverse. As a result of the research, a significant number of 
those who have adopted virtual worlds, most of them under the age of 18. Thus, he concluded 
that the expansion potential of virtual tourism, which is a dynamic form of tourism, is 
possible. In addition, researchers have shown that most of the virtual world users will prefer 
virtual reality tourism as a complement to traditional tourism rather than a substitute. 
In the studies of Marasco et al., the relationship between VR and its potential to increase 
destination competitiveness has been investigated. The study revealed that the visual appeal 
and emotional engagement of VR have a positive and significant impact on the behavior of 
tourists visiting a cultural heritage site. Marasco et al. reported that attractive visuals and 
emotional triggers in VR applications increase the likelihood of visiting cultural destinations 
(Babur, 2022).  
In his study, Ashraf aimed to produce a virtual reality model of a Pharaoh tomb and to 
provide students in Architecture courses or tourists in general with the opportunity to try this 
virtual version. In the study, the walls, ceilings, floors, textures, drawings, and writings of the 
real tomb were adapted to the 3D digital model of the contents of the tomb. Thus, it became a 
place where everyone could walk around and touch any part of it where they could see its 
details, inscriptions, and writings. Via the head-mounted Oculus Quest 2 (a virtual reality 
headset developed by Facebook Reality Labs), viewers felt like they were in the original 
tomb, not a digital copy. It is envisaged that this application can be displayed in stereoscopic 
form on a large panoramic screen for group users and that these shows can also be used for 
tourism promotion by placing them in tourism offices abroad and visitor centers in touristic 
regions (Cilesiz & Aydın, 2022). 
ECO EGYPT (figure 1) is an example of VR applications used by the tourism industry on the 
digital platform. With global tourism drastically interrupted by the COVID-19 pandemic, 
virtual reality (VR) tourism offers people around the world a chance to escape isolation. 
Teleport through Egypt's pristine wilderness or travel from the vast desert plains to St. 
Katherine's have the chance to seamlessly explore beautiful natural areas protected up to high 
mountain tops.  
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Figure 1: Western Desert, Egypt 

 
(UNDP, 2022) 

 
Augmented Reality (AR)  
The emergence of augmented reality as a research area as a result of technological 
developments has only been possible in the last two decades. Augmented reality (AR) is 
direct or indirect view of a new perception environment created by combining computer-
generated elements such as audio, video, graphics, or GPS data, augmented and animated by 
sensory input, with the physical, real-world environment. In another definition, augmented 
reality is an exciting concept that allows us to feel and live the physical environment in the 
real world in a lively, dynamic, and real-time manner with computer-generated sensory 
inputs. Maybe it will take place in a large part of our life in the future. As the user of such a 
system moves in reality, virtual objects appear as if they actually exist (Inan, 2022). 
With this technology, the user's reality and environmental experience can be improved by 
increasing the data obtained by people's senses of sight, hearing, smell, and taste, and even 
touch via a computer or mobile device. Augmented reality (AR) is a direct or indirect view of 
a new perception environment created by combining computer-generated elements such as 
audio, video, graphics, or GPS data, augmented and animated by sensory input, with the 
physical, real-world environment (Wei, Ren, & O'Neill, 2014).  



 

 

 

 

 
66 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Figure 2: Professional Training in AR for the Tourism Sector 

 
(Next Tourism Generation Alliance, 2019) 

 
Augmented reality is a kind of mixed reality in which the real environment is superimposed in 
a digital context. However, it is also defined as a digital extension of a person's vision and 
hearing senses. With augmented reality, the inputs that will appeal to the human senses and 
activate their feelings are modified and enriched by the computer, and the new reality that 
emerges is presented to the user's perception. Enrichment takes place in real time and interacts 
with surrounding elements. With Augmented Reality, the user can interact with the 
information and other elements that make up the reality environment (Figure 2). Artificial 
information and elements about the environment can be compatible with the real world. 
Augmented reality is the result of the interaction of the created sensory elements with the 
physical world by enriching them in real time. AR can also increase cultural tourism 
accessibility. Cultural sites welcome a more diverse target group with diverse interests. To 
remain attractive to visitors, new technologies are often the key to increasing visitor 
engagement (Yung & Khoo-Lattimore, 2019). 
The first of the examples in the context of AR is the projects of Vlahakis et al. (2001) that 
enable users to reconstruct the ancient city of Olympia with augmented reality based on real-
time image processing according to their location and direction. The project named 
ARKEOGUIDE (Augmented Reality Based Cultural Heritage Site Guide) is funded by the 
EU and aims to provide visitors of cultural sites with a personalized electronic guide and tour 
assistant. It includes a multimedia cultural material database for online access to cultural data, 
virtual visits, and restoration information. Multimodal user interfaces are used. It caters to 
professional and recreational users and applications ranging from archaeological research to 
education, multimedia broadcasting and cultural tourism. 
Secondly, Papagiannakis et al. (2002) research is an augmented reality project called 
LIFEPLUS, which provides three-dimensional reconstruction of ancient fresco paintings 
through real-time animation of the fauna and flora of the ancient city of Pompeii and virtual 
animated characters.   
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The aim of LIFEPLUS is to interactively explore the narrative design processes of visitors' 
imaginary spaces, pushing the limits of current Augmented Reality (AR) technologies. 
Although originally targeted at Heritage Centers, the paradigm is by no means limited to such 
topics, but encompasses all future Location Based Entertainment, E-visitor attractions and on 
set visualizations for the movie industry. 
 
Mixed Reality (MR) Figure 3 shows the differences between virtual, augmented, and mixed 
realities. The term mixed reality was first defined by Paul Milgram and Fumio Kishino in 
1994. Mixed reality is the merging of the physical and digital world under one roof by using 
virtual and augmented reality technologies together. In short it refers to the next stage of 
augmented reality (Carre, et al., 2022). So, it is a technology that allows virtual and real 
elements to interact in a single environment as in the physical world. While virtual reality is a 
computer-generated simulation of an environment, mixed reality; allows real and virtual 
worlds to coexist (Gaberli, 2019). 
In augmented reality, user-directed computer-generated images are used in real time and the 
user is completely in the virtual environment. On the other hand, in mixed reality, evoked 
objects exist in a form that can interact with the real environment, such as a ball bouncing off 
the wall or new furniture rearranged in the room (Flavián, Ibáñez-Sánchez, & Orús, 2019). 
 

Figure 3: Reality-Virtuality 

 
(Interaction Design Foundation, 2022) 

 
Cultural tourism has been defined as an important economic and social contribution 
worldwide. The main drivers are linked to increased cultural awareness, the desire to create 
meaning and learn. More research in the field of VR, AR and MR development through 
purposeful design is highlighting types of cultural tourism. Hence, in recent years, many 
studies in the literature generally examine museum visits in terms of technology and tourism 
interaction. For example, the study, which proposes a conceptual model for user experience at 
the Ara Pacis Museum in Italy, concludes that the integration between museum heritage, 
physical components and mixed reality creates unforgettable and unique experiences. In the 
results, it was emphasized that the interaction of human and technology in the museum is 
important for the preservation of cultural heritage. In addition, human and technology 
interaction in the museum; It is among the findings that it is important for the protection of 
cultural heritage, virtual accessibility, and local development (Trunflo & Campana, 2020). 
Jung et al. (2016) examines the effects of technological innovations on the overall museum 
visitor experience in terms of the structural equation model and social presence and 
experience economy theory. According to the results of the research, it was concluded that 
social presence positively affects entertainment, education, aesthetics, and escape experience. 
It was also emphasized that visitor experience has a positive effect on the intention to revisit 
the tourist attraction.  
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Extended Reality (ER)  
It is a concept that includes all kinds of reality called Augmented, Virtual and Mixed Reality. 
It refers to all virtual and real environments consisting of wearable technologies. Technical 
support of 5G technology is expected for extended reality's full adaptation to life (Figure 4).  
 

Figure 4: Extended Reality in Tourism: 4 Ways VR and AR Can Enhance the Travel 
Experience 

 
(Marr, 2022) 

 
In the literature, it is claimed that virtual reality experiences in tourism are becoming more 
and more similar to real life day by day. For example, the results of Wagler & Hanus (2018) 
argue that 360-degree video tourism can be very similar to the real-world experience. 
According to Marasco et al. (2018) concluded in their research that behavioral intentions to 
visit a cultural heritage site in a destination in Naples, Italy, virtual reality experience with 
wearable devices positively affects perceived visual appeal. Li and Chen (2019) revealed that 
perceived virtual reality enjoyment positively affects tourists' travel intention. On the other 
hand, Bec et al. (2019) argued in their study that the use of digital technology in heritage 
tourism provides the tourist experience and a greater interest in history. 
 
CONCLUSION 
Today, when technological developments affect and change consumers deeply, it is only 
possible for tourism businesses to keep up with changing consumer behaviors by using new 
digital technologies. Businesses need to integrate technological developments into their 
processes to provide better service to consumers, increase satisfaction and thus gain 
competitive advantage. Like all other sectors, digital transformation is one of the most 
important tools used for competitive advantage for the tourism sector.   
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In this context, metaverse technologies will undoubtedly be an important competitive element 
in the future that every sector must adapt to these. 
The use of metaverse technologies in businesses transforms the expectations of consumers by 
differentiating touristic products. In addition to enriching the experiences of tourists in the 
digital transformation tourism system, it also increases customer loyalty. Although digital 
transformation has many positive effects for businesses, there are some difficulties in 
achieving transformation. The digital transformation process primarily requires a well-
structured infrastructure. This situation, which means a serious cost for businesses, forces 
businesses because the technology is expensive. On the other hand, the presence of personnel 
who can keep up with this transformation in businesses where digital transformation is 
provided is another important issue. The ability of employees to keep up with the new process 
is essential for the effective use of the system. Despite all these difficulties, keeping up with 
the digital transformation that changes customer expectations is a must for all sectors and a 
prerequisite for gaining competitive advantage. 
The concept of metaverse has gained importance for the tourism sector based on simultaneous 
production and consumption, especially during the COVID-19 pandemic, when face-to-face 
communication became difficult. In this period, Metaverse has become a great marketing 
opportunity by combining with AR and VR, bringing together tourists and touristic product 
manufacturers in a 3D digital environment. Thus, a virtual universe is created over the 
internet. The metaverse universe, which was originally developed for game/player 
communities, has increased in importance in economic, commercial, and environmental areas 
when it started to be supported by various investments. For example, the idea of visiting 
interesting places without traveling has become more attractive and possible with the 
metaverse universe. 
Beyond traditional tourism marketing, Metaverse strives to create brand experiences that are 
more engaging and not overwhelming than current digital tourism experiences. Since you 
naturally include yourself on the platform in the Metaverse universe, it will be possible for 
you to voluntarily immerse yourself in the experience in that universe and experience the 
touristic experience in this process. 
Although Metaverse Tourism opportunities are still in their infancy, world brands have 
already started to take their place in this brand new and huge potential market. Metaverse's 
use of technologies that combine Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Mixed 
Reality (MR) can be seen to reach private tourists who value innovation. 
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Özet 
İnsanlık tarihi zaman zaman küresel bazı problemlerle karşı karşıya gelmiştir. Bunların en 
başında da salgın hastalıklar gelmektedir. İnsanoğlu, Tıp ilminde ortaya çıkan büyük 
ilerlemelere rağmen bu tarz derin etkileri olan ve tedavisi henüz bulunamamış bazı 
hastalıklarla da mücadele etme durumunda kalmaktadır. Son yıllarda (halen etkisini 
sürdürmektedir) ortaya çıkan Covid-19 salgını virütik bir hastalık olarak bütün dünyada 
etkisini göstermektedir. İslam inancı açısından konunun önemi Yüce Allah’ın âlem ile ilişkisi 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Zira kader olgusu (Sünnetullah/Adetullah) Allah’ın 
evrene koyduğu yasaların ve ayrıca insanın özgürlüğünün ve sorumluluğunun da bir parçası 
olarak nitelendirilmektedir. Burada sorun meydana gelen salgında Allah’ın ve insanın 
tasarruflarının nasıl bir rol oynadığının tespitidir. Yani Müslümanlar açısından bir imtihan 
dünyası olarak telakki edilen dünya hayatında ortaya çıkan bu tarz bela ve musibetlerin kader 
olgusu içerisinde yer alıp almadığının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Yani bu 
Allah’tan gelen planlı/verili bir bela mıdır? Yoksa insanın yaptıklarının bir sonucu mudur? Bu 
sorular itikadî mezheplerin kader algıları ile yakından ilgilidir. Bu itibarla amacımız Allah’ın 
evren ile olan ilişkisinin genel bir yasalılık (Sünnetullah/Adetullah) çerçevesinde devam 
ettiğinin ve Allah’ın yaratmasında bir keyfîliğin olmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca bu tür 
problemlerle başa çıkabilmenin önünde bir engel olan fideist/kaderci yaklaşımların ciddi 
sorunsal olduğunu örnekler izah etmektir. Bu çalışmada veriler ilgili mezheplerin görüşleri 
çerçevesinde ele alınacak ve bu konudaki ayetlerin tahlili örnekler üzerinden ele alınacaktır. 
Sonuç olarak her ne kadar dünya bir imtihan yeri olsa da birey aklı ve özgür iradesiyle 
tercihlerini yapıyor olduğundan ortaya çıkan musibetlerden büyük oranda sorumludur. 
Özellikle evrendeki düzene işaret eden ve bu düzenin bozulmasının insanın eylemlerine bağlı 
olduğunu ifade eden ayetler bu konuda delil niteliğindedir.    
Anahtar Kelimeler: Kader, Bela, İmtihan, Covid-19. 
 

TROUBLE (BELA)-TEST (IMTIHAN) DIALECTIC: AN ASSESSMENT OF THE 
COVID-19 EPIDEMIC WITHIN THE FIELD OF FATE BELIEF 

 
Abstract 
The history of humanity has faced some global problems from time to time. The first of these 
is epidemic diseases. Despite the great advances in the science of medicine, mankind has to 
struggle with some diseases that have such profound effects and whose treatment has not yet 
been found. The Covid-19 epidemic, which has emerged in recent years (it still continues to 
be effective), shows its effect all over the world as a viral disease. The importance of the 
subject in terms of Islamic belief is evaluated within the framework of Allah's relationship 
with the universe.   
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Because the phenomenon of destiny (Sunnetullah/Adatullah) is described as a part of the laws 
that Allah has placed on the universe and also as a part of human freedom and responsibility. 
The problem here is the determination of what role God and man's savings played in the 
epidemic. In other words, it is important to evaluate whether such troubles and calamities that 
occur in the worldly life, which is considered as a world of testing for Muslims, are included 
in the phenomenon of destiny. So is this a planned/given scourge from God? Or is it the result 
of human actions? These questions are closely related to the fate perceptions of the faith sects. 
In this respect, our aim is to demonstrate that Allah's relationship with the universe continues 
within the framework of a general legality (Sunnetullah/Adatullah) and that there is no 
arbitrariness in Allah's creation. In addition, it is to explain with examples that 
fideist/fatalistic approaches, which are an obstacle to coping with such problems, are seriously 
problematic. In this study, the data will be discussed within the framework of the views of the 
relevant sects and the analysis of the verses on this subject will be discussed through 
examples. As a result, although the world is a place of testing, since the individual makes his 
choices with his mind and free will, he is largely responsible for the misfortunes that arise. In 
particular, the verses pointing to the order in the universe and stating that the disruption of this 
order is dependent on human actions are evidence in this regard. 
Keywords: Fate, Trouble, Test, Covid-19. 
 
GİRİŞ 
Korona salgını (Covid-19) süreci günümüze kadar ciddi sorunlara yol açtı ve açmaya devam 
etmektedir. Covid-19 salgını özellikle can kayıplarına neden olması ve sağlık sistemini çoğu 
zaman zaafiyete uğratacak kadar da yayılması bakımından insanlık açısından derin bir sınava 
dönmüş durumda. Modern dünyanın karşılaştığı küâresel bir meydan okumaya dönmüş 
olması bu salgın üzerinde çok çeşitli sahalarda araştırmalar ve tahliller yapılmasına imkân 
sağlamıştır (Üstün-Özçiftçi, 2020:144 vd.). Multidisipliner bir konu olması bakımından sağlık 
alanındaki bu krizin sosyo-teolojik bazı araştırmalara ve mülahazalara da mevzu olması gayet 
doğal bir durumdur. İlahiyat alanına ait birçok farklı ilim dalının kendilerine has yönleriyle 
ele aldığı sâalgının, açıkçası en netameli/spekülatif noktasının da Allah-âlem ilişkisini 
yakından ilgilendirmesi bakımından kader ve imtihan diyalektiği olduğunu söylemek yerinde 
bir tespit olacaktır. Zira insanların başlarına gelen birçok bela ve problemin nereden 
kaynaklandığı sorusu zihinleri meşgul etmeye devam etmektedir. Bu konuda ortaya konan 
yaklaşımların birçoğu katı kaderci ve teslimiyetçi bir zihniyetin İslam dünyasına hâkim 
olduğunu göstermektedir. Salgın ile direkt ilgisi olmasa da bela ve kader olguları çerçevesinde 
sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada dillendirilen söylemlerin İslam düşüncesinin 
daha ziyade katı gelenekçi ve literalist yönünü öne çıkardığını görmekteyiz.   
Örneğin bir programda ölüm ve salgın ilişkisinin nasıl kurulması gerektiğine dair yöneltilen 
bir soruya “korona olmasaydı da ölürdü” şeklinde kesin bir cevap verilmiştir. Bu izahın 
dayandığı ayet ise konuğa göre “Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri gelince ne 
bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler (tam zamanında çökerler.” (A’râf 7/34) 
mealindeki ifadelerdir. Ayrıca hastanede tedavi görmüş ve iyileşip taburcu olmuş bir kişinin 
eve giderken kaza yaparak vefat ettiği örneğinden de yola çıkan programın konuğu buradaki 
ölüm olayının her halükarda ezeli yazgı gereği meydana geleceğine gönderme yaparak 
gerçekleşeceğine vurgu yapmıştır (https://www.youtube.com/watch?v=wc_tbvuT-UQ;   
 https://www.youtube.com/watch?v=0xd39G7JRfQ erişim tarihi: 22 Ekim 2021.). Başka 
bir programda ise ölüm olgusunun bir yazgı olduğu ve “kalu bela” diye kavramsallaşan ve 
insanın dünyaya gelişinde önceki metafizik yaratışı tasvir eden dönemde belirlendiği ifade 
edilmiştir. Yani salgın neticesinde vefat etmek veya böyle bir belaya duçar olmak ezeli bir 
belirlenişin sonucu olmaktadır. Yani kaçış yoktur. Tedbirler anlam ifade etmemektedir. 
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Dahası tedbir alsanız ve iyileşseniz de akıbetiniz tescil edilmiştir ki bundan kurtulmanız ilahi 
belirlenimden dolayı pek mümkün olamamaktadır (https://www.youtube.com/watch?v=-
RTAmxqH4Xc erişim tarihi: 22 Ekim 2021.). Diğer taraftan bu ve buna benzer soruların 
cevaplandığı başka bir programda ise konu Allah’ın bilgisi ve kader olgusu üzerinden 
temellendirilmiştir. Yani “yarın başımıza nasıl bir bela geleceğini Allah biliyor. Ama biz 
bilmiyoruz. O halde corona salgını Allah tarafından bilinmekte ve kimin öleceği de belli 
olmaktadır” sonucunu çıkarabileceğimiz bu söylemlerde katı bir fatalizm olduğu açıkça 
görülmektedir (https://www.youtube.com/watch?v=eWLh5j7FNzw  erişim tarihi: 22 Ekim 
2021.). Son olarak vereceğimiz örnekte ise konu daha ziyade günah-musibet diyalektiği 
üzerinden ele alınmıştır. Buna göre “yapılan günahlar kul tarafından düzeltilmez ise Yüce 
Allah o kula musibetler verir. Ayrıca bu musibetler günahlar kul tarafından temizleninceye 
kadar devam eder” (Aliyyü’l-Karî, 1984:235.) şeklindeki bir hadise de gönderme yapılarak 
ortaya konan izah kader-bela olgusunu çok farklı bir minvalde değerlendirmiştir (bkz. 
Özçelik, 2010:141 vd.) ayrıca bu musibetlerin ahirete azap bırakmamak (musibetler günahlara 
kefarettir) için olduğu ve bir bakıma Allah tarafından kurgulandığı ifade edilmektedir. Bu da 
dünya sathında bulunuşumuzun gereği olan bir sınavın/imtihanın doğal gereğidir 
(https://www.youtube.com/watch?v=J0SVaWxKSIQ; 
https://www.youtube.com/watch?v=Xx0mSIVt3rw erişim tarihi: 22 Ekim 2021.). 
Örneklerine çokça rastladığımız bu ve buna benzer açıklamaların içerisinde ciddi teo-
sosyolojik problemlerin olduğunu izah etmeye gayret edeceğimiz bu çalışmada kader-musibet 
diyalektiğinin yanlış temellendirildiğini İslam düşünce tarihindeki açıklamalara 
dayandıracağız. Ayrıca salgın sürecinde tedbir alınmasının önemine vurgu yapılmasına 
rağmen kaderci yaklaşımların ölüm ve hastalık gibi musibetlerin özgürlük-sorumluluk ve 
evrensel yasalar açısından izah etmede neden yetersiz kaldığını da ortaya koymaya 
çalışacağız.  
 
1. KELAMİ AÇIDAN SALGIN VE KADER-MUSİBET DİYALEKTİĞİ 
İnsan, yaratılmışlar arasında müstesna bir yere sahiptir. Akıl ve irade sahibi olması onun 
canlılar âlemindeki tek mükellef varlık olarak karakterize olması yaptıklarının da bir sonucu 
olması gerçeğini ortaya çıkarmıştır. İnsanoğlunun yaşadığı çevre ile olan ilişkisi aktif ve etkili 
bir durum arz etmekte dolayısıyla davranış ve tutumlarının da birtakım sonuçlarıyla yüzleşme 
durumunda kalmasına neden olmaktadır. Bu insan için hem bir nimet hem de bir külfet 
dengesini içerisinde barındıran bir hayat yaşaması anlamına gelmektedir. Bu itibarla yaşadığı 
problemli durumlar bir bakıma onun davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kader olgusunun bu minvalde insan davranışlarıyla ilişkisi de özgürlük ve sorumluluk 
kavramları içerisinde değerlendirilebilir. Bu itibarla kaza ve kader mefhumlarının iki 
yönünden bahsetmek mümkündür. 
İlki; kaderin Allah’ın evrene koyduğu düzen ve ölçüyü ihtiva eden evrensel yasalarla ilgilidir. 
Fiziksel, biyolojik ve toplumsal olarak tasnif edebileceğimiz bu yasaların evrenin 
yaratılışından itibaren her zaman ve mekânda aynı şekilde ve tutarlı olarak gerçekleştiği 
gözlemlerle sabittir. Bu gözlem ve deneyler bilimsel olarak tutarlılık ve nesnellik içermesi 
bakımından evrensel karakterlidir. İnsan her ne kadar zaman ve mekân ile sınırlı mukayyed 
bir âlem içerisinde yaşıyor olsa da eşyanın ve bu noktada meydana gelen oluş ve bozuluşun 
parametrelerini tespit etme gücüne sahiptir. İnsana bu imkânı veren hem zihinsel olarak düzen 
fikrinden hareket edebilecek ve bu itibarla da olaylar ve olgular arasında neden-sonuç ilişkisi 
kurabilecek yeteneğe sahip oluşu hem de yaratılıştaki düzenlilik ve devamlılığın varlığıdır.  
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Zira insan Güneş’in bir gün sonra doğup doğmayacağı konusunda endişe yaşamak yerine 
Güneş’in hareketlerini gözlemleyip onunla ilgili veriler elde edebilmekte ve gelecekte 
meydana gelecek her türlü astronomik olaylarla ilgili hassas ve şaşmayan neticelere 
ulaşabilmektedir. Bununla birlikte canlıların üreme, beslenme ve olgunlaşma süreçlerini takip 
edebilmekte bunlarla ilgili bilgiler elde edebilmekte ve bu bilgiler üzerinden de problemlere 
çözümler üretebilmektedir. Sosyal bir varlık olması hasebiyle ise sosyolojik manadaki olgu ve 
olaylar hakkında birtakım yorumlar yapabilmekte ve bunlarla ilgili aksiyon alabilme imkânına 
sahip olabilmektedir. Son tahlilde insan, yasalılık anlamında sahip olduğu düzen fikrinden 
hareketle öngörülebilir bir ortama sahip olduğunun farkındadır. Bu itibarla yaşamsal 
aktivitelerini bu ölçü ve düzene uyarak sürdürdüğünde karşılaşacağı sonuçlar yanında düzen 
ve ölçü fikrine riayet etmeden gerçekleştireceği davranışların oluşturabileceği sorunların da 
ne olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla kaderin yasa ve ölçü olgusuna ek olarak insanın 
özgürlüğü ve sorumluluğunu ilgilen bir boyutunun olduğu açıktır. 
İkinci olarak insanın yasa/kader ile ilişkisini ihtiva eden tercih ve tutumlarının özgürlük ve 
sorumlulukla ilişkisi 3 noktada ele alınabilir; ilki özgürlük ve sorumluluktur. Cebri görüşü 
savunanlar hariç olmak üzere İslam kelamcıları insanın eylemlerinde özgür olduğu noktasında 
ittifak etmişlerdir. Ancak bu noktadaki ortak yaklaşım özgürlüğün keyfiyeti söz konusu 
olduğunda bazı farklılıkları içermektedir. Mu’tezili âlimler insanların fiilleri konusunda 
eylemin gerçek sahibinin bireyin kendisi olduğunu düşünmektedirler. Özellikle kötülük 
olgusunu Allah’a nispet etme konusunda yaratma da dâhil fiili insana tam manasıyla 
yüklerler. Çünkü onlara göre aslah olanı yaratma Allah’a vacip olmakla birlikte kötülüğü 
bunun dışında tutarlar. Yani Ehl-i sünnet âlimlerinin “hayır ve şer de Allah’tandır” anlayışı 
Mu’tezili düşüncede yalnızca iyilik için geçerlidir. Ehl-i sünnet âlimleri özellikle Matüridi 
cüz’i ve külli iradenin her ikisini de insana yüklemek kaydıyla insanın fiilleri işlerken sahip 
olduğu özgürlük ve sorumluluk olguları konusunda orta bir yolu bulmaya gayret etmiştir. 
Buna karşın Eş’ari âlimler fiilin meydana gelmesi hususunda kesbi kabul etmekle birlikte 
eylemin gerçekleşmesini sağlayan şeyin de ancak Allah’ın takdiri sonucunda meydana 
geleceği fikrindedirler. Bu bağlamda insanın başına gelen her şey son tahlilde kendi yapıp 
etmelerinden kaynaklanmaktadır (Okşar, 2018: 195 vd.). 
Bununla birlikte insanın yaşamında var olan olguların tercih sahasında olup olmadığı önemli 
bir ayrım olarak ele alınmalıdır. Zira sorumluluk tercih edilen davranışı içermelidir ki bu 
durum Allah’ın adaletiyle yakından ilgilidir. Bu itibarla birey doğumla birlikte sahip olduğu 
olguların ve niteliklerin hiçbirini seçememektedir. Irk, cinsiyet, coğrafya ve renk gibi 
özellikler seçili olmayan tamamen ilahi takdire bağlı yasalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. 
Buna dini ve ahlaki bütün seçimler insanın iradesi ile ilgilidir. Dolayısıyla birey yasalarla 
belirlenmiş bir ortamda doğuştan getirdiği bazı özellikleriyle bulunduğu zaman-mekân 
vasatında birtakım dini ve ahlaki davranışlarda ve tutumlarda bulunur. İşlediği eylemden 
kaynaklanan sonuçlar da genel yasalılık mantığına bağlı olarak bazı sonuçları doğurmaktadır. 
Bu sonuçların olumlu veya olumsuz oluşu tercihe bağlı bir yol izler. Burada katı bir 
determinizmden ziyade olasılıklar rol oynamaktadır. Bu ihtimallerin gerçekleşme olasılığı ise 
davranışın keyfiyeti ile yakından ilgilidir. Yapılan eylemde ortaya çıkabilecek değişkenlerin 
varlığını hesaba katarak ve gerekli tedbirleri yerine getirerek hareket etmek büyük olasılıkla 
olumlu sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aksi durumda ise davranışın sonucu 
tamamen şans faktörüne kalmakta ve genellikle de kötü sonuçların doğmasına neden 
olunmaktadır.  
Buna göre başımıza gelen olumsuzluklar yasa-eylem mantığını göz ardı etmemizden 
kaynaklanan davranışlarımızın sonucudur. Dere yatağına ev yapmanın oluşturabileceği 
olumsuz durumları hesaba katmamak buna örnek olarak verilebilir. Zira fiziksel yasalara göre 
burada meydana gelebilecek bir sel baskını ihtimali oldukça yüksektir.   
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Sel baskını meydana gelmeyebilir de diye düşünerek hareket etmek makul bir davranış 
olmasa gerektir. İnsan neden-sonuç ilişkisinin nasıl işlediğine dair birçok gözleme ve 
tecrübeye sahip bir varlıktır. Covid-19 salgını biyolojik yasalara bağlı bir sürecin sonucunda 
ortaya çıkmıştır.  
Sağlık insan hayatının en önemli gerçeğidir. Bireyin yaşamsal aktivitelerini tehlikeye 
atabilecek her türlü hastalık biyolojik birçok unsura bağlı olarak gerçekleşmektedir. Hastalık 
olgusu külli manada yasaya bağlı bir süreci içerse de ortaya çıkışı daha ziyade bireyin 
tercihlerine bağlıdır. Beslenme eksikliği, uyku düzensizliği, stres ve zararlı alışkanlıklardan 
uzak durmama gibi olgular başta olmak üzere bireyin yaşamsal davranışlarında tedbiri elden 
bırakması birçok problemin de ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Virüslerin ve 
bakterilerin insana zarar verebilecek bir niteliğe sahip olmaları doğal bir durumdur. Ancak bu 
zararın ortaya çıkmasını engelleyecek birçok tedbirin de var olduğu gerçeğini 
değiştirmemektedir. Salgının ortaya çıkmasına neden olan birçok iddia ortaya atıldı. Bunların 
doğruluklarını ispat edebilecek durumda değiliz. Bununla birlikte aşı başta olmak üzere bütün 
tedavi imkânları denenmeye başlandı ki bu kaderin insan davranışlarıyla ilgili olan ikinci 
kısmını oluşturmaktadır. Yani insanlar ölecek olan zaten ölür demek yerine birtakım çareler 
peşinde koşarak ecel ve ömür döngüsünün kadere bağlı olduğunu ve bunun da tedbiri 
içerisinde barındıran bir sürece taalluk ettiğinin bilincindeydiler. Katı fatalist olanlar dahi 
çözümler aramaya ve hastalığı atlatmak için gerekli her türlü önlemi alma gayreti içerisine 
girdiler.  
İnsanın bağışıklık sisteminin bütün yaşamsal aktivitelerinin bir sonucu olarak belirlendiği bir 
gerçektir. Her ne kadar insan bazı kalıtsal problemlerle doğmuş olsa da bu sorunlar nesilden 
nesile aktarılarak gelen birçok hatanın da bir parçasıdır. Yaşam kalitesinin arttırılmasına 
yönelik eylemler insanın ömür süresine etki etmektedir. Beslenme, spor, düzenli uyku, sağlık 
hizmetlerinin arttırılması ve stresten uzak durmaya gayret etme gibi davranışların dünyadaki 
ortalama insan ömrünü ve bunun kalitesini yakından ilgilendirdiği istatistiki açıdan da 
ortadadır.  
Benzer durum dünyadaki açlıkla mücadele etmede de önemli rol oynayacaktır. Rızık 
Allah’tandır. Ancak rızkın paylaşımı beşeri aksiyonların bir bakıma toplamının sonucudur. 
Aşırı tüketim ve israf, kaynakların doğru kullanılamaması, stokçuluk vs. gibi toplum yaşamını 
olumsuz etkileyecek bütün davranışlar bazı insanların açlıkla karşı karşıya gelmelerine neden 
olabilmektedir.  
Salgınlar doğal yasaların bir parçası olarak var olsa da bu tabi yasalarla kurduğumuz doğru 
veya yanlış ilişkinin de bunda bir etkisinin olmadığını iddia etmek yanlıştır. İnsan yasaların 
boyunduruğunda olan bir varlık olmaktan öte yasalarla uyumlu yaşadığında yaşam kalitesi 
artan bir varlıktır.  Örneğin Kur’an “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve 
denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları 
kötü yoldan) dönerler.” (Rum 30/41) belirtmek suretiyle yasa-eylem ilişkisine dikkat 
çekmektedir. Düzenin kendisi bozulmaya programlı değildir. Yalnızca evrendeki ölçülerin 
ihlali düzenin bozulmasına neden olabilecek parametrelere sahiptir. Dolayısıyla takdir olgusu 
eylemin hangi keyfiyetle yapıldığına bağlı olarak cereyan etmektedir. Covid-19 biyolojik bir 
sürecin parçasıdır. Ancak etkileri ve ortaya çıkışı tabi yasaların ihlalinin bir sonucudur.  
 
SONUÇ 
Kader kavramına yüklenilen anlam ile olgu ve olayların değerlendirilmesi arasında önemli bir 
bağ vardır. Kadere yazgı anlamını vermek insanın başına gelen musibetlere ve yaşadığı 
zorluklara karşı sorumluluk almasına engel olabilecek aksiyonlara ve tutumlara neden 
olabilmektedir. Başımıza gelen problemler bazen küçük bazen de küresel ölçekte meydana 
gelen ve bizi de etkileyen sorunlar olabilmektedir.   
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Bu noktada bireyse anlamdaki sıkıntıların kendi davranışlarımızdan kaynaklandığını 
söylemek daha kolay olmakta ise de salgın, savaş ve terör gibi olayların neden başımıza 
geldiğini tespit etsek de bunda sorumluluğumuz olabileceğini kabul etmek zorlaşmaktadır. 
Zira eylemin etki alanı genişledikçe bireyler sorumluluğu hissetmek yerine konuyu ilahi 
iradenin takdir ettiği bela ve musibetlere bağlamaya daha fazla meyilli olabilmektedir. Ancak 
evrendeki düzenin bozulmasında herkesin az ya da çok belli bir payı olabilmektedir. Bunun 
tespitini hemen yapmak zordur. Zira bu problemler bizim doğa ile olan ilişkimizdeki 
yanlışların toplamına tekabül edebilmektedir. Doğayı kirletmek, kimyevi atıkları su 
havzalarına akıtmak, savaş çıkarmak ve büyük travmalara neden olmak bunlardan sadece 
birkaçıdır. Bireysel ölçekte ise zararlı alışkanlıklardan uzak durmamak, doğru beslenmemek 
ve uyku düzenimize dikkat etmemek suretiyle bağışıklık sistemimizi zayıflatmak sayılabilir.  
Yaşam kalitesi ile insan ömrü arasında ciddi bir ilişki vardır. Zira insanın doğa ve bedeni ile 
ilgili doğru ve fıtrata uygun bir tutum ve davranış içerisine girememesi bazı istenmeyen 
sonuçlara neden olabilmektedir. Virüsler biyolojik yaşamın bir unsurudur. Ancak bunların 
bedenimizle teması ve bizi enfekte edip etmemesi vücut direncimizle de yakından alakalıdır. 
Bu itibarla dünya insan için imtihan yeri olsa da buradaki imtihan Allah’ın bir senaryonun 
parçası olacak şekilde musibetlerle kuluna yaklaşmasından ziyade insanın doğru veya yanlış 
tutum ve davranışlarının ortaya çıkarabileceği durumlara bağlıdır. İnsan bu evrende 
yaşayabilecek özelliklerle donatılmış akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak evrenle doğru bir 
temas içerisinde bulunmalıdır. Bütün önlemler alınsa da covid-19 salgınına benzer durumlarla 
karşılaşabiliriz olgusu ihtimalli bir durumdur. Zira karşılaşmama ihtimalimiz daha yüksektir. 
Bu itibarla vesilelere sarılmalı ve tedbirin kaderin içerisinde var olduğunun farkında 
olmalıyız. Çünkü “salgın olmasa da başka bir sebepten ölecekti” anlayışı izaha muhtaçtır. 
Çünkü bu yorum sonuç üzerinden ve Allah’ın ilmine atıf yapılmak suretiyle ortaya konmuş 
hatalı bir söylemdir. Ölümlü olmak kader/yasa/ölçü olsa da ölüm zamanı bireyin tercihlerine 
veya başkalarının yanlış uygulamalarına bağlı sürecin bir parçası olabilmektedir.  
 
KAYNAKLAR  

Aliyyü’l-Karî, (1984). Şerhu Kitâbi’l-Fıkhi’l-Ekber. Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye. Beyrut.  
Okşar, Y. “Mâtürîdî’nin Kader Anlayışının Cebr ve Tefviz Açısından 

Değerlendirilmesi”. Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, 10-12 
Ekim 2018 Bişkek. 195-205.  

Özçelik, H. Hadislere Göre Günahların Bağışlanma Yolları-I. Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 34;2010, 139-166. 

Üstün Ç. , Özçiftçi S. COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem 
Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması. Anatolian Clinic the Journal of Medical 
Sciences. 2020; 25 (Special Issue on COVID 19): 142-153. 

https://www.youtube.com/watch?v=wc_tbvuT-UQ erişim tarihi: 22 Ekim 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=0xd39G7JRfQ erişim tarihi: 22 Ekim 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=-RTAmxqH4Xc erişim tarihi: 22 Ekim 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=eWLh5j7FNzw  erişim tarihi: 22 Ekim 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=J0SVaWxKSIQ erişim tarihi: 22 Ekim 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xx0mSIVt3rw  erişim tarihi: 22 Ekim 2021. 

 
 



 

 

 

 

 
78 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

KESBÎLİK VE VEHBÎLİK AÇISINDAN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ SÜRECİN 
DEĞERLENDİRLMESİ 

 
Associate Prof. Yusuf OKŞAR 
Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Theology, Department of Islamic Theology   and 
History of Islamic Sects 
ORCID: 0000-0002-9060-3272 
 
Özet 
İslam inancının en önemli esasların biri olan peygamberlik olgusu birçok farklı yönden ela 
alınmış ve incelenmiştir. Bunlardan en netameli/karışık/girift olanlarından biri de 
peygamberliğin vehbîliği ve kesbîliği tartışmalarıdır. Peygamberlerin risâlet öncesi 
hayatlarıyla peygamberlikle görevlendirilmeleri arasında bir ilginin olup olmadığı sorusu bu 
tartışma bağlamında önemli bir yer tutmaktadır. Zira İslam düşünce tarihinde bu konuyla ilgili 
genel kabulün nübüvvet müessesesinin vehbî yani “belirli bir çalışma ve mücâhede sonucunda 
elde edilemeyecek” kesbî bir durum olduğu durumudur. İslam filozofları, bir kısım 
mutasavvıflar ve son tahlilde de bazı modernist düşünürler, peygamberliğin kesbîliğine dair 
bazı izahlarda ve atıflarda bulunmuşlardır. Buna karşın diğer âlimler tarafından nübüvvetin 
mutlak manada Allah’ın iradesine bağlı tek taraflı bir seçim olduğu ittifakla kabul edilmiştir. 
Her ne kadar bu tartışma nübüvvet meseleleri arasında esasa müteallik bir durum olmaktan 
ziyade tali bir yer işgal etse de Allah-âlem ilişkisini anlamamıza yardımcı olacak bir konu 
olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada amacımız nübüvvet olgusunun ortaya çıkmasında 
peygamberlerin risâlet öncesi yaşam tecrübelerinde yaşadıkları zorlukların ilgisi olup 
olmadığını ortaya koymaktır. Yani peygamberlerin yaşadıkları zorluklar veya bazı olaylar 
Allah’ın seçiminin bir gereği mi/sürecin bir parçası mı? Yoksa bütün bunlar hayatın olağan 
seyrinde yaşanabilecek ve seçimle bir ilgisi olmayan durumlar mıdır? Sorularının 
cevaplanması hedeflenmektedir. For this reason, in this descriptive study, the documents 
belonging to the science of kalam will be examined by analyzing the stories of the prophets. 
Anahtar Kelimeler: Vehbi, Kesbi, Peygamberlik, Kıssa. 
 

EVALUATION OF THE PRE-PROPHETIC PROCESS IN TERMS OF QESBISM 
AND VEHBISM 

 
Abstract 
The phenomenon of prophecy, which is one of the most important principles of the Islamic 
faith, has been studied and studied in many different ways. One of the most complicated of 
these is the debate on the vehbism (divine blessings) - qesbism (Consequence of endeavor) of 
prophecy. The question of whether there is a relationship between the lives of the prophets 
before the prophethood and their assignment as prophets has an important place in the context 
of this discussion. Because the general acceptance on this subject in the history of Islamic 
thought is that the institution of prophecy is vehbism, that is, a certain situation that cannot be 
achieved as a result of a certain study and struggle. Islamic philosophers, some mystics 
philosophers and some modernist Islamic intellectuals, who followed their orientation, 
defended the qesbism of nubuvvat. On the other hand, it has been unanimously accepted by 
other scholars that prophecy is a one-sided election absolutely dependent on the will of Allah. 
Although this discussion occupies a secondary place rather than being a fundamental situation 
among the issues of prophecy, it draws attention as a subject that will help us to understand 
the relationship between God and the universe.   
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Our aim in this study is to reveal whether the difficulties experienced by the prophets in their 
pre-prophetic life experiences are related to the emergence of the phenomenon of prophecy. 
In other words, are the difficulties experienced by the prophets or some events a necessity of 
Allah's choice/part of the process? Or are all these situations that can be experienced in the 
ordinary course of life and have nothing to do with elections? It is aimed to answer your 
questions. For this reason, in this descriptive study, the contents will be evaluated by scanning 
documents. 
Keywords: Vehbism, Qesbism, Prophecy, Stories.  
 
GİRİŞ 
İslam dininin inanç esaslarından biri olan peygamberlik olgusu ile ilgili çok sayıda araştırma 
yapılmıştır/yapılmaktadır. Allah’ın âlemle olan ilişkisinin önemli bir parçasını oluşturan 
nübüvvet/risâlet kelam ilminin de üzerinde titizlikle durduğu konuların başında gelmektedir. 
Bu itibarla vahiy, mucize, tebliğ, nübüvvetin imkân ve gerekliliği gibi hususlar üzerinde 
çalışmalar yapılmış ve birçok eser vücuda getirilmiştir. Ancak nübüvvet mefhumu ile ilgili 
yapılan çalışmalar daha ziyade peygamberin risalet iddiasına müteakip ortaya çıkan olgu ve 
olayların tetkik ve değerlendirmesine dayanmaktadır. Bununla birlikte peygamber olarak 
seçilen kişinin risalet/bi’set öncesi yaşadığı birtakım olayların seçilimle bir ilgisinin olup 
olmadığı izaha muhtaç bir olgu olarak güncelliğini korumaktadır. Peygamberliğin Vehbi mi 
kesbi mi olduğu yani nübüvvet bir takım çaba ve çalışmaya bağlı eğitimsel bir sürecin parçası 
mıdır yoksa tamamen Allah’ın mutlak iradesine bağlı bir durum mudur?  
İslam düşüncesi başta olmak üzere birçok dini yaklaşım nübüvvetin Allah’ın mutlak iradesine 
bağlı olan seçilim esaslı ve tanrı tarafından verili bir durum olarak kabul edilmektedir. 
Örneğin Yahudilikte Hz. Musa’nın risaleti tanrı Yehova’nın mutlak ve tek taraflı irade ve 
kudretine bağlı bir seçimdir. Zira ilahi dinler söz konusu olduğunda vahye ilk kez muhatap 
olan peygamber kişinin yaşadığı şaşkınlık ve korku bunun en açık delili olarak kabul 
edilmektedir (Okşar, 2022:95-96; bkz. Miller-Miller, 1952:582). Yani peygamberlik kurumu 
yukarıdan aşağıya doğru cereyan eden bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  
İslam kelamında Mu’tezile ve Ehl-i sünnet kelamcılarının kahir ekseriyeti nübüvvetin 
vehbiliği hususunda ittifak halindedirler. Çünkü peygamberlik Allah’ın mutlak tasarrufunun 
sonucu olarak insanlık için bir rahmet olması gayesiyle tesis edilmiştir (Yavuz, t.y.:21) İslam 
düşüncesinde peygamberliğin çalışmayla yani kesbi olarak elde edilebileceğini söyleyen bir 
görüş bulunmamakla birlikte İslam filozoflarının sudur nazariyelerine bağlı olarak ortaya 
koydukları bazı fikirler kesbe dair birtakım imalar içermekle itham edilmiştir. İslam 
filozoflarının peygamberin vahye muttali oluşunu onun muhayyilesinin faal akılla ittisal 
etmek suretiyle gerçekleştirdiği söylemlerinin kesbi bir yaklaşımın kabul edildiği izlenimini 
vermektedir (Gazzâlî, t.y.:228).  
Nübüvvetin verili bir durum peygamberin de bizzat Allah tarafından seçilmiş bir kişi olduğu 
anlayışı “Onlara bir âyet geldiğinde (okunduğunda), “Allah’ın elçilerine verilenin benzeri 
bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız” dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi 
bilir.” (En’am 6/124) ayeti mucibince değerlendirilmiştir. Ayet Mekkeli müşriklerin sahip 
oldukları nüfuza ve güce dayanarak eğer bir peygamber olacaksa ya kendilerinin ya da kendi 
mensup oldukları kabileden birinin buna layık olduğu iddialarına cevaptır. Buna göre elçilik 
görevi bir isteğe ve gayrete bağlı bir durumdan ziyade tamamen Allah’ın irade ve kudretine 
bağlı seçimdir (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/En'%C3%A2m-suresi/913/124-ayet-tefsiri). 
Bu çalışma nübüvvetin bir seçime dayandığı yani Vehbi olduğu gerçeğinden hareketle seçim 
öncesi yaşanılan olayların risalete dair bir etkisinin olup olmadığı sorusuna cevap bulma 
amacındadır. Peygamberlerin bi’set öncesi yaşamlarının seçimlerine dair bir anlam taşıyıp 
taşımadığı değerlendirilecektir.   
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Çalışmanın sınırlılığı nübüvvetin bir sonuç olarak belirmesinden sonra önceki yaşama dair 
yorumlarla risalete atıfta bulunmaktır. Zira anakronik bazı tespitlere açık olabilecek bu 
yorumların en önemli engeli belki de birbirlerinden tamamen bağımsız olayları 
rasyonel/nesnel olmayan bir biçimde yan yana getirme hatasını içiresinde barındırmasıdır. 
Buna karşın konu peygamberliğin sosyo-psikolojik gelişimine katkıda bulunduğu gerçeğine 
dayandırılarak değerlendirilmek suretiyle Allah referans sitemine atıf yapmanın ortaya 
çıkaracağı irrasyonel yorumların da önüne geçilebilecektir. Bu itibarla her peygamberin hayat 
hikâyelerinin tüm detaylarına hâkim olmamamız diğer bir sınırlılıktır. Bu açıdan eldeki 
malzemeye göre bir takım sonuçlar çıkarabilmeye gayret edeceğiz. Çünkü risaleti 
peygamberin hayatının bir kısmı üzerinden yorumlamak da isabetli olmasa gerektir. Örneğin 
Hz. Muhammed (sav)’in güvenilirliğinin toplum tarafından tasdiki onun gençlik yıllarındaki 
davranışlarının bir sonucudur. Yetim ve öksüz oluşuna rağmen doğrudan ayrılmayan gayet 
müspet bir yaşam sürerek bu manada toplum tarafından takdir gören birinin peygamberliğini 
ilan etmesinin ortaya çıkaracağı tepkilerin aklıselim tarafından olumlu olarak 
değerlendirileceği yüksek olasılıklıdır. Bu minvalde Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. 
Zeyd, Hz. Bilal ve Hz. Ömer gibi seçkin karakterlerin peygamberi tasdikinin de altında onun 
peygamberliğinden önceki yaşamının önemli bir katkısı vardır. Ayrıca nübüvvet öncesi 
yaşamda deneyimlenen kaotik ve problemli süreçlerin risâlete katkısı dikkatle 
değerlendirilmelidir. Bu itibarla Hz. Muhammed başta olmak üzere Hz. İsa, Hz. Yusuf ve Hz. 
Musa peygamberlerin risâlet öncesi yaşadıklarının Allah’ın seçim sürecine olumlu bir katkı 
yapıp yapmadığını tahlil etmeye çalışacağız.  
 
1. PEYGAMBERLERİN NÜBÜVVET ÖNCESİ YAŞAMININ SEÇİLİMLE İLGİSİ 
Peygamberlerin ortaya çıkış zamanlarına dair bilgimiz genel anlamda kesin bilgiler içerse de 
risâlet öncesi sürecin nübüvvete dair etkisini tespit etmek oldukça zor görünmektedir. Bu 
itibarla peygamberin onun önceki yaşamının Allah tarafından seçilmesine dair etkisini tam 
olarak ortaya koymak zor olsa da bazı çıkarımlar yapabilmek mümkündür. Bununla ilgili 
değerlendirme yapabilmemizi sağlayacak peygamberlerin nübüvvet öncesi yaşadığı bazı 
spesifik ve önemli olaylar incelenebilir. Daha doğrusu her insanın hayatında yaşayabileceği 
olaylar yanında bazen herkesin yaşamasının mümkün olmadığı daha özel durumlarla da 
karşılaşabilmekteyiz. Her ne kadar kıssalarda anlatılan bazı olaylar tüm detayları ile 
anlaşılamasa dahi olayın genel mantığını anlamamızı sağlayacak bilgilere sahibiz. Ayrıca 
yaşanılan bazı hadiselerin toplumsal düzlemde peygamberin konumuna da etki ettiğini göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir. Böylece seçimin kendisinin hikmetine dair bazı 
yorumlar yapabiliriz. Çünkü nübüvvet bireysel ve toplumsal anlamda birçok maslahatı 
içerisinde barındıran bir durumdur. Dolayısıyla bu maslahatların gerçekleşmesi de ancak 
ruhsal ve bedensel olarak bunu yapabilecek bir karakterin inşasını gerektirir. Bu bir 
zorunluluktan ziyade insan fıtratının karakteristiği ile ilgilidir. Peygamber bir insandır bu 
açıdan onun belli bir olgunluğa gelmesine bağlı olarak gerçekleştirebileceği bu göreve hazır 
oluşu ancak yaşadığı sürecin ona katacağı olgunlukla yakından ilgilidir. Bu açıdan çocuk 
peygamber gibi bir durum hiçbir zaman vuku bulmamıştır. Bu durum Allah’ın takdirini 
yaparken hikmetine binaen bazı unsurları kritize etmiş olabileceği izlenimini vermektedir.  
Hz. Muhammed’in risalet öncesinde yaşanan bazı olaylar onun peygamber olarak seçileceğine 
dair birer işaret olarak değerlendirilse de bu olaylar ile ilgili haberlerin tevatür derecesine 
ulaşamamış olması önemli bir ayrıntıdır. Dolayısıyla Allah’ın peygamberini göndermeden 
önce onunla ilgili bazı işaretleri serdettiğine dair elimizde vahyi bir bilgi yoktur. Bazı 
ayetlerin peygamberin ortaya çıkacağına dair bazı haberleri önceden verdiği yorumu da doğru 
olmasa gerektir. Zira biz bu olaylarla ayet arasındaki –varsa- ilgiyi ancak nübüvvet sonrasında 
öğrenebilmekteyiz.   



 

 

 

 

 
81 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Örneğin “Gerçekten size Allah’tan bir nur ve açık bir Kitap geldi. Allah onunla rızasının 
gözetenleri selamet yollarına eriştirir ve kendi izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp 
dosdoğru yola iletir.” (Maide, 5/15-16) ayetini Hz. Muhammed’in doğumu esnasında bir nur 
çıkacak olayına bağlamak sıhhatli bir yorum gibi görünmemektedir (bkz. Ferid, t.y.:38-40). 
Bu durum ayrıca Hz. Muhammed’in nübüvvetini onun doğumuyla başlayan bir süreç olarak 
temellendirmeye çalışma Hz. İsa’ya takipçilerinin yükledikleri ilahi niteliklere bir cevaba ve 
deyim yerindeyse bir rekabete dönüşmektedir. Bu konuda Hz. Muhammed Müslümanları 
uyardığını “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi siz de bana mübalağalı 
övgülerde bulunmayın” tembihini yaptığını hatırlatmakta fayda vardır (Apak, 2018:81).    
Hz. Musa mensup olduğu kavimde doğan erkek çocukların Mısır kralı Firavun tarafından 
katledildiği bir dönemde doğmuş olması ve sonrasında yaşanan olayların tahlilinin onun bu 
görevi yapabilecek karaktere ulaşmasına etki edip etmediği önemlidir (Sırma, 2019:115-117). 
Bu durum karakter ile seçim arasında bir korelasyonun olup olmadığı değerlendirilmesinin 
yapılmasına imkân verecek kadar açıktır. Hz. İsa’nın doğduğu andan itibaren sahip olduğu 
yaşamsal handikaplar büyük ölçüde onun bir resulün yapabileceği zor göreve hazırlanmasında 
etkilidir (Al-i İmran 3/45-84). Peygamberlikle görevlendirilmenin yaşanılan bu 
olumsuzluklarla mücadele etme gücünün bir sonucu olarak değerlendirmek muhtemeldir. Hz. 
Yusuf’un rüyası ile başlayan uzun ve çetin bir mücadele sonucunda nübüvvet ile 
şereflendirilmesi de bunun bir parçası olabilir (Yusuf, 12/3-104). 
Son peygamber Hz. Muhammed’in yetim ve öksüz kalışı, toplumsal manada yaşamında 
birçok zorluğu da tecrübe edişi onun peygamber seçilmesinin bir parçası olarak 
değerlendirilebilir (Sarıçam, 2004:73-80). Daha ziyade bu olaylar yaşanılan uzun bir sürece 
ait kısa kısa bölümlerle resul seçilmeye olumlu katkı yapmıştır denilebilir. Yani ahlaki 
üstünlük yaratılışa bağlı bazı unsurları içerse de çevresel faktörlerin burada etkisini göz ardı 
etmemek gerekmektedir. Zira bütüncül bir değerlendirme yapmak bireyi hem yaratılış 
açısından hem de sosyo-psikolojik yönlerden tahlil etmekle mümkündür.  
Peygamberin risalet öncesi yaşadıklarının nübüvvete bir hazırlık süreci olarak 
değerlendirilebileceğini ifade eden el-Buti bu itibarla peygamberliğin vehbi olsa da bir ön 
hazırlık sürecini içerdiğini belirtmektedir. Ona göre peygamberin karakteri seçilime etki 
edebilmektedir. Bu Allah’ın iradesini zorlamaktan ziyade sürecin hikmetine ve rahmete uygun 
bir durumdur (el-Buti, ). Örneğin bir peygamberin liderlik vasıflarına sahip olması verili bir 
durumdan ziyade bazı çevresel faktörlerle de ilgilidir. Onun hazırbulunuşluluğu aldığı terbiye 
ve eğitimle ilgili olsa da yaşadığı zorluklarla da yakından alakalıdır. Yani olgunlaşma 
sürecinin bir parçasıdır.  
Bununla birlikte peygamberlerin sahip olduğu güvenilirlik, doğruluk, fetanet (zeki ve akıllı 
olmak), cesaret ve sabır gibi özelliklerin onların nübüvvetten önce de taşıdıkları nitelikler 
olduğunu belirtmeliyiz. Bu itibarla nitelik ve seçim arasında bir korelasyon kurmak da 
mümkün olabilmektedir. Yani o kavmin içerisinde çok fazla nüfuz sahibi olmasına rağmen 
görece olarak daha normal/sıradan birinin risalet ile görevlendirilmesinin ardında ilahi bir 
gücün seçimindeki hikmet ve üstünlük olduğu açıktır.   
 
SONUÇ 
Olağanüstü olayları göz ardı etmek suretiyle peygamberlerin hayatlarında yaşadıkları 
zorlukların onların seçilim sürecine etkisinin olup olmadığına dair değerlendirmelerin tümü 
son tahlilde gaybi bilgiye atıf yapmak gibi görünse de bu olayların seçilimle ilgisini kurmak 
akli ve nakli açıdan mümkündür. Peygamberin insan oluşu gerçeğinden hareketle onun belli 
bir gelişim süreci geçirdiği açıktır. Bu çocukluktan başlayan, gençlik dönemini de içerisine 
alan ve olgunlaşma ile devam edip yaşlılık ve ölümle sonuçlanan bir devinimdir.  
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Her dönemin diğerine bir hazırlık olduğu ve bireyin yaşamında deneyimlediği olumlu veya 
olumsuz olayların onun karakterinin oluşmasına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
olumsuz olaylarla baş edebilme gücü ayrıca güçlü bir kişiliğe sahip olmayı gerektirmektedir. 
Zira bu kişilik özellikleri risalet sürecinde karşılaşılacak bütün zorluklarla baş etmeyi 
sağlayacak ve çözüm bulma süreçlerini de hızlandırabilecektir. Bu itibarla sağlam bir 
karaktere ve üstün bir ahlaka sahip oluş vehbiliğin bir parçası olarak değerlendirilebilir. 
Bunun daha detaylı bilgilere başvurularak değerlendirilmesi ileriki çalışmalara ışık 
tutabilecektir.    
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Özet 
İslâm dünyası 18. yüz yılın ikinci yarısından itibaren askerî, siyasî, iktisadî ve sosyal 
alanlarda Batı karşısında geri kalmıştır. Batıdaki modernleşmenin cazibeli görünüşü, 
düşüncenin globalleşmesi, batının ekonomik ve teknolojik açıdan üstünlüğü ve rol model 
olarak çekici olması, bilginleri bu geri kalmışlığın sebeplerini ve çarelerini aramaya sevk 
etmiştir. İktisadî, sosyal ve siyasal birçok sebep ileri sürülse de genel anlamda dinî anlayışın, 
özel anlamda ise fıkhın bu geri kalmışlığın sebeplerinin başında yer aldığı iddia edilmiştir. 
Batıyı yakalamanın çaresinin fıkıh alanında yapılacak ve reform anlamındaki tecditten, hatta 
bütün fıkhın tasfiyesinden geçtiği yönünde fikir beyan eden bilginlerin karşısında fıkıhta 
tecdidi şiddetle reddedenler yer almıştır. Üçüncü görüş sahibi bazı bilginler ise fıkhın 
sabitelerinin dışında içtihat mahsulü olan hükümlerin değişebileceğini, aksi halde İslâm 
dininin evrensel olmasından söz edilemeyeceğini savunmuştur. Fıkıhta reform anlamındaki 
tecdidin gerekli olduğu düşüncesi kabul edilecek olursa bu sefer, yeni hükümleri ortaya 
koyabilecek yeterliliğe sahip kimselerin/müctehitlerin mevcut olup olmadığı ve ahkâmın 
üzerine bina edildiği usulün de değişmesi tartışmaya mahal olmuştur. Zira hükümlerin istinbât 
noktası usûl kurallarıdır. Bu çalışmada insanların problemlerini halleden, birbirleriyle olan 
ilişkilerini hukukî ilkelerle sınırlayan gerek ferdi gerekse sosyal hayatı düzenleyen fıkhın 
tecdidinin ne anlama geldiği, tecdidin imkân dâhilinde olup olmadığı ve bunun ne gibi fayda 
ve zararlarının olacağı ele alınacaktır. Öte yandan fıkhın tecdidinden önce içtihat etmenin ve 
usul metodolojisinin tebdilinin imkân dahilinde olup olmadığına değinilecek ve bunun 
sınırları çizilecektir.    
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Tecdid, Müçtehid, İstinbât. 
   

THE TECDID OF FIQH 
 
Abstract 
Since the second half of the 18 th century, the Islamic world has lagged behind the West in 
military, political, economic and social areas. The attractive appearance of modernization in 
the West, the globalization of thought, the economic and technological superiority of the West 
and its attractiveness as a role model have led scholars to seek the causes and remedies of this 
backwardness. Although many economic, social and political reasons have been put forward, 
it has been claimed that religious understanding in general and fiqh in particular are at the 
forefront of this backwardness. There have been scholars who have expressed the opinion that 
the solution to catching the West is through the renewal to be made in the field of fiqh, and 
even the elimination of all fiqh. Opposite them, there were those who vehemently rejected 
tajdid in fiqh. Some scholars who hold a third view, on the other hand, argued that apart from 
the constants of fiqh, the provisions that are the product of ijtihad can change, otherwise it is 
impossible to talk about the universality of the religion of Islam. If the idea that tajdid is 
necessary in fiqh is accepted, this time it has become a matter of debate whether there are 
people/mujtahids who have the qualifications to put forward new provisions and the change in 
the method on which the creed is built. Because the point of reference for the provisions is the 
rules of procedure.   
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In this study, it will be discussed whether the renewal of fiqh, which solves people's problems, 
restricts their relations with each other with legal principles, regulates both individual and 
social life, and what benefits and harms it will have. On the other hand, it will be mentioned 
whether it is possible to apply ijtihad and change the methodology of procedure before the 
tajdid of fiqh, and the boundaries of this will be drawn. 
Keywords: Fiqh, Method, Tajdid, Mujtahid, Istinbat. 
 
Giriş 
Nasslarda katʻî ve zanni alan vardır. Katʻî alan, sabiteleri, genel ilkeleri ve evrensel olan 
kuralları ifade etmektedir. Bu alanda tecdidin/değişikliğin yapılması mümkün değildir. Zannî 
alan ise içtihada açık olup kültürel, iktisadi ve siyasî gelişmeler bağlamında yorumlanabilen 
ve tecdide açık olan alandır. İslâm toplumunun en bariz problemleri naslardaki katʻî ve zannî 
alanların bilinmemesi, ilim ve amel, düşünce ve davranış, teorik ve pratik arasındaki 
bütünlüğün olmamasıdır. İslâm dininin temel ilkeleri ve prensipleri noktasındaki bu 
problemlerden dolayı dine enjekte edilen hurafeler bu alanda tecdid fikrinin olması gerektiğini 
diri tutmuştur. 
Tecdid hakkında rivayet edilen “Allah her yüz yılın başında Müslümanlara dinlerini tecdid 
edecek/yenileyecek bir müceddid gönderir.”1 hadisi bağlamında öteden beri yenileme 
anlamına gelen tecdit ulema tarafından tartışılmış ve birçok farklı anlamın yüklendiği bir 
kavram haline gelmiştir. Tecdid faaliyeti ve konusuyla ilgili bu hadis hakkında kadim ulema 
müstakil eserler kaleme almışlardır. Konuyla ilgili İbn Hacer el-Askalânî (v. 852/1448), el-
Fevâidü’l-cemme fî men yüceddidü’d-dîne li hâzihi’l-ümme2, İmam Suyûtî (v. 911/1505), et-
Tenbi’e bi men yebʻasühullâhü alâ ra’si külli mi’e isminde birer eser yazmışlardır. 
Modernleşme döneminde de İslâm hukuku başta olmak üzere usûl ve tefsir gibi ilimlerde 
tecdidin gerekli olup olmadığı tartışılmış ve farklı görüşler ileri sürülmüştür.3 O halde İslâm 
tarihinde tecdid kavramının kullanılması yeni değil, Hz. Peygamber dönemine kadar 
gitmektedir.  
Çağdaş literatürde klasik fıkıh mirasının tecdidine/değiştirilmesine yönelik yaklaşımlar ifrât, 
tefrit ve dengeli4 olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Genel itibarıyla bu üç yaklaşım 
biçimini, bunların karakteristik özelliklerini ve değişime yönelik tavırlarını 
detaylandırdığımızda şu kısımlara ayırmak mümkündür:5  

 
1 Ebû Dâvud, Süleyman b. Aşʽas b. İshak b. Beşir b. Şeddâd es-Sicistânî, Sünenü Ebî Dâvud, thk, Muhammed 
Muhyüddin Abdülhamid, (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, t.y.), 4/109. 
2 Kâtip Çelebi, bu kitabı Askalânî’ye nisbet etmiş, ancak bu eser günümüze ulaşmamıştır. Eserin temin edilmesi 
noktasında Suyutî de temennisini dile getirmiştir. Bk. Kâtip Çelebî, Mustafa b. Abdillah el-Kostantinî, Keşfü’z-
zunûn ʻan esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn, Bağdat: Mektebetü’l-Mesnâ, 1941. 
3 Abdullah Cuburî, el-Fıkhü’l-İslâmî beyne’l-asale ve’t-tecdîd, Amman: Dârü’n-Nefâis, 2005/1425; Taha 
Abdurrahman, Fî usuli’l-hivar ve tecdîdu ilmi’l-kelam, Dârü’l-Beydâ: el-Merkezü’s-Sekafiyyi’l-Arabî, 2000; 
Hasan Turâbî, Tecdîdü usûli’l-fıkhi’l-.İslâmî, Hartûm: Dârü’l-Fikr, 1400/1980; Muhammed Hafacî, el-Fikrü’l-
İslâmî beyne’l-asale ve’t-tecdîd, Beyrut: Dârü’l-Cîl, 1991; İbrâhim Muhammed, İtticâhâtü’t-tecdîd fî tefsiri’l-
Kur’âni'l-Kerim fî Mısr, Kahire: Dârü’t-Türâs, 1982; Hasan Hanefî, et-Türâs ve’t-tecdîd: Mevkifünâ mine’t-
türâsi’l-kadîm, Beyrut: Dârü’t-Tenvîr, 1981. 
4 İfrat derecesinde olan yaklaşım, Kur’ân ve sünnette yer alan bilgilerin tarihsel ve toplumsal şartların ürünü 
olduğunu iddia etmektedirler. Tefrit düzeyindeki yaklaşım ise kalsik fıkıhta yer alan bütün hüküm ve fetvalara 
değişmesi mümkün olmayan nas muamelesi yapmaktadır. Dengeli olan yaklaşıma sahip olanlar ise naslara tarih 
üstü bir konum atfetmekle beraber, hükümler arasında tarihsel olanların bulunabileceğini kabul eden ve 
değişmenin alanını taabbudî ve talîlî hükümlerin dışında arayanlardır. (Hacı Mehmet Günay, Modern Çağda 
Fıkhın Anlam ve İşlevi, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019), 96). 
5 Bu ideolojik yaklaşımlar hakkında daha geniş bilgi için bk. Günay, Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi, 97 
vd. 



 

 

 

 

 
85 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1. Modernist tarihselci yaklaşımlar 
2. İhyacı, ıslahatçı, yeni selefici yaklaşımlar 
3. Muhafazakâr gelenekselci taklit yaklaşımı 
4. Karşılaştırmalı eklektik tercih yaklaşımı 
5. Araçsalcı faydacı telfik yaklaşımı 
6. Analitik akademik tecdid yaklaşımı  
İnsanların vahiy menşeli nassa uyması zorunludur. Bu zorunluluk anarşinin hukuksuzluğun ve 
neticede fesadın ortaya çıkmaması amacına matuftur. Herkesin heva ve hevesine göre 
hükümler ortaya konup uygulanırsa keyfilik, başıboşluk ve kargaşa meydana gelir. Bu tür 
menfi hususları göz önünde bulunduran İmam Şafii nassa dayanmadığı, dolayısıyla heva ve 
hevese göre hüküm koymaya yol açtığı gerekçesiyle istihsan deliline şiddetle karşı çıkmıştır.6  
Tecdid her zaman değil ihtiyaç olduğu dönemlerde yapılır. Buna göre eğer İslâmî bir olgu 
veya hüküm sosyal, siyasal ve dini bir talebe çare olmaz ise o zaman tecdid ihtiyacı hasıl olur. 
Bu ihtiyaca cevap verirken dinde tahribata sebebiyet vermeden,yeni problemlere yol açmadan 
makul ve objektif ölçüler çerçevesinde olmalıdır.  
Esasen zaman zaman dillendirilen, “Fıkıhî hükümler daha önce gelmiş geçmiş bazı fakihlerin 
görüşüdür. Bu görüşler, tarihi süreç bağlamında ortaya çıkmış ve zaman aşımına uğramıştır.” 
gibi birtakım iddia ve söylemlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Zira bu içtihat ve görüşler 
tarihi süreç içerisinde tespit edilmiş olsa da nass, icma ya da kıyas gibi delillere dayanarak 
ortaya konmuştur. Fakihlerin görüşlerinin itibara alınması gerektiği bu delillere 
dayandığından dolayıdır. Aksi halde bu delillerin dışındaki herhangi bir şeye dayanan 
görüşler, ne şekilde olursa olsun, kime isnat edilirse edilsin kabul edilemez. Ayrıca tarihi 
süreç içerisinde tespit edilen fıkhî hükümler, çağdaş fıkhî problemlere çare olmadığı 
yönündeki iddialar da kabul edilemez. Zira taklit dönemi dahil olmak üzere İslam dininin 
başlangıcından günümüze kadar İslâm ümmetinin bütün sorunları bu kültürel birikimle 
hallolmuştur. Eğer fıkıh, çağdaş problemlere çözüm olmadığı gibi görünse esasen bu durum 
ya bu bilimle olan bağlarımızın kuvvetli olmamasından ya da fıkhın sosyal yapının her 
alanına tatbik edilmediğinden kaynaklanmaktadır.  
Bu çalışmada tarih boyunca ortaya çıkan tecdid hareketlerinin faaliyetleri, amaçları ve 
neticeleri ele alınacaktır. Bu konular, daha önce çokça tartışıldığı gibi bir tebliğin sınırlarının 
çok üstünde olduğunu biliyoruz. Fakat tecdid kavramıyla bağlantılı olarak tecditten kasıt ve 
tecdidin imkânı hakkındaki mülahazalarımızı sunmakla yetinmek istiyoruz. 
Çalışmamızda tecdidin imkânı hakkındaki mülahazalarımızdan önce tecdid kavramı ve 
konunun daha iyi anlaşılması amacıyla bu kavramla ilişkisi olan içtihad, reform, gibi 
kavramlar ele alınmıştır.  
 
1. TECDİD VE TECDİT İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 
1.1. Tecdid 
Sözlük yenilemek7 anlamına gelen tecdid terim olarak İslâm medeniyetinde dinle hayat 
arasındaki ilişkiyi canlandırma düşüncesini ve bu düşünceyi gerçekleştiren toplumsal 
hareketleri ifade eder. Buna göre tecdid, İslâm’ın zamanla aslından ve amacından uzaklaşmış 
ilke ve esaslarının yenilenmesi ve aslına döndürme ameliyesi olduğu söylenebilir.  

 
6 Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Müstasfâ, thk. Muhammed Abdüsselam Abdüşşafi, (yy.: 
Dârü’l-Kütbi’l-İlmiyye, 1413/1993), 171. 
7 Hasan Eren vd., Türk dil Kurumu Sözlüğü, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 1988), 2/1434; Ferit 
Devellioğlu Luğat, (Ankara: Aydın Kitapevi, 2013), 1224; İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrim b. Ali Ebü’l-Fadl 
Cemâlüddin, Lisânü’l-Arab, (Beyrut: Dârü Sâdır, 1414), 3/107; Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Feyyûmî, el-
Mısbâhü’l-Münîr, (Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, ty.), 1/92. 
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Bu faaliyeti yapan kimseye ise müceddid denir. İhya ve ıslah kelimeleri de tecdid kelimesiyle 
yakın anlamlıdır. 8 
İyi ve yararlı anlamındaki salah kökünden türetilen ıslah kavramı düzeltmek, daha iyi hale 
getirmek anlamına gelmekte ve batı dillerindeki reform kelimesine tekabül etmektedir.9 Islah 
kelimesi modern dönemde İslâm dünyasında dini ve siyasi alandaki özellikle seküler 
karakterli reform teşebbüslerini ifade etmek için kullanılmaktadır.10  
Eğer fıkıhta yapılması gereken tecdid ifadesinden, dinin bütün alanlarında yapılan 
değişiklikler, reformlar ve modern düşünceler kast ediliyorsa bunun yapılması mümkün 
değildir. Fakat bu ifadeden iman ve ibadet esasları dışındaki alanlarda meydana gelen bidat ve 
hurafelerin temizlenmesi ve dinin saf ve temiz olan aslına döndürülmesi düşünülüyorsa bu 
Hz. Peygamber’den günümüze kadar devam etmiş ve edecektir. Nitekim konuyla ilgili Ebû 
Dâvut’ta yer alan hadis11 bunu göstermektedir. O halde tecdid kavramından dinin bidat ve 
hurafelerden arındırılması şeklinde anlaşılmalıdır. Buna karşın, bazıları tecditten, -kendilerine 
göre- günümüz toplumuna uymayan bazı temel ilke ve hükümleri değiştirmek şeklinde 
anlamışlardır. Bu düşünceye sahip birkaç kişiden biri Engin Arın’dır. O “Modası geçmiş 
ayetlerin yerine Atatürk’ün vecizelerini koymalı” ifadesini kullanmıştır. Bir diğeri Ziya 
Gökalp ise Türkçe Kur’ân istemiş, Mithat Paşa da hilalin yanında haç işaretinin konulmasını 
talep etmiş, Hüseyin Öztoprak ise namazı üç vakit ile sınırlayalım demiştir.12 Öte taraftan 
tecdid adı altında selefin (sahâbe ve tabiîn) yoluna dönmek bahanesiyle mezheplerin 
reddedilmesi bu kabildendir. Hâlbuki mezhep imamlarının da dayandıkları deliller başta 
Kur’ân olmak üzere sünnet ve selefin yolu olduğu bilinmelidir.13  
Esasen tecdid ilk nübüvvet asrına dönme bahanesiyle naslardan ipleri koparmak ve birikmiş 
ilmî müktesebatı bir kenara itmek değil, dinin ilk günkü parlaklık ve güzelliğine 
döndürülmesi, dinin ona musallat olan vehimlerden kurtarılması ve asli temizliğindeki ve 
cevherindeki saflığın insanlara öğretilmesidir.14 Kaldı ki dinin aslının Allah Teâlâ’nın 
koruması altında olduğu ve herhangi bir bozulmaya uğramadığı ve uğramayacağı noktasında 
icmâ vardır.15 O halde tecdid hadisindeki tecditten kastedilen şey, dinin aslında değil, 
insanların din anlayışında bir yenilemedir. Zira tarihi süreç içerisinde insanların din 
anlayışında bozulmanın, dejenerasyonun meydana geldiği herkes tarafından bilinen bir 
gerçektir. Bu bozulma ya dinden olan şeyleri yok saymak ya da dinden olmayan şeyleri 
dindenmiş gibi görmek şeklinde olmuştur. Buna göre tecdid, insanların din anlayışında eksik 
olan hususları dine eklemek, dinde fazla olan hurafe ve bidatleri ise ayıklamak suretiyle 
olmaktadır.16 Nitekim tecdîd-i halk,17 tecdîd-i akid, tecdîd-i iman, tecdîd-i nikah gibi ifadeler 
tecdidin aslından uzaklaşan bir şeyin tekrar asılına döndürülmesine işaret etmektedir. O halde 
tecdid, İslâm toplumunda hurafe ve bidatlerin yok edilmesi, asli kaynaklara dönülmesi 
gayesiyle yapılan yenilikleri ifade etmektedir.   

 
8 Heyet, Temel İslam Ansiklopedisi, “Tecdid”, (İstanbul: TDV yayınları, 2019), 8/38. 
9 Ali Merad, “Islah” Diyanet İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999), 19/143; 
Heyet, Temel İslam Ansiklopedisi, “Islah”, (İstanbul: TDV yayınları, 2019), 4/88. 
10 Heyet, Temel İslam Ansiklopedisi, “Islah”, 4/89. 
11 Ebû Dâvud, Sünenü Ebî Dâvud, 4/109. 
12 Hasip es-Samerrâi, Mezhepsizler ve Mukallitleri, (İstanbul: Bilge Yayınları, 1981), 14.  
13 Cemal Atiyye vd. Tecdîdü’l-fıkhı’l-İslâmî, (Dmaşk: Dârü’l-Fikr, 1420/2000), 210. 
14 Muhammed Zâhid Kevserî Maḳālâtü’l-Kevs̱erî, çev. Ebûbekir Sifil, (İstanbul: Ravza Yayınları, 2014), 334. 
15 Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Eş‘arî, Risâle ilâ ehli’s̱-S̱eġr, thk. Abdullah Şakir & 
Muhammed el-Cündî, (Suudi Arabistan: İslam Üniversitesi, 1413), 56. 
16 Soner Duman, Usûl Yazıları, (İstanbul: Beka Yayıncılık, 2017), 375. 
17 Tecdîd-i halk, Allah’ın âlemi bir defada değil sürekli ve her an yeniden yaratmasıdır. 
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Dolayısıyla vahiyde olduğu gibi tecditte de bozulan bir durumun aslına döndürülmesi faaliyeti 
bulunmaktadır.18 Ancak vahiyde asla dönmek Allah’ın müdahalesiyle; tecditte ise asla 
dönmek müçtehidin gayretiyle olmaktadır. O halde tecdid dinde birtakım yenilikler yapmak 
adına bazı unsurların atılması ya da eklenmesi şeklinde yapılan değişiklik değildir. Buna 
ancak reform denmektedir. Ayrıca tecdid kavramının anlamından da anlaşıldığı üzere tecdid, 
durağanlıktan uzak, vahyi esas alan bir dinamizmi gerektirmektedir.19  
 
1.2. İçtihat 
İçtihad, sözlükte çalışıp çabalamak, gayret sarf etmek anlamındadır.20 Fıkıh usulü terimi 
olarak ise nasta yer almayan bir meselenin hükmünü delillere dayanarak tespit etmek 
anlamına gelmektedir. Kur’ân’da yer alan c-h-d kökünden türetilmiş kavramlar ıstılahî 
anlamla değil sözlük anlamıyla kullanılmıştır.21 Tecditten söz edilebilmesi için içtihat 
faaliyetinin olması gerekmektedir.22 Tecdid ve içtihad birbiriyle sıkı sıkıya ilişkisi olan iki 
kavramdır. Çünkü içtihat olmadan tecditten; tecdid olmadan içtihattan söz edilemez. Tecdid 
yeni bir düşünce ve hüküm ortaya koymaktır. Bunu yapmak ise içtihat faaliyetiyle 
oluşmaktadır.23 İçtihat etmek, Hz. Peygamber’in müçtehidin vardığı sonuç yanlış bile olsa bir 
sevap kazanacağı yönündeki hadis ile teşvik edilmiştir. Kaldı ki Hz. Peygamber hayatta 
olduğu halde içtihat edeceğini ifade eden Muaz b. Cebel’in göğsüne elini koyarak 
şükretmesi24 de müçtehidi övdüğünün ve ona cesaret verdiğinin delilidir. Üstelik bir toplumda 
tek bir kişi içtihat etme niteliğine sahipse içtihat etmek ona farz sayılmıştır.   
Değişen dünya ve gelişen olaylar karşısında her şey değiştiği gibi yeni hükümlere ihtiyaç 
duyulmakta ve tecdid faaliyeti zarurî hale gelmektedir. Tecdid faaliyetinin meydana gelmesi 
ise içtihat etmeye bağlıdır. Bütün zamanlarda içtihat etmek mümkündür. Kaldı ki İslâm 
fıkhının evrenselliği ve dinamizmi iki şeye dayanmaktadır. Bunlardan biri nass; diğeri ise bu 
naslardan istinbâttır. Nasslar her zaman mevcut olduğu için bunlardan hüküm istinbât etmek 
de her zaman mümkündür. Hatta her dönemde içtihat etmenin farz-ı kifaye olduğu kabul 
edilmektedir.25 Ancak içtihat edebilecek kimsenin birtakım vasıflara sahip olması 
gerekmektedir. İmam Suyûtî, içtihat etmekle alakalı Takrîrü’l-istinâd fî tefsîri’l-ictihad isimli 
müstakil bir kitap kaleme almış ve burada ulemanın görüşlerine ve müçtehitte bulunması 
gereken şartlara yer vermiştir.26 Hatta İmam Suyûtî bu eserinde ( قرن كل  في  للدين  مجدد   -المجتهد 
yani Müçtehit, Her Asırda Dini Tecdid Eden Kimsedir) şeklinde bir başlık kullanmış daha 
sonra kendi döneminin ulemasından sayılan Bulkînî’ye (v. 805/1402) kadar içtihadın devam 
ettiğini ifade etmiştir.27    

 
18 Mustafa Aydın, “Muhammed Reşîd Rızâ Hayatı, Eserleri, Kişiliği, Tecdîd ve Islâh Anlayışı” Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, cilt: 11, sayı: 58, s. 845-858. 
19 Ramazan Yazçiçek, Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve 
mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: 5, sayı: 2, s. 118. 
20 Zeynüddin er-Râzî, Ebü Abdillah Muhammed b. Ebî Bekir b. Abdülkadir, Muhtâru’s-Sahâh, thk. Yusuf eş-
Şeyh Muhammed, (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 1999), 63. 
21 Âl-i İmrân 3/142; Nisâ 4/95; Mâide 5/53; Tevbe 9/79; Ankebût 29/6-8. 
22 Şeyma Yeşilyayla, “Celâleddin es-Suyûtî’de İctihâd ve Tecdîd”, İstanbul Üniversitesi Temel İslam Bilimleri 
Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-1, 2017, 87.  
23 Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, “Tecdid’e “Evet”: Lakin Ortada, Tecdid Edilecek Bir Din Kalırsa!”, Milel ve 
Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2008, cilt: 5, sayı: 2, s. 77. 
24 Beğavî, Muhyi’s-Sünne Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mesud, Şerhü’s-sünne, thk. Şuayb Arnaût, (Beyrut: el-
Mektebetü’l-İslâmî, 1983), 10/116.  
25 Abdurrahman b. Ebî Bekir Celâlüddin es-Suyûtî, Kitâbü’r-reddi alâ men ehlede ile’l-erdi ve cehele enne’l-
ictihâde fî külli asrin fardün, (Cezayir: el-Matbaatü’s-Seʻâlibiyye, 1325/1907), 3-4. 
26 Abdurrahman b. Ebî Bekir Celâlüddin es-Suyûtî, Takrîrü’l-istinâd fî tefsîri’l-ictihad, thk. Fuad Abdülmunim, 
(İskenderiyye: Dârü’d-Daʻve, 1403/1983), 47. 
27 Suyûtî, Takrîrü’l-istinâd, 59. 
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et-Tahdîs bi niʻami’l-Lâhi Teâlâ isimli eserinde ise içinde bulunduğu asırda da kendisinin bir 
mücedid olduğunu ümit ettiğini eklemiştir.28 İmam Suyûtî’nin bu ifadelerinden, içtihadın 
üçüncü yüz yıldan itibaren kalmadığını, taklit devrinin başladığını iddia edenlerin iddiasının 
gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmaktadır.  
İçihat yapacak kimse ahkamın kaynaklarını bilen, nassın dilini anlayan, nüzul dönemine ait 
dil örfünden haberdar olan, nasih-mensuhu, fıkhın usulünü ve furünu iyi bilen içinde yaşadığı 
bölgenin örfünden anlayan, muhakeme, feraset ve takva sahibi olmalıdır.29   
Esasen günümüzde içtihat etme vasfına sahip olan bireyler/kimseler bulunmayabilir. Fakat 
birçok ülkede bulunan fetva kurulları ve heyetleri gibi topluluklar ve kurumlar, içtihat 
müessesesinin, dolayısıyla tecdid faaliyetinin devam etmesi için bir alternatif olabilir. Nitekim 
teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan sosyal, siyasal, iktisadi ve tıbbi birtakım yeni 
meselelerin hükümlerinin, ancak bu kurumlar tarafından tespit edilmesi mümkün olabilir. Zira 
bir tek insanın hem dini hem de müspet ilimlerin tamamına hâkim olması imkânsız 
denilebilecek kadar zordur. Fakat farklı ilim dallarından ilmi yeterliliğe sahip kimselerin bu 
komisyonlarda bulunmasıyla bu problem halledilebilir. Bu konuda Elmalılı şöyle 
söylemektedir:  
Son dönemlerde içtihadın bölünmesi zaruret oldu. Bunun için günümüzde müçtehid, mutlak 
fertler değil cemiyetler olmuştur. İnsan hayatı gibi ilim hayatının da ictimailiği arttı. Bir 
fennin müçtehidi diğer fenlerin taklitçisi olabiliyor. O halde muhtelif fenlere mensup 
müçtehitler arasında içtimai bir kıymet ve rabıta bulunmak lazım gelir ki karşılıklı hasıl 
olabilsin.30 
 
1.3. Reform 
Reform, bozulan dini ve siyasi yapıların yeniden düzenlenmesi, bunlara yeni bir şekil 
verilmesi, aslına döndürülmesi ve bunların daha iyi bir duruma getirilmesi anlamındadır.31 
Reform kavramıyla batıda 16. yüzyılda Roma kilisesine karşı yapılan ve yapılmak istenen 
değişikliği ifade etmektedir. Buna göre reform kavramının batı Hristiyanlığı tarihinde önemli 
bir yeri vardır. Batıda yapılan bu reformlardan sonra sanayi ve teknolojik alanlarda ilerlemeler 
meydana gelmiş, toplum dinden uzaklaşmış, insanlar ilahi inançlar yerine dünyevi hedeflere 
yönelmiş, kutsalın yerini dünyevi çıkarlar almış ve neticede Hristiyanlığın altın çağı son 
bulmuştur. Batı, sanayisini geliştirmek ve ekonomik güç kazanmak için diğer coğrafyalara 
reform önerisiyle gitmiştir. Diğer inançları kendi kilise skolastik düşüncesi gibi kabul ederek 
bu inançları dönüştürmeye çalışmıştır. Böylece geri kalmış ülkelerde dinde reform adı altında 
hareketler başlamıştır.32   
Hıristiyanlığa karşı meydana getirilen bu değişim/reform, İslâm’a karşı da yapılmaya 
çalışılmıştır. Bu kapsamda İslâm dini bir hayat tarzı olmaktan çıkarılıp münhasıran inanç ve 
düşüncelerden ibaret hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak Hristiyanlığın kutsal metinleri 
müdahalelere maruz kaldığı ve sosyal hayatın akışına göre şekillendiği için dinde reform gibi 
hareketleri sindirmesi zor olmamıştır. Hâlbuki İslâm’ın vahiy içerikli metinlerinin tahrif ve 
tebdilden uzak olduğu herkes tarafından bilinen bir hakikattir.   

 
28 Abdurrahman b. Ebî Bekir Celâlüddin es-Suyûtî, et-Tahaddüsü bi niʻami’l-Lâhi Teâlâ, (y.y.: el-Matbaatu’l-
Arabiyeti’l-Hedâse, t.y.), 227. 
29 Şeybânȋ, Ebû Abdillah, Muhammed b. el-Hasan b. Ferkad, el-Asl, thk. Muhammed Boynukalın, (Beyrut: Dâru 
İbn Hazm, 1433/2012), Mukaddime 385. 
30 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Metâlib ve Mezâhib (Dibâce), (İstanbul: Haznedar Ofset Matbaası, 1978), 34. 
31 Heyet, Türkçe Sözlük, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988), 1649; Heyet, Temel Türkçe Sözlük, 
(İstanbul: Kabakuşak Basın Yayın, 1986), 3/1102. 
32 Yazçiçek, Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar, 115. 
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Nitekim Kur’ân ve sünnetin Allah’ın himayesinde olduğundan, kendisinde herhangi bir 
bozulma meydana gelmediğinden dolayı İslam dininde reformdan söz edilemez.33 Bu 
sebepten dolayı gerek geçmişte gerekse günümüzde Hristiyan teolojisiyle temellendirilen 
paradigmaların İslâm’da yerini aramak anlamsız bir çabadır.34 Batının kendi problematiği 
doğrultusunda kendi metinleri üzerinde düşündüğü reformasyonu İslâm’a ve Kur’ân’a 
uyarlamaya çalışması, mahiyet ve değer farkını dikkate almamasından kaynaklanmaktadır. 
Zira Müslümanlıktaki metinler korunmuş ve bunlara inanmak imanın bir parçası sayılmıştır.35 
Buna göre İslâm dinindeki tecdid faaliyetinden maksat dinin esaslarından çok insanların 
zamanla zayıflanan dinle olan bağlarının yeniden güçlendirilmesidir. Öte yandan reform insan 
merkezli salt aklı ölçüt alırken, tecdid ise vahyi ölçü almaktadır. Ayrıca tecditte tedrici bir 
değişimden söz edilirken, reformda ise dayatmacı bir değişim söz konusudur.36 
 
2. İstinbât Noktasında Fıkhın Kaynakları 
İstinbât edilen hükümler noktasında İslâm hukukunun hükümleri farklılık arz etmektedir. Zira 
bu hükümlerin kaynakları aynı nitelik ve vasıflara sahip değildir. Genel itibarıyla katʻî ve 
zanni olmak üzere nasslar iki bölüme ayrılmaktadır. Katʻî olan naslar zaman üstü, evrensel 
sabite ve ilkeler olup değişime ve yoruma kapalıdır. Bunlara aklın müdahalesi mümkün 
değildir. Zanni alan ise sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyal-siyaset gibi disiplinlere 
bağlı olduğundan; bu alanda şartlar ve sosyal gerçeklik daima değişimi ve terakkiyi 
zorladığından dolayı bu alan sürekli tecdidi gerekli kılmaktadır.37 Bu bilgilerden hareketle 
istinbât noktasında nasları fıkhın sabiteleri ve fıkhın değişkenleri şeklinde de bir ayırıma tabi 
tutmak mümkündür. Bu iki tür arasındaki farkı, detaylı bir şekilde ele almak, konunun daha 
iyi kavranmasına vesile olacaktır. 
 
2.1. Fıkhın Sabiteleri 
İslâm dininin evrensel oluşundan kasıt, değişen koşullar karşısında meydana gelen 
problemlere, değişmez ilkeler kapsamında çözüm üretmektir. Tecdid kavramından da bu 
anlam kastedilmektedir. Fakat İslâmî ilkeler/sabiteler devre dışı bırakılarak, salt akli 
muhakemelerle yapılan değişimler tecdid olarak kabul edilse bile bu reddedilir. Zira İslâm 
dininin tecdide konu olabilen değişkenlerini ve tecdide konu olmayan sabitelerini iyi tanımak 
gerekmektedir. 
İslâm dininin değişmez sabiteleri, vahiy kanalıyla Hz. Peygamber’e gönderilen ilkeler ve icma 
ile sabit olan hükümlerdir. Müçtehitlerin bu ilkelere ve icamaa dayanarak yaptıkları yorumlar 
ise farlı şeylerdir. Zira müçtehitlerin yorumlarının değişmesi mümkün olsa da vahyin ve 
icamanın değişmesi mümkün değildir. Tecdid yoruma açık olan nassı, çağın ihtiyacına göre 
yorumlamak ve bu yöntemle sabiteyi daha da geliştirme ameliyesidir.38 Dolayısıyla İslâm 
dininde bir tarafta değişmez ve kutsal kabul edilen alan olduğu gibi diğer taraftan düşünceye, 
akla ve yoruma açık olan alan da bulunmaktadır.39 Esasen söz konusu bu alanlar, kesin 
çizgilerle birbirinden ayrılmışlardır. Değişmesi mümkün olan alanda her türlü tecditten söz 
edilebilir. Fakat nass ve icmada ise değişme ve tecditten söz edilemez.   

 
33 Tahsin Görgün, “Tecdîd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40: 
234; Heyet, Temel İslam Ansiklopedisi, “Islâh”, 4/89. 
34 Yazçiçek, Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar, 121. 
35 Yazçiçek, Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar, 123. 
36 Yazçiçek, Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar, 115. Ayrıca reform kavramıyla alakalı 
geniş bilgi için bk. a. mlf. 118-120. 
37 Hadi Sağlam, Sosyal Hukuk Alanındaki Problemlerin Çözümünde İçtihad ve Taklid, (Ankara: Gülnar 
Yayınları, 2022), 5. 
38 Hasan Hanefi, et-Türâs ve’t-tecdîd, (Birleşik Kırallık: Müessesetü Hindâvî, 2017), 147. 
39 Mehmet Erdoğan, Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019), 129.  
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“Mevridi nasta içtihada mesâğ yoktur.”40 şeklindeki genel kural da bu anlamdadır. Öte 
taraftan İslâm dini insanları zor durumda bırakmayacak temel ilkeleri belirledikten sonra geri 
kalan boşlukların doldurulması için donanımlı olan akla/içtihada çok geniş alan bırakmıştır. 
Fakat bu alan ibadetlerin dışındaki muamelat tarzı olan alandır. Dolayısıyla tecdid, İslâm’ın 
genel ilkelerine, değişmez kurallarına ve hükümden beklenen maksada aykırı olmadığı sürece 
yapılmalıdır. Zira dinin sabitelerinin değiştirilmesi problemlere sebebiyet vereceği gibi, sabite 
olmayanı yani değiştirilmesi gerekenlerin değiştirilmemesi de sorunlar ortaya çıkaracaktır. 
İslâm, tabiatı itibarıyla vahye rağmen salt dünyevi olanı benimsememiştir. Buna göre İslâmî 
olmayan metotlarla başarıya ulaşılamayacağını beyan etmiş ve bu tarihsel olarak da test 
edilmiştir. Değişim ve dönüşümde; problemlerle her karşılaşıldığında takip edilen yolun 
vahye muvafık olup olmadığı hesap edilmeden, her yolun mubah görülmesi, tecditten öte 
reform diyebileceğimiz bir kayıtsızlığı ve ilkesizliği içerir.41  
Her dönemde tecdidin olması gerektiğini savunalar olmuştur. Esasen tecdid hadisinden 
anlaşılan da budur. Bu görüşü savunanlar, dinin ihyası noktasında problemlerle yüzleşmekten 
kaçınmadan Kur’ân, sünnet ve kültürel mirası merkeze alarak problemlerin çözümü 
doğrultusunda faaliyette bulunmuşlardır. Bu kimseler tespit edilen çözümün yeni bir keşif 
olduğunu değil, var olan bir şeyin ortaya çıkarılması ya da düzeltilmesi saymışlardır.42  Bunlar 
İslâm hukukunun değişme imkânı olmayan evrensel ve kuşatıcı ilahi ilkelerini bilmektedirler. 
Her önüne gelen bu ilkelere dokunur ve tecdid adı altında değiştirmeye kalkarsa bu ilahi değil 
artık beşerî ilkeler olmuş olur. 
Nas ile sabit olan hükmün tecdid adı altında değiştirilmesi ya da kaldırılması imkansızdır. 
Mesela günümüzde bazı insanların hırsızlık suçuna uygulanan el kesme cezasının çağdaş 
dünyanın şartlarına aykırı olduğu43 gerekçesiyle kaldırılması gerektiği yönündeki iddiaları 
kabul edilemez. Zira hırsızlık cezasının hükmü (والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما) şeklindeki âyetten 
açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bunların Hz. Ömer’in hırsızlık haddini uygulamadığı 
yönündeki iddiaları da kabul edilmemektedir. Zira Hz. Ömer’in nasta açık ve net ifade edilen 
bir hükmü uygulamaması düşünülemez. Fakat Hz. Ömer’in kıtlık dönemindeki hırsızlık 
olaylarında hırsızlık haddini uygulamadığı doğrudur. Ancak verdiği bu hükmü dahi “Açlıktan 
dolayı zor durumda kalan bir kimse hırsızlık yaparsa ona hırsızlık haddi uygulanmaz.”44 
şeklindeki hadise dayandırmıştır.45 Kaldı ki hırsızlık haddinin uygulanabilmesinde birtakım 
şartlar bulunmaktadır. Çalınan şeyin nisap miktarı, muhrez, mütekavvim olması ve mülkiyet 
şüphesinin olmaması gibi şartlar bunlardan bazılarıdır.  
Boşama konusunda Hz. Ömer’e nispet edilen hüküm hakkındaki iddialar da kabul 
edilmemektedir. Bu konuyla ilgili tarihselci ve modernistlerden bazıları şöyle söylemişlerdir: 
Hz. Ömer’in üç talakın bir defa verilmesini geçerli sayması o günün maslahatına uygun olsa 
da yanlış bir içtihattır. Zira Kur’ân nassına ve Hz. Peygamber’in uygulamalarına aykırıdır. 
Daha sonraki mezhepler de bu yanlış içtihada göre hüküm bina etmiş, dolayısıyla bu yanlış 
günümüze kadar sirayet etmiştir.” Onların bu iddialarını kabul etmek mümkün değildir. Zira 
bunların delil olarak gösterdikleri hadis farklı şekillerde yorumlanmıştır.46   

 
40 Mecelle, md. 14. 
41 Yazçiçek, Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar, 113. 
42 Yazçiçek, Din, Tecdid ve Reform Kavramları Üzerine Mülahazalar, 106. 
43 Atiyye vd. Tecdîdü’l-fıkhı’l-İslâmî, 187. 
44 Zeynüddin Muhammed Abdürrauf b. Ali el-Münâvî, Feyzü’l-kadir şerhü’l-Câmiʻi’s-Sağir, (Mısır: el-
Mektebetü’t-Ticariyyetü’l-Kübrâ, 1356), 6/436. 
45 Konu ile ilgili daha geniş açıklama için bk. Mehmet Öztürk, Tarihselcilik ve Fıkhî Tahlili, (İstanbul: 
Hikmetevi Yayınları, 2021), 172. 
46 Hadisin farklı yorumları için bk. Beğavî, Şerhü’s-Sünne, 9/229.  
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Kaldı ki tek seferde sarf edilen boşama sözcüklerinin geçerli sayılması Hz. Peygamber’in 
döneminde bile uygulanmıştır. Nitekim Nesâî’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sında geçen bir hadise 
göre Hz. Peygamber, hanımını üç sefer aynı anda boşayan kimsenin boşamasını geçerli 
saymıştır.47 O halde aynı anda dile getirilen üç talakın sayılmasıyla ilgili mezheplerin takip 
ettiği uygulama, Hz. Ömer’e ait gibi görünse de esasen bu uygulama bizzat Hz. Peygamber 
dönemine dayanmaktadır. Dolayısıyla Hz. Ömer hakkında ifade edilen düşünceler yersizdir.48   
Hz. Ömer’in kendi görüşünü hadise dayandırdığı gibi tecdid yapmak istediğini ifade edenler 
de tecdid yapılacak hükmü nass olan bir veriye dayandırmaları gerekmektedir. Aksi halde 
nass esasına uymayan bir hüküm hakkında farklı gerekçelerle birçok görüşün ortaya 
çıkmasına sebebiyet verecektir. 
Hacı Mehmet Günay, genel itibarıyla değiştirilmesi mümkün olmayan sabite ve ilkeleri 
maddeler halinde şöyle sıralamıştır:49 
1. Nassa dayalı hükümler 
2. Katʻî hükümler 
3. Muttefakun aleyh olan hükümler 
4. Zarûrî olarak bilinen hükümler 
5. Taabbudî olan hükümler 
6. Allah hakkı niteliğinde olan hükümler 
7. Hududullah kapsamında olan hükümler 
8. İbadât türünden olan hükümler 
9. Kasır illetle muallel olan hükümler  
Ayrıca ezan gibi farz olmadığı halde dinî şeʻâir nitelikli hükümler de değişmez esaslardan 
sayılmaktadır.50 Adalet, ihsan, barış, maruf, münker, doğrudan veya misilleme yoluyla zarar 
vermenin caiz olmaması, akitlerde rızaya bağlılık, israfın haram olması, şûra, biât, hilâfet gibi 
meseleler İslam hukukunda değişmesi mümkün olmayan bazı meselelerdir.51  
Hüküm değişse de sabite olan ilke ve esas değişmemelidir. Aksi halde sadece akli 
muhakemeye dayanan bir din ortaya çıkmış olacaktır. Halbuki İslâm dini, başta vahyi esas 
alan vahyin ve aklın terkibinden müteşekkil bir nizamdır. Dolayısıyla sabit olan ilke ve 
asıllardan istiğna edilemez. Bunla ilgili Elmalılı Hamdi Yazır (v. 1878/1942) “Terakki 
mazideki kıymetlerden istiğna değil onları taʻdilât, keşfiyyât-ı cedide ile daha mütekamil 
kıymetlere iblâğ etmektir.” ifadesini kullanmıştır. O halde tecdid, yine onun ifadesiyle 
“servet-i eslafa servet-i ahlâfı dammeylemektir.”52 
 
2.2. Fıkhın Değişkenleri 
Zamanın değişmesiyle birçok şeyde değişiklik meydana gelmektedir. Bu değişiklikler yeni 
hükümler belirlemeyi gerekli kılmaktadır. Yüce Allah ahkamın değişikliğini yeni 
peygamberler göndererek gerçekleştirmiştir.   

 
47 Nesâî, Ebû Abdillah Ahmed b. Şuayb b. Ali el-Horasânî, es-Sünenü’l-kübrâ, thk. Hasan Abdülmünim Şelebî, 
(Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), 5/252. 
48 Konu ile ilgili daha geniş açıklama için bk. Öztürk, Tarihselcilik ve Fıkhî Tahlili, 169. 
49 Sabite sayılan hususların geniş açıklaması için bk. Günay, Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi, 110 vd. 
50 Aynî Bedruddin Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed, Nuhabü’l-efkâr fî tenkîhi mebâni’l-
ehbâr fî şerhi Me′âni’l-Asâr, thk. Ebû Temim Yaser b. İbrahim, (Katar: Vezâretü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-
İslâmiyye, 2008), 3/132. 
51 Atiyye vd. Tecdîdü’l-fıkhı’l-İslâmî, 172-173; Hayrettin Karaman, İslam, Gelenek ve Yenileşme, “Fıkıhta 
Gelenek ve Yenileşme”, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996), 30.  
52 Yazır, Metâlib ve Mezâhib (Dibâce), 33; Vahdettin Işık, Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, “Türkiye’de 
İslamcılığı Yeniden Düşünmek: Muhafazakâr yahut Modernist Reddiyecilik Arasında”, (Ankara: Kalkan 
Matbaacılık, 2020), 1/186. 
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Fakat Hz. Peygamber’den sonra peygamber gönderilmeyeceğine göre bu yenilik peygamberin 
varisi niteliğine sahip olan bilginler vasıtasıyla olmaktadır. Hz. Peygamber’in “Allah her yüz 
yılın başında Müslümanlara dinlerini tecdit edecek/yenileyecek bir müceddid gönderir.”53 
şeklindeki ifadesi buna işaret etmektedir. Hatta İbn’ü-l-Esir (v. 606/1210) bu hadisi açıklarken 
aynı dönemde birçok müceddidin olabileceğini ifade etmiştir. Daha sonra birinci yüzyıldan 
itibaren kendi dönemine kadar olan her yüz yıldaki muhtemel mücedditleri saymış ve bu 
müceddidlerin tecdid faaliyetini başta fıkıh ilmi olmak üzere, diğer dini ilimlerde de 
yapabileceğini dile getirmiştir.54 İmam Suyûtî de bu hadis ile ilgili yazdığı müstakil eserinde 
hadisin sıhhat derecesini ele almış ve mücedditlerin müçtehid, âlim, meşhur ve ehl-i beytten 
olma gibi vasıflarına değinmiştir. Yine konuyla alakalı Tuhfetü’l-mühtedîn bi ahbâri’l-
müceddidîn isimli bir eser yazmış ve burada kendi dönemine kadar muhtemel mücedditlerin 
isimlerini tescil etmiştir.55 M. Zahit el-Kevserî (v.  1372/1952) ise hadiste geçen müceddid 
kimseler için, dini emir ve nehiylere göre hareket etme noktasında meydana gelen gevşekliğin 
ortadan kaldırılması görevini yerine getirdiğini ifade etmiştir.56 
Sınırlı olan nassın sınırsız olan ihtiyaçlara cevap verebilmesi, dolayısıyla İslâm dininin 
dinamikliğini, evrenselliğini koruyabilmesi, yeni birtakım hükümlerin tespit edilmesine 
bağlıdır. Esasen “Ezmanın teğayyuru ile ahkamın teğayyuru inkâr olunmaz.”57 şeklindeki 
Mecelle maddesi de bu gerçeği ifade etmektedir. Buna göre nassa aykırı olmayan ve delile 
dayanan tecdid hareketleri, herkes tarafından kabul edilmektedir. Fakat tespit edilen her 
hükmü “zamanın değişmesiyle hükümler değişir” ve “nerede maslahat varsa Allah’ın hükmü 
ordadır.” gibi genel kaidelere bağlamak doğru değildir.58 bununla ilgili Ramazan Bûtî (v. 
1434/2013), şu ifadeleri kullanmaktadır: “Dini ve toplumsal hayatımızda birtakım kelimeler 
ve sloganlar dolaşmaktadır. Bunlardan bazıları doğru olsa da aslî manalarından farklı anlayış 
ve delaletler çıkmaktadır. Mesela, hükümlerin maslahata göre tespit edilmesinin geçerli 
olduğu noktasında görüş birliği olsa da farklı zaman, mekân, düşünce ve anlayışlara göre 
maslahat değiştiği için genel anlamdaki maslahata göre hükümlerin tespit edilmesi imkânsız 
hale gelmektedir.”59 
Tecdid faaliyeti İslâm’ın itikadî ve taabbudî olmayan hükümlerinde mümkündür. Buna göre 
nassa muhalif olmamak kaydıyla dünya işleri ve muamelat ile ilgili hükümlerin tecdidinde 
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Nitekim Hz. Peygamber Medinelilerin hurma aşılama 
olayına müdahale etmiş, ancak o sene hurma ağaçları az mahsul verince “siz dünya işlerinizi 
daha iyi bilirsiniz”60 diyerek dini ve dünyevi faaliyetlerin farklı olduğunu göstermektedir. 
Nevevî (v. 676/1278), bazı bilginlerden naklederek bu hadisi şerh ederken “Dünya ve dünya 
ile alakalı olan şeylerde insanların daha bilgili olabileceği”61 ifadesini kullanmıştır.  

 
53 Ebû Dâvud, Sünenü Ebî Dâvud, 4/109. 
54 İbnü’l-Esîr, Mecdüddin Ebü’s-Saʻdât el-Mubarek b. Muhammed, Câmiʻü’l-usûl fî ehadîsi’r-resûl, thk. 
Abdülkadir el-Anaut, (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1392/1971), 11/319 
55 Abdurrahman b. Ebî Bekir Celâlüddin es-Suyûtî, et-Tenbi’e bi men yebʻasühullâhü alâ ra’si külli mie, thk. 
Abdülhamid Şanûha, (y.y.: Dârü’s-Sika, t.y.) 15. 
56 Kevserî, Maḳalâtü’l-Kevserî, 334. 
57 Mecelle md. 39. 
58 Din Muhammed, Dünya Dinlerinde Modernizm Krizi ve İslam, çev. Muhammet Uysal, (İstanbul: Endülüs 
Kitap, 2013), 54.  
59 Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Mine’l-fikri ve’l-kalb, (y.y.: Dârü’l-Fıkhiyye, t.y.), 95. 
60 Müslim b. el-Haccac Ebü’l-Hasan el-Kuşeyrî en-Nisabûrî, el-Müsnedü’s-sahih el-muhtasar, thk. M. Fuad 
Abdülbâkî, (Beyrut: Dârü İhyai’t-Türasi’l-Arabî, 1374/1955), “Fedâil”, 2363. 
61 Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin b. Şeref en-Nevevî, el-Minhâc şerhu Sahîhi Müslim, (Beyrut: Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-
Arabî, 1392), 15/116. 
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O halde teknolojik gelişmeler, iktisadi kalkınma gibi şeylerde tecdid her zaman desteklenen 
bir durumdur.62 Fakat gerekçeli nass ve dünyevi alan ise mahiyeti itibarıyla değişken bir alan 
olduğu için sosyal hayattaki yeni gelişmelere göre tecdidi gerektirmektedir. Ancak ulema, 
tecdidin taabbudî ve dini ilkelerde olmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Zira bu alanlarda 
yapılacak her türlü yeniliğin dine eklenti ve bidat olduğu noktasında görüş birliğine 
sahiptirler.63   
Hacı Mehmet Günay, fıkhın değişken alanlarını maddeler halinde şöyle özetlemiştir:64 
1. İçtihada dayalı hükümler (müstenbat hükümler) 
2. Zanni hükümler 
3. Muhtelefun fihi olan hükümler 
4. İstidlal yoluyla elde dilen hükümler 
5. Talîlî hükümler 
6. Kul hakkı niteliğindeki hükümler 
7. Hududullah kapsamında olmayan hükümler 
8. Muamelat türünden olan hükümler 
Esasen fıkıh dinamik bir özelliğe sahiptir. Şâriʻin maksadından uzaklaşma, fıkhın tatbikinde 
görülen aksama, ihmal ve hatalar, fıkhın ideal hayata yansıması olan işlevinin günlük hayata 
gereğince yansımasını engellemiştir. Oysa fıkıh hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
evrenselliğe ve dinamizme sahiptir. Fıkıhta tecdid faaliyetinden yeterli derecede verim elde 
etmek için tespit edilen ahkamın şariʻin maksadına uygun olması ve tecdidin sistematik bir 
teori temelinde pratikteki tatbikatla desteklenmesi gerekmektedir.65 Ayrıca nasların anlam 
potansiyellerinin yeni anlama yöntemleriyle değişime uygun şekilde genişletilmeli, diğer 
taraftan maslahat, istihsan, örf, umûmu’l-belva, zaruret, ihtiyaç ve makâsıd gibi 
enstrümanlardan usul kuralları kapsamında istifade edilmelidir. 
Elmalılı Hamdi Yazır’ın tecdidin mahiyeti, amacı ve neticesiyle ilgili şu ifadeleri konuyu 
özetler mahiyettedir:  
Şunu iyi hatırlamak lazım gelir ki her zaman söylediğim gibi ecdid/yenilik, değişmek ve 
bozulmak demek değildir. İslâm’da en büyük düstur Allah’ın birliği olduğu için bütün diğer 
esaslar bu birlik düsturunun gelişmesi bakımından tesirli olacak ve bütün yeniliklerde bu 
görüş mahfuz tutularak gösterilecektir. Bu suretle, her asırda vukua gelen fikri ve maddi 
hadiseler, tecrübe ile tetkik edilip esasların tatbik şekillerine bakılacak ve bu suretle, bir 
taraftan, tecrübî ve istikrai, diğer taraftan akli ve istintâcî iki yönlü bir seyir ile buluşma 
şekline varılacak ve neticede ümmetin hayatına şuurlu veya şuursuz olarak giren yeni 
hadiselerin dini ve şeri sahih nesebi belirtilip tespit olunacak, tehlikeli âraz olan bidatlerle 
hayat sebeplerinden ileri gelen yeni gelişmeler birbirinden ayrılıp bir kısmı silinecek, bir 
kısmında karar kılınacak ve nihayet akıllar ile hisler birleştirilecek vicdanlara, yeni ihtiyaçları 
tatmin eden yeni bir şataret ve emniyet neşvesi verilmesine itina edilecektir. Nass halindeki 
esaslar muhafaza edilecek ve fakat teferruat ve tatbikat bakımından yenilikler husule gelecek, 
benimseyeceğimiz yeniliklerle benimsemeyeceğimiz yeniliklerin hududu ayrılmak gibi 
vicdani bir gelişme elde edilecek ve bu yolla içtimai nefis fetret ve nifaktan kurtulacaktır.  

 
62 Faruk Beşer, Gerekçeli Fıkıh-1, (İstanbul: Nûn Yayıncılık, 2016), 98. 
63 Abdurrahman b. Ebî Bekir Celâlüddin es-Suyûtî, el-Eşbâh ve'n-nezâir, (Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye,  
1990), 406; Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Razi el-Cessas, el-Fusûl fı'l-usûl,  (Kuveyt: Vizâretü'l-Evkafi’l-
Kuveytiyye, 1994), 3/138- 139; Atiyye vd. Tecdîdü’l-fıkhı’l-İslâmî, 173. 
64 Günay, Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi, 110 vd. 
65 Yunus Keleş, Hayat, Fıkıh ve Dinamizm, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019), 51. 
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Yenilik yapacak olan kimse, birliği kırmayacak, şikakı arttırmayacak, işin esasını inkâr 
etmeyecek, teferruatı aslından ayırmayacak istikametten sapmayacak, mücerred heveslere 
kapılarak ümmetin vicdanını yabancı vicdanlar gibi yapmaya çalışmayacak ve ümmetin 
şahsiyetini ortadan kaldıracak bidatlere yol açmayacaktır. Yenilik bize nefret değil sevgi 
aşılayacak, korku ve endişe değil güvenlilik getirecektir. Her asrın tarihini güzelce zapt etmek 
ve o tarihte, şerʻî sebep ve illetlerin ameli kıymetlerini ve içtimai neticelerini tetkik etmek ve 
bu suretle geçen asrın bir fezlekesini yapıp gelecek asrın ihtiyaçlarını tayin eyleyecektir.66  
 
Değerlendirme 
21. yüzyılda bile Müslümanlar hala batı nüfuzundan kurtulamamışlardır. Bunun en büyük 
sebebi ise kendi kültür ve ilmî mirasları hakkındaki bilgisizlikleri ve ilgisizlikleridir. Üzülerek 
ifade etmek gerekir ki Müslümanların kahramanları, ilimde öncülüğü olmayan, marifette 
derinliği bilmeyen ve hayat tecrübesinden yoksun kimselerdir. Bu sebepten dolayı dini, 
hukukî, bilimsel ve estetik temelden yoksun pek çok ideolojiler oluşmuştur. Arzu edilen 
vasıflardan yoksun olan bu ideolojiler birbirleriyle çatışır hale gelmiş ve bu çatışma tarih 
boyunca devam etmiştir. Netice itibarıyla ümmetin hem maddi hem de fikri enerjileri 
tükenmiştir. Dini bilginin künhünü öğretmesi, modern dünyanın gereklerine sahip olması ve 
çağdaş ekonomik gelişmişlik seviyesine ulaşmak için gayret sarf etmesi gereken bu akımlar, 
kıymetsiz meseleler, basit mevzular ve dinin özüyle alakası olmayan şeylerle zaman geçirmiş, 
üstelik biri diğerini, diğeri berikini tekfir etmiş ve birbirleri arasında bulunan yüzeysel 
sorunlar derinleşmiştir. Yine üzülerek söylemek gerekir ki bu çatışmayı yatıştırması gereken 
resmi makamlar, siyasi partiler ve üniversiteler, tabir caiz ise yangına körükle gitmiş ve bu 
çatışmaları derinleştirme faaliyetleri yürütmüşlerdir.  
Son iki yüz yılda batının yükselişine şahit olan Müslümanlar, kendilerinin geri kalma 
sebeplerini araştırmışlardır. Genel itibarıyla bu sebeplerin ortadan kaldırılması noktasında 
Müslümanlar dört farklı yaklaşıma sahip olmuşlardır. Birinci yaklaşım sahipleri, her konuda 
batıyı takip edip her alanda reformların şart olduğunu savunmuşlardır. İkinci yaklaşıma sahip 
olanlar, İslâm dininin hiçbir ideolojiye ihtiyacının olmadığını, meydana gelen bidat ve 
hurafelerin yok edilmesiyle ilerlemenin meydana gelebileceğini iddia etmişlerdir. Üçüncü 
yaklaşım sahipleri ise İslâm’ın ilerlemeye karşı olmadığını, batının teknolojik yeniliklerinden 
istifade edilebileceğini savunmuşlardır. Dördüncü yaklaşım sahipleri de bütün gelişmelere 
lakayt kalmışlardır.67  
Esasen Müslümanların geri kalmışlığındaki en önemli sebep yine de Müslümanların bizzat 
kendileridir. Nitekim “Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı 
değiştirmez.”68 mealindeki âyet de bu düşünceyi teyit etmektedir. 
Batının bilim, fen ve iktisadî yönden gelişmesi, Müslümanların tarih boyunca ürettikleri 
birikim ve kaynaklardan istifade etmesiyle yoğun ve akılcı çalışmasıyla mümkün olmuştur. 
Öte taraftan Müslümanların bu mecralarda zayıf kalması Müslümanların edindikleri dinden 
bihaber yaşamaları ve ellerindeki kadim kültürü kullan(a)mamalarından kaynaklanmıştır. 
Kaldı ki İslâm ideolojisi sanayileşmeye, ekonomik büyümeye, sosyal kalkınmaya yönelik 
yapılması gereken tecdid faaliyetlerine karşı olmamıştır ve olması da mümkün değildir. Aksi 
halde İslâm dini evrenselliğini ve dinamikliğini yitirir. 69 
Öncelikle tecdid faaliyetinde bulunacak kimselerin ilmî birikime sahip, içtihat ehliyetini haiz, 
çağın ihtiyaçlarını iyi ve doğru okuyanlardan olması gerekmektedir.   

 
66 Yazır, Metâlib ve Mezâhib (Dibâce), 50. 
67 Aydın, “Muhammed Reşîd Rızâ Hayatı, Eserleri, Kişiliği, Tecdîd ve Islâh Anlayışı”, 852. 
68 Raʻd, 13/11. 
69 Geniş açıklama için bk. Işık, Türkiye’de İslamcılığı Yeniden Düşünmek: Muhafazakâr yahut Modernist 
Reddiyecilik Arasında, 1/202. 
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Fakat ne yazık ki ilmî yeterliliğe sahip kimseler ya hiç bulunmamakta ya da az sayıda 
bulunmaktadır. O halde güncel fıkhî meseleleri ilmî yetkinliğe sahip olan kimseler ele almalı, 
ilmî usullere, ilke ve esaslara riayet etmek kaydıyla önceki hukukî görüşlerin dışına çıkma 
cesaretine sahip olanlar bulunmalı ve bu görevi yapanların fıkıh kurulları, fetva heyetleri ve 
kolektif disiplinlerarası içtihat anlayışıyla çalışması önemsenmelidir. Özellikle İslâmî ilimler 
kategorisi dışında yer alan tıbbi ve iktisadi güncel konularda bu gibi çalışmaların olması 
zaruridir. 
Maslahat, istihsan ve zaruret gibi birtakım ilkelere dayanarak tecdid faaliyetinin salt akıl ile 
yapılabileceği düşüncesine kapılmamak gerekmektedir. Zira akıl tek başına hakikati bulma 
kudretine sahip değildir. Nitekim bu konuda Elmalılı “İnsan aklı, hakikate hâkim olmadığı 
gibi dine de hâkim değildir. İnsan aklı, mutlak hakikati ihata edemediği için bütün hakikatleri 
ve kudretleri kendisinden çıkarmaya kalkışırsa küstahlık etmiş olur”70 ifadelerini kullanmıştır. 
O halde bu ilkelerin itibara alınabilmesi için aklın yanında birtakım şartların olması 
gerekmektedir. Fıkıhta tecdidin zaruri olduğunu iddia edenler maslahata sığındıkları 
görülmektedir. Halbuki maslahata göre hukuki ilkelerin tespit edilmesinin bir takım 
metodolojik kuralları vardır. Son iki asırda İslâm hukukunun yenilenmesi ve gelişen yeni 
şartlara ayak uydurabilecek hükümlerin tespit edilmesine yönelik çabanın ana mihverini 
maslahat kavramı çerçevesinde yoğunlaşan tartışmalar oluşturmaktadır. Bu tartışmaların 
sıklaşmasında, sosyal hayatta yaşanan değişim ve gelişmelerin büyük bir tesiri bulunmaktadır. 
Buna göre tecdide konu olan bir şey maslahat olacaksa tecditten söz edilir. Fakat bu sefer de 
maslahat izafi olduğu için keyfiliği ortaya çıkaracaktır. Böylece bir durum bir kimse için 
maslahat olsa da diğerine göre maslahat sayılmayabilir. Dolayısıyla fukaha maslahatın itibara 
alınabilmesi için birtakım hususları zapturapt altına almışlardır. Bununla ilgili Gazzâlî (v. 
505/1111), maslahatın/makâsıdın itibara alınabilmesi için zarurî, katʻî ve herkesi kapsayacak 
türden olması gerektiğini ifade etmiştir.71 İmam Şâtıbî’nin (v. 790/1388) de “Maslahatı itibara 
alma bağlamında külli ve cüzî olan durumlar çakışırsa külli olan durum takdim edilir.” 72 
şeklindeki ifadesi bu anlamdadır. Maslahat kavramı, İslâm Hukukunun zaman ve zemine 
uyum sağlamada yetersiz kaldığını iddia eden çevrelere karşı bir nevi savunmacı bir 
yaklaşımla tekrar üretilmeye çalışılmıştır.73 Bir kimse tecdid adı altında kendi hevâ ve 
hevesine göre nassın bağlamı dışında hüküm tespit eder ve bunu maslahat kuralına 
bağladığını iddia ederse buna tecdid denilse bile beklenen maslahat mefsedete dönüşür. 
Böylece nassa dayanmadan maslahata göre istinbât ameliyesinde bulunmak ve şerʻî 
hükümlerden sıyrılmak maslahat değil zulüm sayılır.74 
Tecdid hadisinden de anlaşıldığı üzere tecditten İslâm dininin bidat ve hurafelerden 
arındırılması amaçlanmalıdır. Buna göre reform anlamındaki tecdid faaliyetinin İslâm dininde 
uygulanması gerektiğini savunmak mümkün değildir. Zira reform anlamındaki tecdidi 
savunmanın en büyük zararı İslâm tarihi boyunca ortaya çıkan bilginin ve kültürel 
mirasın/müktesebatın yok sayılmasıdır. Bu da Müslümanların zengin mirastan mahrumiyetini 
gerektirir. Esasen güncel fıkhî problemlere daha hızlı ve daha isabetli hükümlerin vazedilmesi 
klasik usul ve füru fıkhıyla iletişim halinde olmayı ve bu bilimlerin teorik arka planında yer 
alan bilgiler ile günümüz sosyal realitesi ve ihtiyaçlarıyla bağlantıyı gerekli kılmaktadır.  

 
70 Yazır, Metâlib ve Mezâhib (Dibâce), 42. 
71 Gazzâlî, el-Müstasfâ, 174-175; Mehmet Selim Aslan, Fıkıh Usûlünde tecdit anlayışı, İslam ve Yorum III: Din, 
Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına), 2019, cilt: 1, s. 525. 
72 Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed el-Lahmî eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât, thk. Ebû Ubeyde, y.y.: Dârü İbn 
Affân, 1417/1997), 3/180. 
73 Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Karafî’nin Usûl Anlayışı, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı 
Yayınları, 2019), 265. 
74 Muhammed Ebû Zehra, İslam Hukuku Metodolojisi, (Ankara: Fecr Yayınları, 1990), 242. 
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Geri kalmışlığın ortadan kaldırılması ve tecdid faaliyetinden istifade edebilmenin birtakım 
şartları vardır o şartları maddeler halinde şu şekilde özetlemek mümkündür:75 
1- Kaynaklara dönüş 
2- Yeni ve kapsamlı anlamda içtihat fikrini geliştirmek 
3- Düşüncede taklidi, eylemde ataleti terk etmek 
4- İçtihat yeterliliğini kazanmak 
5- Bilimsel alandaki eksikliği de telafi edecek yeni bir eğitim öğretim sistemi kurmak 
6- Şûraya dayalı bir yönetim teklifinde bulunmak  
7- Teoride bulunan ahkamın pratik hayata tatbik edilmesini sağlamak 
İslâm hukuku kültür mirası, kapsam bakımından çok geniş; meseleleri detaylı ele alma yönü 
ile de çok derindir. Dolayısıyla İslâm hukuk mirası temelinde meydana gelen meselelerle ilgili 
çözüm bulmak zor değildir. O halde günümüz şartlarında meydana gelen birtakım olaylar ve 
durumlar hakkında bir mezhepte hüküm bulunmazsa bile diğer mezheplerden birinde bununla 
ilgili hüküm bulma imkânı vardır. Böylece güncel olayın ya da durumun cevabı başka bir 
mezhebe göre verilebilir. Hatta zaruret durumunda Sevrî (v. 97/161), Evzâî (v. 157/774) ve 
Taberî (v. 310/923) gibi müçtehit olarak bilinen fakat günümüzde mezhebi olmayan 
imamların görüşlerinden de yararlanılabilir. Nitekim Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye isimli 
çalışmayı yapan komisyon, ilk önce Hanefi mezhebini esas alarak bir çalışma yapacaklarını 
kararlaştırsalar da yürürlüğe giren Mecelle’nin yetersiz kaldığı görülünce tadil komisyonları 
kurulmuş ve Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplerden de istifade edilmesine karar 
verilmiştir. Yine aynı şekilde 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi ve Tanzimat sonrasında 
yapılan bazı hukukî düzenlemeler de bu yöntemle yapılmış, hatta dört mezhep dışındaki diğer 
fukahanın içtihatlarından da istifade edilmiştir.76 Öte yandan klasik fıkıh literatüründe güncel 
meseleler ile ilgili doğrudan bir hüküm bulmak mümkün olmayabilir. Fakat bu sefer de 
benzer meseleler hakkında tespit edilen hüküm veya verilen fetvalara kıyas yöntemiyle çözüm 
bulunabilir. Böylece güncel hukuki meseleler hakkında çözüm bulunmuş ve İslâm hukuk 
mirasının güncelliği korunmuş olur.  
 
Sonuç 
İçtimâî hayattaki değişikliğin hukuk normlarına da sirayet etmesi gerekmektedir. Böylece 
hukuk, evrensel ve dinamik olma vasıflarını elde edeceği gibi, hukukta ilerleme ve terakki 
meydana gelmiş olacaktır.  Aksi durumda bu normlar donuk ve işlevsiz hale gelir. O halde 
zamana, mekâna ve şartlara göre hukukî normların yenilenmesi gerekmektedir. Esasen 
fıkıhtaki tecditten kastedilen de budur. Tecdid faaliyeti önceki normları reddetmek, tahrip 
etmek ve yıkmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Aksi halde bu, tecdid değil tağyir ve tebdil olur.   
Son iki asırda meydana gelen değişimlerden ve Müslümanların başta ekonomik olmak üzere 
birçok alanda geri kalmalarından dolayı dillendirilen tecdid kavramını dinin yenilenmesinden 
çok dini bilmemek ve dinden uzaklaşmakla ilişkilendirmek gerekir. Bu konuda İslâm tarihi 
bize ışık tutmaktadır. İslâm toplumu dini ve hukukî kuralları bilip uyguladığı ölçüde terakki 
etmiş ondan uzaklaşıldığı ölçüde de geri kalmıştır. O halde tecditten önce kendi fıkıh 
mirasımızı bilen bireyler yetiştirilmeli, tarihi süreç içerisinde fıkıh mirasımızla kesilen bağlar 
tekrar kurulmalı, çağın ihtiyaçları iyi ve doğru okunmalıdır.  
Tecdid faaliyetini gerçekleştirmek için içtihat zaruri bir müessesedir. Her yüz yılda bir İslâm 
dininin mücedditler tarafından tecdid edildiği hadisinden hareketle müçtehitlerin de her 
zaman bulunduğu anlaşılmaktadır. O halde içtihad kapısının kapandığı iddia edilemez. Zira 
içtihad kapısının kapandığıyla ilgili ne bir nass ne de bir selefin görüşü bulunmaktadır.  

 
75 Işık, Türkiye’de İslamcılığı Yeniden Düşünmek: Muhafazakâr yahut Modernist Reddiyecilik Arasında, 1/200. 
76 Ahmed Yaman, Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019), 219. 
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Bunu iddia edenler muhtemelen içtihad etme şartlarını taşıyan ilmî yeterliliğe sahip, çağın 
şartlarını iyi bilen kimselerin olmadığını kast etmektedirler. Eğer bunu kastediyorlarsa haksız 
oldukları söylenemez. Nitekim içtihad etmek için ilmî yetkinlik ve birikim şarttır. Bu vasıfları 
haiz olanlar içtihat etmeli ve tecdid faaliyetinde bulunmalıdır. Aksi halde bu vasıflara sahip 
olmayan başka kimseler tecdid, çağdaşlık, modernite ve reform adı altında bu işi kendine 
vazife bilecek ve zannedecekler ki rastgele hüküm tespit etmek ile ümmet ilerleyecektir.  
İslâm hukukunun evrenselliğini yitirmemesi ve dinamizmini muhafaza etmesi bağlamında 
farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar şartlarına riayet edilerek yapılan ihya, 
ıslah ve tecdid faaliyetleridir. Diğer bir uygulama ise mezhep ayırımı yapmadan çağa en 
uygun hükmün itibara alınmasıdır. Başka bir uygulama ise taklide son verilmesi buna karşılık 
şartlarına riayet edilerek içtihad müessesesinin tekrar hayata geçirilmesidir. 
İslâmî düşüncelerin tamamı bir elmanın diğer yarısı gibi görülmelidir. Bir kimse kendi 
düşüncesine saygı gösterilmesini istediği gibi, o da başkasının düşüncesine saygılı olmalıdır. 
Böylece dinin kapsamı genişler ve din bütün zamanlara hitap eder duruma gelecektir. Aksi 
halde herhangi bir Müslümanın ya da meşrebin veya mezhebin görüşünü esas alıp diğer görüş 
veya görüşleri sapma olarak nitelemek dinamik olan dini donuklaştırma olur.  
Tevarüs edilen usul ve füru ilimleri bağlamında bütüncül bir yaklaşım ile teoride bulunan 
ilkeler kapsamında günümüz sosyal, siyasal ve iktisadi ihtiyaçlarına çözüm üretilebileceği 
düşüncesinde olmak gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle tecdid, füru fıkhının bizzat 
kendisinde değil, onun imkân ve önderliğinde reel hayatın problemlerine çare bulmaya 
çalışma faaliyeti olduğu söylenebilir.   
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Özet 
Ezan, İslam dininin önemli bir ibadeti olduğu gibi aynı zamanda namaza çağrının bir 
sembolüdür. Namaz ibadeti Mekke döneminde farz kılındı halde namaza çağrı için ezanın 
yerine “es-salâh, es-salâh” (namaza, namaza) ya da “es-salâtü câmiʻa” (namaz toplayıcıdır) 
gibi ifadeler kullanılmıştır. Medine’ye hicret edildikten ve Mescid-i Nebevî’nin inşası 
bittikten sonra Müslümanların cemaatle namaza çağrılması için Hz. Peygamber ashabıyla 
istişarede bulunmuştur. Daha donra birkaç sahâbinin ezanı rüyasında görmesiyle ezan meşru 
hale gelmiştir. Hicretin birinci yılından itibaren meşru hale gelen ezan, günümüze kadar 
bilinen özel sözlerle okunmaya devam etmiştir. Farz namazlara çağrı için okunan ezanın 
belirli vakitleri vardır. Ezanın ilk okunduğu vakit sabah namazı vakti olmuştur. Farklı 
görüşlere göre vacip veya farz-ı kifâye sayılan ezan İslam dininin önemli şiarı/sembolü 
sayılmıştır. Bu sebepten dolayı fakihler, ezanın okunmaması kararı alan Müslüman bir 
topluluğa ağır yaptırımlar uygulanabileceği görüşündedirler. Ezan okumak bir ibadet sayıldığı 
için azanın da kendine özel bir takım rükün ve şartları vardır. Ezanın yüksek sesle okunması 
ezanın rüknü, ezanı okuyacak kimsenin erkek, akıllı ve takva sahibi olması ise ezanın 
şartlarından sayılmıştır. Ayrıca ezanı okuyacak kimsenin abdestli olması evla olsa da ezanın 
abdestsiz okunmasının geçerli olup olmadığı noktasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bu 
çalışmada ezan kavramının anlamı ve kapsamı ele alındıktan sonra ezanın hükmüne değinildi. 
Mezheplere göre ezan okumanın rüknü ve şartları zikredildikten sonra özellikle abdestsiz 
okunan ezanın hükmüne vurgu yapıldı. Abdestsiz okunan ezanın iade edilmesinin gerekli olup 
olmaması üzerinde duruldu. Ezanın abdestsiz okunmasının hükmü Evzâî ve Hanefî fakihlerin 
görüşleri bağlamında ele alındı. 
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, ibadet, namaz, ezan.    
 
PROVISION OF READING AZAN WITHOUT ABDEST (COMPARATION OF THE 

OPINIONS OF EVZÂI AND HANAFİ FICTIONS) 
 
Abstract  
Azan is an important worship of the religion of Islam, as well as a symbol of the call to 
prayer. Although the worship of prayer was made obligatory in the Meccan period, 
expressions such as "es-salah, es-salah" (to prayer, to prayer) or "es-salatu camiʻa" (the 
congregation of prayer) were used instead of the call to prayer. After the migration to Medina 
and the completion of the construction of the Masjid an-Nabawi, Hz. The Prophet consulted 
with his Companions, and after a few of his companions saw the adhan in their dreams, the 
adhan became legitimate. The adhan, which has become legitimate since the first year of the 
Hijra, has been recited with special words known in its current form until today. There are 
certain times for the adhan called for the obligatory prayers. When the adhan was recited for 
the first time, it was time for the morning prayer. Adhan, which is regarded as wajib or fard 
kifâya according to different views, has been considered as an important symbol of the 
religion of Islam. For this reason, jurists are of the opinion that heavy sanctions can be applied 
to a Muslim community that decides not to read the adhan. Since the adhan is considered a 
form of worship, the azan has its own set of rules and conditions.   
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Reading the adhan aloud, the rukn of the adhan; It is considered one of the conditions of the 
adhan to be a man, intelligent and pious. In addition, there are different opinions about 
whether it is valid to recite the azan without wudu, although it is a good idea for the person 
who will recite the adhan to have wudu. In this study, after the meaning and scope of the 
concept of azan was discussed, the ruling of the azan was mentioned. After mentioning the 
principles and conditions of the call to prayer according to the sects, the importance of the call 
to prayer without wudu was emphasized. It was focused on whether it is necessary to return 
the azan recited without ablution. The provision of reciting the adhan without wudu was 
discussed in the context of the views of Evzâî and Hanafi jurists. 
Keywords: Fiqh, worship, prayer, adhan. 
 
Giriş 
Ezan bildirmek/enformasyon, duyurmak anlamındadır.1 Nitekim ezan kavramı “İnsanlara hac 
ibadetini duyur.”2 mealindeki ayette bu anlamda kullanılmıştır. Özel niteliklere sahip bilinen 
sözcüklerle farz namazların vaktini bildirmek ezanın terim anlamını oluşturmaktadır.3  
Ezan, İslam dininin özelliklerinden ve şiarından/sembolünden sayılmaktadır. Bu noktasında 
fakihler arasında görüş birliği bulunmaktadır. Fakat ezanın hükmü hakkında farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Fakihlerin bir kısmına göre namaz için ezan okumak farz-ı kifayedir. 
Hanbelî fakihlerin büyük çoğunluğu yolcu olmayan, Mâlikî fakihler ise şehirde ikamet eden 
mükellefler için bu hükmü tayin etmektedir. Öte taraftan cemaati çok olan camilerde ezan 
okumanın farz-ı kifaye olduğunu söyleyenler bulunmaktadır. Mâlikî fakihlerden bir kısmı bu 
görüştedir. Ayrıca İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’den de bu görüş nakledilmiştir. Hanefî 
fakihlerin bir kısmı ise namazlar için ezan okumanın kifaye vacip olduğu görüşünü 
savunmuştur. Bu görüşte olanlar Hz. Peygamber’in “Namaz vakti girince ezan ve kamet 
okuyun, daha sonra sizden büyük olanınız size imam olsun.”4 şeklindeki hadisini delil 
göstermişlerdir. Zira bu hadiste yer alan emir, anlamı farz-ı kifayeye veya vacib-i kifayeye 
delalet etmektedir. Ayrıca ezanın İslam’ın açık sembollerinden olduğu gerekçesiyle de farz-ı 
kifayeye veya vacib-i kifayeye olduğunu ileri sürenler olmuştur.5   
Fakihlerden bir kısmı ise farz namazlara çağrı için ezanın sünnet olduğunu savunmuşlardır. 
Şafiîlerin kuvvetli görüşü ve Mâlikî fakihlerin bir kısmının içtihadı bu yöndedir. Ahmed b. 
Hanbel’den de bu yönde bir rivayet nakledilmektedir. Hanbelî fakihlerin yolcu olan kimseler 
hakkındaki görüşleri de bu yöndedir.6 Bu görüşte olanların delilleri, şartlarına riayet etmeden 
namaz kılan bedevi Arab’a namazın nasıl kılınması gerektiğini anlatan hadistir. Zira söz 
konusu hadiste ezanın okunması gerektiği ile ilgili herhangi bir malumat yer almamaktadır.7  

 
1 Muhammed b. Mükrim b. Ali b. Manzûr Ebü’l-Fadl Cemâlüddin, Lisânü’l-Arab, (Beyrut: Dârü Sâdır, 1414), 
13/12; Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Feyyûmî, el-Mısbâhü’l-Münîr, (Beyrut: el-Mektebetü’l-İlmiyye, t.y.), 1/9. 
2 Hac 22/27. 
3 Abdullah b. Mahmud b. Mevdud el-Mevsılî, el-İhtiyâr li Taʽlîli’l-Muhtâr, (Kahir: Matbaʽatü’l-Halebî, 1937), 
1/42; Mansur b. Yunus b. Salahaddin b. Hasan b. İdris el-Behûtî, Şerhu Müntehâ’l-İrâdât, (y.y.: Alemü’l-Kütüb, 
1993), 1/130. 
4 Muhammed b. İsmail Ebû Abdillah el-Buhârî, Sahihu’l-Buhârî, thk. Muhammed Züheyr, (Beyrut: Dâru 
Tevki’n-Necât, 1422), “el-Ezân” No: 658. 
5 Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/42; Muhammed b. Abdülvahid b. Abdülhamid b. Mesud b. Hümâm, Fethu’l-kadîr, 
(Lübnan: Dârü’l-Fikr, 1389/1970), 1/240; Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmûʻ şerhu’l-
Mühezzeb, (y.y.: Dârü’l-Fikr, t.y.), 3/81; İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffikuddin Abdullah b. Ahmed b. 
Muhammed b. Kudame el-Mekdisȋ, el-Muğnȋ, (y.y.: Mektebetü’l-Kahire, 1968), 1/302; Alauddin Ebü’l-Hasan 
Ali b. Süleyman el-Merdâvî, el-İnsâf fî Maʻrifeti’r-Râcihi mine’l-Hilâf, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin, (Kahire: 
Hicr li’t-Tibâʻa, 1995), 1/407. 
6 Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/42; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 1/240; Nevevî, el-Mecmûʻ 3/81; İbn Kudâme, el-
Muğnȋ, 1/302; Merdâvî, el-İnsâf, 1/407 
7 Buhârî, Sahihu’l-Buhârî, “el-Ezân” No: 757. 
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Esasen ezanın hükmü ile ilgili görüşler bu yönde olsa da ezan okunmadan kılınan namazın 
geçerli olduğu noktasında görüş birliği bulunmaktadır.  
Ezan bir ibadet sayıldığından dolayı yüksek sesle okunması, malum olan lafızların tekrar 
edilmesi gibi bazı özellikleri vardır. Ezanın abdestli olarak okunması da bu özelliklerdendir. 
 
1. Abdestsiz ezan okumak 
Ezanın rüknünün olup olmadığı ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Fakihlerden bir kısmı 
ezanın rükünlerinin olmadığını bir kısmı ise ezanın yüksek sesle okunmasını rükün 
saymışlardır.8 Müslüman, âkil, bâliğ ve temiz/tahir olmak gibi vasıflar da ezanın şartları 
arasında sayılmaktadır. İbadetlerin birçoğunda maddi temizliğin yanında manevi temizlik de 
şarttır. Maddi temizliği gerektiren durumlar ve maddi necaseti giderme yolları, fıkıh 
kitaplarında uzun bir şekilde ele alınmıştır.9 Manevi temizlik, küçük (hades-i asğar) ve büyük 
abdestsizliği (hades-i ekber) gidermekle olur. Küçük hadesin ortadan kaldırılması için abdest, 
büyük hadesin ortadan kaldırılması için de gusül almak gerekmektedir. Manevi temizlik 
yapılmadan, başta namaz olmak üzere, Kur’ân’a dokunmak, Kâbe’yi tavaf etmek ve tilavet 
secdesi yapmak gibi ibadet ve ameller yapılamamaktadır. Bu konuda dört mezhep fakihleri, 
görüş birliği içindedirler. Bunların dışında da kimi amel ve ibadetler için manevi temizliğin 
şart olduğu ileri sürülmüştür. Fakat bununla ilgili fakihlerden farklı görüşler nakledilmiştir. 
Abdestsiz ezan okuma hususu da görüş farlılığının olduğu konular arasındadır. Teferruatlarda 
farklı olsa da dört mezhep fakihlerine göre gerek küçük gerekse büyük hadesten temizlik, 
ezan ve kamet okumanın şartları arasında yer almamaktadır. Ancak Mücahid (v. 103/721), 
Atâ’ (v. 114/732) ve İshak (v. 238/853) gibi, bazı fakihler ezan ve kamet okumak için, büyük 
ve küçük hadesten arınmayı şart koşmuşlardır. Konuyla alakalı olarak Evzâî’den (v. 157/774) 
üç görüş nakledilse de onun da en meşhur görüşü bu yöndedir. Hanefî fakihlere göre ise, ezan 
ve kamet okumak için abdestli olmak şart değildir. Bunlara göre abdestsiz ezan okumak 
kerahetsiz caizdir. Fakat abdestsiz olarak kamet ve cünüplü olarak hem ezan hem de kamet 
okumak mekruhtur.10 Bu durumda Evzâî’ye göre, abdestsiz okunan ezan ve kametin iadesi 
gerekirken, Hanefî mezhebine göre bunların iade edilmesi gerekmemektedir. Cünüplü olarak 
okunan ezan ise iade edilmelidir.11 
 
2. Evzâî’nin görüşü 
Evzâî’den abdestsiz ve cünüp halde ezan ve kamet okuma hakkında üç görüş nakledilmiştir. 
Birincisi; Abdestli olup, cünüp olmamak, ezan okumanın şartlarındandır. Buna göre abdest 
olmadan ve cünüplüyken okunan ezan ve kamet geçersizdir ve iade edilmesi gerekmektedir. 
Evzâî’nin bu görüşünü, Nevevî, Aynî, Münâvî, İbnü’l-Mülakkin, Umrânî ve İbn Münzir 
tarafından nakletmektedir.12  

 
8 Abdülmelik b. Abdillah b. Yusuf b. Muhammed el-Cüveynî, Nihâyetü’l-Matlab fî Dirâyeti’l-Mezheb, thk. 
Abdudlazim Mahmud, (y.y.: Dârü’l-Minhâc, 2007), 2/42. 
9 Muhammed Emin b. Ömer b. Abdilaziz b. Abidîn ed-Dimaşkî, Reddü’l-Muhtâr alâ’d-Dürri’l-Muhtar, (Beyrut: 
Dârü’l-Fikr, 1992), 1/308. 
10 Ali b. Ebî Bekir b. Abdilcelil el-Merğinânî, el-Ferğânî, el-Hidâye fî Şerhi Bidâyeti’l-Mübtedî, thk. Tallâl 
Yusuf, (Beyrut: Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî), 1/13. 
11 Ebû Bekir b. Ali b. Muhammed el-Haddâdî, el-Cevheretü’n-neyyire, (y.y.: el-Matbatü’l-Hayriyye, 1322), 1/45. 
12 Nevevî, el-Mecmûʻ 3/105; Aynî Bedruddin Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed b. Hüseyn 
el-Ğaytâbî, el-Binâye şerhü’l-Hidâye, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000), 2/109; Zeynüddin Muhammed 
Abdürrauf b. Ali el-Münâvî, Feyzü’l-kadir şerhü’l-Câmiʻi’s-Sağir, (Mısır: el-Mektebetü’t-Ticariyyetü’l-Kübrâ, 
1356), 6/441; Siracüddin Ebû Hafs Ömer b. Ali b. Ahmed b. Mülakkin, et-Tavdîh li Şerhi’l-Câmi’i’s-Sahîh, 
(Dımaşk: Dârün’n-Nevâdir, 2008), 6/387; Ebü’l-Hüseyn Yahya b. Ebi’l-Hayr b. Salim el-İmrânî, el-Beyân fî 
Mezhebi’l-İmam eş-Şafiî, thk. Kasım Muhammed en-Nuri, (Cidde: Dârü’l-Minhâc, 2000), 2:71.    
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İkincisi; Abdestsiz ve cünüp olarak ezan okumak mekruhtur. Evzâî’nin bu görüşü İbn 
Abdilberr, İbn Receb ve İbnü’l-Mülakkin tarafından nakledilmektedir.13  
Üçüncüsü; Abdestsiz ve cünüp bir şekilde ezan okumak caizdir. İadesi gerekmemektedir. 
Evzâî’nin bu görüşünü, İbn Receb, İbn Abdilberr nakletmektedir.14 
 
3. Abdestsiz ezan okunmaz diyenlerin delilleri 
a. Ebû Hüreyre (v. 58/678) Hz. Peygamber’den şöyle rivayet etmiştir: “Abdesti olmayan 
müezzin ezan okumasın.”15 
b. Mühâcir b. Kunfuz Hz. Peygamber’den şöyle rivayet etmiştir: “Ben, Hz. Peygamber küçük 
abdestini yaparken, yanına geldim. Ona selam verince selamıma cevap vermedi. Abdest 
aldıktan sonra özür beyan ederek, ‘abdestsiz bir şekilde Allah’ı anmak hoşuma gitmediği için 
selamına cevap vermedim’ dedi.”16   
 
4. Abdestsiz ezan okunur diyenlerin delilleri 
a. Vail b. Hacer’den (v. 50/670) şöyle rivayet edilmiştir: “Ezan okuyan kişinin abdestli 
olması, sünnet ve haktır.”17 
b. Hz. Aişe’den (v. 58/678) şöyle rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber her durumda Allah’ı 
anmaktaydı.”18 
 
5. Evzâî ve Hanefî Mezhebinin Mukayesesi 
Evzâî, görüşünü hadislere dayandırmıştır. Bu hadisler Ebû Hüreyre ve Mühâcir b. Kunfuz’dan 
rivet edilmişlerdir. Nitekim bu hadislere göre, abdestsiz ezan okunamaz. Zira Ebû 
Hüreyre’nin rivayet ettiği hadiste geçen ‘abdesti olmayan müezzin ezan okumasın’ ifadesi 
ezan okuyan kimsenin abdestli olması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmektedir. Mühâcir 
b. Kunfuz’dan rivayet edilen hadiste de ezanın abdestsiz olan kimse tarafından 
okunamayacağına işaret etmektedir. Zira abdestsiz bir durumda olan Hz. Peygamber, zikir 
sayılan selama cevap vermeyi hoş karşılamamıştır. Zikir sayılan bir ifadeyi abdestsiz bir 
şekilde dile getirmek istemeyen Hz. Peygamber, ezanın abdestsiz okunmasını da istemeyeceği 
açıktır. Ayrıca Evzâî, ezan ve namazın birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı olan iki farklı 
ibadet olduklarını düşünmekte, dolayısıyla ezanın abdestsiz okunmasını caiz görmemiştir. 
Böylece ona göre hem zikir olma noktasında şüphe olmayan hem de namazın bir parçası 
sayılan ezanın da abdestsiz okunmaması gerekmektedir.   

 
13 İbnü’l-Mülakkin, et-Tavdîh, 6/298; İbn Receb, Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed b. Receb b. el-Hüseyin es-
Sâmî, Fethü’l-bârî şerhu Sahihi’l-Buhâri, thk. Mahmud b. Şaban, (el-Medinetü’l-Münevvere: Mektebetü’l-
Ğurebâ el-Eseriyye, 1996), 5/385. 
14 İbn Receb, Fethü’l-Bârî, 5/386; 
15 Muhammed b. İsa b. Savre b. Musa b. ed-Dahâk et-Tirmizî, Sünenü Tirmizî, thk. Muhammed Şakir, (Mısır: 
Mustafa el-Bâbî el-Halebî 1395/1975), 1/389; Ahmed b. Hüseyn b. Ali b. Musa el-Husrevcirdî el-Horasânî el-
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir Ata, (Beyrut: Dârü’l-Kübi’l-İlmiyye, 2003), 1/583. 
16 Ebû Bekir Muhammed b. İshak b. Huzeyme b. el-Muğȋre b. Salih b. Bekir, Sahihu İbn Huzeyme, thk. 
Muhammed Mustafa el-Aʻzemî, (y.y.: el-Mektebetü’l-İslâmî, 2003), 1/103; Muhammed b. Hibbân b. Ahmed b. 
Hibbân b. Muʻâz b. Mabed, el-İhsân fi takrîb Sahih İbn Hibbân, thk. Şuayb Arnaût, (Beyrut: Müessesetü’r-
Risâle, 1988), 3/82. 
17 Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 1/576. 
18 Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid b. Mâce el-Kazvinî, Sünenü İbn Mâce, thk. Muhammed Fuad Abdülbaki, 
(y.y.: Dârü İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, t.y.), 1/110; Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilal b. 
Esed b. eş-Şeybânî, Müsnedü İmam Ahmed b. Hanbel, thk. Şuayb Arnaût, (y.y.: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 
43/392.  
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Kaldı ki namaza çağrı yapan müezzin, abdestsiz olup namaza hazırlıklı değilse “Siz kitabı 
okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz?”19 
ayetinin muhatapları arasına girecektir. Evzâî ve onun gibi düşünen fakihler, bu gerekçelerle 
ezanın abdestsiz okunamayacağını iddia etmişlerdir.  
Hanefî mezhebi ve onlar gibi düşünenler, ezan okuyan kişinin büyük ve küçük hadesten 
arınmış olmasını müstehap saymışlardır. Daha açık bir ifadeyle, müezzinin maddi ve manevi 
kirlerden temiz, avreti örtülü ve mükemmel bir vaziyette, namaza hazırlıklı olarak ezan ve 
kamet okumasını müstehap saymışlardır.20 Hanefî ve onlar gibi düşünen fakihler, görüşlerini 
Vail b. Hacer ve Hz. Aişe tarafından yapılan rivayetlere dayanmışlardır. Nitekim Vail b. 
Hacer’den yapılan rivayette; “Ezan okuyan kimsenin abdestli olması, sünnet ve haktır.” 
ifadeleri geçmektedir. Bu ifadelerden, abdestin ezan için sünnet olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır.   Öte yandan Hz. Aişe’den rivayet edilen hadisten de ezan ve kamet okumak 
için abdestli olmanın şart olmadığı anlaşılmaktadır. Zira ezanın zikir olduğu bütün fıkıhçılar 
tarafından kabul edilmiştir. Hz. Peygamber her durumda zikrettiğine göre, zikir olduğu 
noktasında şüphe olmayan ezanın abdestsiz okunmasında da bir sakınca olmadığı ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca ezan okumak, Kur’ân okumak ile mukayese edilmiş, üstelik Kur’ân 
okumanın daha faziletli olduğu savunulmuştur. Kur’ân okumak ezan okumaktan daha faziletli 
olduğu halde fakihler, Kur’ân okumak için abdestli olmayı şart değil müstehab saymışlardır. 
O halde abdestli olarak ezan ve kamet okumak şart olamaz. Bunun için bir hüküm tespit 
edilecekse bunun ancak müstehab olabileceği ortaya çıkmaktadır.21 Kaldı ki bunlara göre ilan 
sayılmakta olan ezandan maksat hasıl olduğu için cünüp olanın bile ezan ve kamet okuması 
geçerlidir. Anacak bu durumda olan bir kimsenin camiye girmemesi gerektiği fakihler 
tarafından ifade edilmiştir.22  
Ezanın abdestsiz okunabileceğini iddia eden Evzâî ve onun gibi düşünenlerin delil 
gösterdikleri Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği hadisin zayıf olduğunu ileri sürülmüştür.23 Onlara 
göre söz konusu hadis, mevkuf olduğu gibi aynı zamanda münkatıdır.24 Öte yandan Ebû 
Hüreyre ile Vâil b. Hacer’den rivayet edilen hadisler aynı anda düşünülse bile bundan 
abdestsiz okunan ezanın iadesi değil bu durumda ezan okumanın mekruh olduğu ortaya 
çıkacaktır.25  
Her iki tarafın delilleri göz önünde bulundurulduğunda şöyle bir neticeye varılabilir: Ezan ve 
kamet okumanın amacı, namaz ve namaza durma vaktini duyurmaktır. Gerek abdestli gerekse 
abdestsiz bu maksat hasıl olmaktadır. Ayrıca ezanın ve kametin abdestiz okunamayacağını 
ifade eden açık bir nass da bulunmamaktadır. Konu ile ilgili Ebû Hüreyre’den rivayet edilen 
hadis varsa da bunun zayıf olduğu kaynaklarda ifade dilmiştir. Kaldı ki Hz. Peygamber’in 
müezzini Bilal (v. 20/641) dahi, kimi zamanlarda abdest almadan ezan okuduğu 
nakledilmiştir.26 Öte yandan zikir olma hususunda görüş birliği olan ezanın diğer zikirler gibi 
abdestsiz yapılabilmesinde mahsurun olmaması gerekmektedir.   

 
19 Bakara, 2/44. 
20 Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Habib el-Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr fi fıkhi mezhebi’l-İmam 
eş-Şâfiî, thk. Ali Muhammed Muavvid, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999), 2/45. 
21 Aynî, el-Binâye, 2/109. 
22 Nevevi, el-Mecmûʻ 3/105. 
23 Münâvî, Feydü’l-Kadir, 6/441. 
24 Nevevi, el-Mecmûʻ 3/105. Münkatıʻ olana hadis, senedi muttasıl olmayan rivayettir. Daha geniş bilgi için bk. 
Mehmet Efendioğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 2006), 
32/12-13.  
25 Aynî, el-Binâye, 2/109. 
26 Alâuddîn Ebû Bekir b. Mesud b. Ahmed el-Kâsânȋ, Bedâiʻu’s-sanâiʻ fî tertîbi’ş-şerâiʻ, (Beyrut: Dârül’l-
Kütübübi’l-İlmiyye, 1986), 1/151. 
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O halde ezanın abdestsiz okunabileceği ile ilgili delil ve gerekçelerin daha kuvvetli olduğu, 
dolayısıyla abdestsiz okunan ezanın iade edilmesine gerek olmadığı ortaya çıkmaktadır. Fakat 
bununla beraber, namazla bağlantısı olan ezan ve kametin, abdestli bir durumda okunmasının 
müstehap olduğu göz önünde bulundurulmalı ve abdestsiz ezan okunmamasının daha evla 
olduğu bilinmelidir. Esasen, kametten hemen sonra namazın kılınması gerektiği 
düşüncesinden hareketle abdestsiz kamet okumaktan kaçınılması daha uygun olacağı 
rahatlıkla söylenebilir. Bununla beraber gerek abdestli gerekse abdestsiz okunan ezan ve 
kametin tekrar edilmesinin şart olmadığı fakihlerin birçoğu tarafından kabul edilmektedir. 
Cuma günü tekrarlanan ezan hariç, ezanın ve kametin tekrar edildiği yönünde ne Hz. 
Peygamber döneminde ne de sahâbe zamanında herhangi bir rivayet sabit olmamıştır.27 
Cünüplüyken okunan ezan ve kamete gelince, bu durumda okunan ezan ve kametin iadesini 
şart koşmayan fakihler olsa da bunların iade edilmesi, rivayet edilen naslara ve kimi 
fakihlerden nakledilen görüşlerden anlaşılan, bunun daha uygun olacağı görünmektedir.28 
Şafiî fakihlere göre hem ezan hem de kamet gerek abdestsiz gerekse cünüp olarak okunması 
caiz olmakla beraber mekruhtur.29  
Mâlikî fakihlere göre, ezan ve kametin abdestli bir şekilde okunması, müstehaptır. Gerek 
abdestsiz gerekse cünüp bir şekilde okunan kamet ve ezan geçerlidir. Ancak Mâlikî 
fakihlerden cünüp olan kimsenin camide ezan okumasına cevaz vermeyenler de 
bulunmaktadır.30 
Hanbelî fakihlere göre, ezan ve kametin abdestli olarak okunması müstehap, abdestiz 
okunması ise mekruhtur. Ancak cünüplü bir şekilde, okunan ezanın iadesi hakkında Hanbelî 
mezhebine göre iki görüş bulunmaktadır. Ahmed b. Hanbel’den nakledilen görüş, iade 
edilmemesi yönündedir. 31    
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GÜNÜMÜZDE HADİSLERİN YENİDEN SIHHAT DEĞERLENDİRİLMESİNE 
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ÖZET 
İslâm’ın ikinci temel kaynağı olmasından dolayı hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyetinin 
tespiti meselesi âlimlerin en önemli çalışma alanı olmuştur. Muhaddisler hadislerin sahihlerini 
zayıflarından ayırmak için kriterler geliştirerek tasniflerde bulunmuşlardır. Bu âlimler hem 
kriterlerinin farklılıklarından hem de çalışmalarının içtihadi olmasından bazı haberler 
hakkında muhtelif hükümler vermişlerdir. Hem bu durumdan hem de daha sonra ortaya çıkan 
şartlar ve imkânlardan dolayı hadislerin tashih çalışmaları günümüze kadar devam etmiştir. 
Ayrıca günümüzde hem sosyal kültürel şartlar değişmiş hem de hadisleri tetkik ve tasnif etme 
imkânları gelişmiştir. Dolayısıyla hadis eserlerindeki bazı problemli rivayetlerin sıhhat 
açısından tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.  
Bu çalışmada günümüzde bazı hadislerin yeniden sıhhat değerlendirilmesine olan ihtiyaç ele 
alınmıştır. Bunun için öncelikle önceki dönemlerde konu ile ilgili yapılan çalışmalar 
değerlendirilmiştir. Daha sonra günümüzde hadislerin yeniden sıhhat çalışmalarına olan 
ihtiyacı hususunda âlimlerin görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca günümüzde bazı hadislerin 
yeniden sıhhat çalışmalarına olan ihtiyaç hususunda bir hadis örneği üzerinde tartışılmaya 
çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimler: Hz. Peygamber, Hadis, Tetkik, Tashih, Günümüzde. 
 

THE NEED TO RE-ASSESSMENT THE SAFETY OF HADITH TODAY 
 
ABSTRACT 
The hadiths are the second main source of Islam The issue of determining his belonging to the 
the hadiths of Prophet has been the most important field of study for scholars. Muhaddis 
developed criteria to distinguish the authentic hadiths from the weak ones and made 
classifications. Muhaddis gave various judgments about some news, both because of the 
differences in their criteria and because of the jurisprudence of their work. Due to both this 
situation and the conditions and possibilities that emerged later, the revision studies of the 
hadiths continued until today. In addition, today, both the social, political and economic 
conditions have changed and the possibilities of researching and classifying the hadiths have 
improved. Therefore, there was a need for some problematic narrations in hadiths to be 
reviewed in terms of their authenticity. 
In this study, the need to re-evaluate some hadiths is discussed. For this, first of all, previous 
studies on the subject were evaluated. Later, the opinions of scholars were consulted on the 
need for re-health studies of hadiths today. In addition, it has been tried to be discussed on a 
hadith example regarding the need for re-health studies of some hadiths today. 
Keywords: Hz. Prophet, Hadith, Tetkik, Proofreading, Today. 
 
GİRİŞ 
Müslümanlar Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar dinin ikinci temel kaynağı olan 
hadislerin tespiti, muhafazası ve rivayeti hususunda büyük gayret göstermişlerdir. Sahâbîler 
hadisleri öğrenmek için adeta başlarına bir kuş konmuşçasına sükûnetle Hz. Peygamber’i 
dinlemişlerdir.   



 

 

 

 

 
108 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Meşgaleleri olanlar ise hadisleri kaçırmama adına Hz. Peygamber’in yanında bulunmayı 
nöbete bağlamışlardır. Dolayısıyla sahâbenin hadis koleksiyonlarında bizzat işittikleri 
rivayetler olduğu gibi başkaları vasıtasıyla öğrendikleri de olmuştur. Örneğin Bera b. Azib (ö. 
72/691)1 ve Enes b. Mâlik rivayet ettikleri bazı hadisleri Resûlullah’tan işitmediklerini, başka 
sahâbîden öğrendiklerini ifade etmişlerdir.2 Sahâbînin Hz. Peygamber’den bizzat işittiği 
haberlere “Mutlak Hadis” yani kendileri açısından sıhhatlerinden kuşku duyulmayan hadistir.3 
Sahâbenin başkalarından işittikleri hadisler ise onlar için rivayet yani araştırılmasına ihtiyaç 
duyulan haber anlamında “Mutlak Rivayet”4 olmuştur. Sahâbe Resûlullah döneminde 
arkadaşlarından işittikleri bazı haberleri bizzat Hz. Peygamber’e arz ederek teyit etmişlerdir. 
Müslümanlar Hz. Peygamber’in vefatından sonra da hadis rivayetini büyük bir titizlikle 
sürdürmüşlerdir. Ayrıca başkalarından duyulan bazı problemli hadislerin tashihi için 
çalışmalar yapılmıştır. Doğal olarak kişi bizzat duyduğu herhangi bir haberi araştırmayı 
gerekli görmezken başkası vasıtasıyla öğrendiği haberi araştırma ihtiyacını duyulabilmektedir. 
Bu durum hadisler için de geçerlidir hatta hadisin din olmasından rivayetlerin araştırılması 
hem zorunluluk hem de sorumluluk arz etmiştir. Ayrıca zamanla Hz. Peygamber ile haberi 
işitenler arasında ravi sayısı artmış rivayetin hadis olarak kabul görmesi için ravinin ve 
haberin araştırılmasına daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle Hz. Osman’ın şehit edilmesi 
ve ondan sonra meydana gelen olumsuzluklar5 ravi ve haberin tetkikini gerektirmiştir.  
Hadislerin sıhhat tespit için ilk dönemden itibaren âlimler sened, ravinin ehliyeti, metnin 
tetkiki gibi bazı kriterler aramışlardır. Her dönemin âlimleri geliştirdikleri yöntemlere göre 
mutlak rivayetleri belli şartlar çerçevesinde tetkik etmiş ve içtihatları neticesinde rivayetin Hz. 
Peygamber’e aidiyeti hususunda kanaatlerini ifade etmişlerdir. Âlimlerin içtihatları 
neticesinde haklarında hüküm verilen hadislere “İçtihadi Hadis” denilmektedir.6 Çünkü 
âlimlerin araştırmaları neticesinde rivayet, hadis olarak değerlendirilmiştir. Âlimler içtihadları 
neticesinden bir araya getirdikleri rivayetlerden ilk hadis eserlerini oluşturmuşlardır. Bundan 
sonra hemen hemen her dönemde bazı ihtilaflı hadislerin sıhhat tespit çalışmalarına devam 
edilmiştir.  
Bu çalışmada günümüzde yeniden hadislerin sıhhat değerlendirilmesine olan ihtiyaç ele 
alınmıştır. Bunun için öncelikle ilk dönemlerden günümüze yapılmış olan hadislerin tashih 
çalışmaları değerlendirilmiştir. Her dönmemde hadislerin tashih çalışmalarının yapıldığına 
dair âlimlerin çalışmaları ve görüşleri üzerinden örnekler verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
günümüzde yeniden bazı hadislerin sıhhat çalışmalarına olan ihtiyacı bir hadis örneği 
üzerinden verilmeye çalışılmıştır.  
  

 
1 Ahmed b. Muhammed Ahmed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb Arnavût-Âdil Mürşid vd. (Beyrût: 
Müessesetü’r-Risâle, 2001), 30/450. 
2  Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, thk. Hamdi b. Abdilmecid es-Silefi (Kâhire: 
Mektebetü İbn Teymiye, 1994), 1/246. 
3 Ahmet Keleş, Hadis Tarihi ve Usulü Dersleri (Ankara: Fecr Yayınevi, 2017), 17. 
4 Keleş, Hadis Tarihi ve Usulü Dersleri, 18. 
5 Hz. Osman’ın (ö. 35/655) şehid edilmesi, daha sonra Hz. Aişe (ö.58/677) ile Hz. Ali (ö.40/660) arasında Cemel 
savaşı (h. 36/657) çıkmıştır. (Sehristânî, Ebû’l-Feth Muhammed b. Abdilkerîm, el-Milel ve’n-Nihal,  
Müessesetü’l-Halebî tsz, I, 25). 
6  Keleş, Hadis Tarihi ve Usulü Dersleri, 19. 
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1. HER DÖNEMDE HADİSLERİN SIHHAT ÇALIŞMALARINA OLAN İHTİYAÇ 
Hz. Peygamber döneminde hadis rivayeti başlamış ve yanlış anlaşılan bazı haberler bizzat Hz. 
Peygamber’den tashih edilmiştir. Resûlullah’ın vefatından sonra hadislerin kaynağından teyit 
etme imkânı olmadığından sahâbe duydukları bazı haberleri Kur’an7, sünnet8 ve akıl9 gibi 
bazı kriterlere arz ederek tashih etmeye çalışmışlardır. Hz. Osman’ın öldürülmesi ile başlayan 
fitne olayları Müslümanlar arasındaki güveni sarstığından rivayeti aktaran ravi ve haberin 
araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hicri birinci yüzyılın sonunda Ömer b. Abdülaziz (ö. 
101/720) ilmin kaybolma endişesinden hadislerin tedvin edilmesini istemiştir. İlk tedvin 
çalışmalarında muhaddisler hadislerin merfu, mevkuf, maktu veya sahih-zayıf gibi herhangi 
bir tasnife tabi tutmadan bir araya getirmişlerdir.10 Hicri ikinci yüzyılda başlayan tasnif 
çalışmalarında ise hadisler sened ve metin ile ilgili olmak üzere bazı kriterlere göre tashih 
değerlendirilmesine tabi tutularak eserlere alınmaya başlanmıştır. Örneğin İmam Mâlik haber-
i vahidin kabulü için ameli ehl-i Medine’ye aykırı olmamasını istemiştir.11 Dolayısıyla bu 
dönemde bazı âlimler tarafından hadis tashih çalışmalarının yapıldığı anlaşılmaktadır. Hadisin 
altın çağı olarak adlandırılan hicri III. yüzyılda kütüb-i sitte müellifleri başta olmak üzere 
muhaddisler yüzbinlerce rivayeti tetkik ederek içtihatları neticesinde sahih kabul ettikleri 
haberlerden oluşan hadis koleksiyonları meydana getirmişlerdir. Ancak âlimlerin içtihatları 
birbirilerinden bağımsız olduğundan birisinin sahih kabul ettiği bir haberi başkasının sahih 
kabul etmediği olmuştur. Bu durum bir içtihat meselesi olduğundan normal karşılanmalıdır. 
Çünkü muhaddislerin bütün içhatlarının yüzde yüz uyumlu olması beklenemez. Ancak aynı 
konu hakkında hatta aynı hadis için muhtelif hükümlerin verilmesi hadislerin sıhhat 
çalışmalarının devam etmesini gerektirmiştir. Her ne kadar İbnu’s-Salâh hadislerin tashih 
çalışmaları için içtihat kapısının kapanmış olduğunu söylemiş12 olsa da Nevevî, İbn Hacer, 
İbn Kesir ve Iraki gibi birçok âlim bu görüşü kabul etmemiştir. 13  Dolayısıyla muhaddisler 
hadislerin tashihi hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır bundan sonra ayrıca herhangi bir 
şeyin yapılmasına gerek yoktur dememiş ve her dönemde hadislerin sıhhat tespit 
çalışmalarına devam etmişlerdir.  
Hicri dördüncü asır ve sonrasında hadis tashih çalışmalarına devam edilmiştir. Özellikle usul 
ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazanmış ve müstakil usul eserleri meydana gelmiştir.14 Yapılan 
usul çalışmaları hadislerdeki problemlere çözüm sunmak için olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 
bu eserler rivayetlerin nasıl yapılacağı, ravi, sened ve haberin kabulü ile ilgili kriterler gibi 
konuları ele almışlardır.15 Dolayısıyla bu usul çalışmaları da hadislerin sıhhat tespit 
çalışmalarına olan ihtiyacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.   

 
7 Ebû Bekir Ahmed b. Huseyin Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, (thk. Muhammed Abdulkadir Ata 
(Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiye, 2003), 10/99. 
8 Ebû’l-Hüseyn Müslim İbnü’l-Haccâc el-Kuseyrî Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, thk. Muammed Fuâd 
Abdülbâki (Beyrût: Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, tsz), "Salât", 51. 
9 Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre et-Tirmizî. Sünen-i Tirmizî. thk. 5 Cilt. Mısır: Şirketü Mektebetu 
ve Matbaatu’l-Albâbî, 1975, "Tahâre", 58. 
10 İbn Abdilber, Câmiu’l-Beyâni’l-İlm ve Fadlihî ve mâ Yenbagî fî Rivâyetihî ve Hamlihî, 2/1176. 
11 Ebû’l-Velîd Süleymân b. Halef Bâcî, Muntekâ Serhu Muvatta’ı Mâlik (Mısır: Matbaatu’s-Saâde, 1332), 1/189.  
12 İbnu's-Salâh, Mukaddime, 16-17. 
13  İbn Kesir, İhtisaru ulûmil hadîs, 28; H. Musa Bağcı, “Hadis Çalışmalarının Gerileme Dönemlerinde 
Hadiste İçtihad Kapısının Kapatılması Sorunu”, TDV Yayınları/324, Ss. 541-576”, (ts.), 550. 
14 Râmehurmüzî, Hatîb el-Bağdâdî, Hâkim en-Nîsâbûrî, İbnu’s-Salâh ve İbn Hacer gibi hadis usulü alanında 
çalışmalar yapmışlardır. 
15 Râmehurmuzî, el-Muhaddisü’l-Fâsıl beyne’r-Râvî ve’l-Vâ’î, Hâkim, Ma‘rifetu ulûmi’l-hadîs, 
Bağdâdî, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye. 
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Öte yandan kütüb-i sitte eserlerinin oluşmasından sonra hadis rivayeti devam etmiş ve yeni 
hadis eserleri meydana gelmiştir. Hicri dördüncü asırda İbn Huzeyme (ö. 311/924),16 İbn 
Hibbân (ö. 354/965),17 et-Taberânî (ö. 360/971)18 ve Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014)19 gibi 
muhaddisler hadis eserlerini oluşturmuşlardır. Kütüb-i sitte müelliflerinin tahriç etmedikleri 
bazı haberleri de bu muhaddisler tahriç etmeye çalışmışlardır. Hatta Hakim Buhârî ve 
Müslim’in şartlarına uyup onların eserlerine almadıkları rivayetleri bir araya getirmeye 
çalışmıştır.20 İbn Ebû Hâtim (ö. 327/938),21 Dârekutnî (ö. 385/995)22 ve Ukaylî (ö. 322/934)23 
gibi muhaddislerin hadislerin tashihi için oluşturdukları Duafâ ve İlel çalışmaları da hadislerin 
sıhhat tespit çalışmalarının devam ettiğini göstermektedir.  
Yine hadislerin her dönemde tetkik ve tenkidine olan ihtiyacın devam ettiğini daha sonraki 
dönemlerde yapılan çalışmalardan da anlaşılmaktadır. Örneğin İbnu’l-Cevzî’nin (ö. 597/1201) 
"Kitâbu'l-Mevzûat"24, es-Suyûtî’nin (ö. 911/1505) “el-Leâli’l-Masnû’a”25, Alî el-Kārî (ö. 
1014/1605) “el-Esrâru’l-Merfuâtu fî’l-Ahbâri’l-Mevdûa”26 ve Aclûnî’nin (ö. 1162/1749) 
“Keşfü’l-Hafâ”27 gibi yapılan mevzuat çalışmaları muteber hadis kaynaklarının oluşmasından 
sonra meydana gelmiştir. Bu durum da problemli görünen rivayetlerin araştırılmasının her 
dönemde yapıldığını göstermektedir.  
Yapılan çalışmalarda muhtelif dönemlerde yaşamış âlimlerin bazı hadisler hakkında verdikleri 
hükümlerden farklılık tespit edilmiştir. Bu durum tartışmalı rivayetlerin yeniden 
değerlendirmeye olan ihtiyacı göstermektedir. Örneğin “Arapları üç şeyden dolayı seviniz”  
rivayeti28 için hicri dördüncü yüzyılda yaşamış olan Ukaylî (ö. 322/934) münker29  hükmünü 
vermiştir. Hicri altıncı yüzyılda bu rivayet için İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1201) uydurma30 
demiştir. Hicri sekizinci yüzyılda İbn Teymiyye (ö. 728/1328) hasen31 demişken hicri on 
birinci yüzyılda yaşamış olan Ali el-Kârî (ö. 1014/1605) ise sahih32 hükmünü vermiştir.  
Bütün bu çalışmaların ilk dönemden günümüze kadar hadislerin sıhhat tespit çalışmalarının 
sürdüğünü göstermektedir. Ayrıca hicri altıncı yüzyılda bir âlim bir hadis hakkında uydurma 
hükmünü vermişken on birinci yüzyıldaki bir muhaddis sahih hükmünü verebilmiştir.  

 
16 Ebû Bekir Muhammed b. İshâk b. Huzeyme İbn Huzeyme, Sahîh, thk. Muhammed Mustafâ A’zamî (Beyrût: 
Mektebetü’l-İslâmî, tsz). 
17 İbn Hibbân, Sahîh, (el-İhsân fî takrîbi Sahîhi İbn Hibbân, İbn Balaban tertibi), thk. Şuayb Arnavût (Beyrût: 
Müessesetü’r-Risâle, 1988). 
18 Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, thk. Hamdi b. Abdilmecid es-Silefi (Kâhire: 
Mektebetü İbn Teymiye, 1994). 
19 Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillâh en-Nîsâbûrî Hâkim, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, thk. Mustafa 
Abdülkâdir A’tâ (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990). 
20 Hâkim, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn. 
21 İbn Ebî Hâtim, el-İlel (Metâbiu’l-Humeydî, 2006). 
22 Ebû’l-Hasan Ali b. Ömer Dârekutnî, el-İlelu’l-vâride fî’l-ehâdîsi’n-Nebevî, thk. Mahfûzurahmân Zeynullah es-
Selefî (Riyâd: Dâru Taybe, 1985). 
23 Ebû Ca’fer Muhammed b. Amr b. Mûsâ Ukaylî, ed-Duafâu’l-Kebîr, thk. Abdulmu’tî Emîn Kal’acî (Beyrût: 
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1984). 
24 Ebû’l-Ferec Abdurrahman İbnu’l- Cevzî, el-Mevzûât, thk. Abdurrahmân Muhammed Osmân (Medîne: 
Mektebetü’s-Selefiye, 1966). 
25 Abdurrahman b. Ebî Bekir Suyûtî, el-Leâli’l-Masnû’a fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 1996). 
26 Nureddin Ali b. Muhammed Aliyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfuâtu fî’l-Ahbâri’l-Mevdûâ (Beyrût, ts.). 
27 Ebû’l-Fidâ İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Müzîlü’l-İlbâs Ammeştehera mine’l-
Ehâdîs alâ Elsineti’n-Nâs, thk. Abdülhamîd b. Ahmed (Beyrût: el-Mektebetü’l-Âsriyye, 2000). 
28 Hâkim, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, 4/97 (No: 6999). 
29 İbnu’l- Cevzî, el-Mevzûât, 2/42; Suyûtî, el-Leâli’l-Masnû’a fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, 1/404. 
30 İbnu’l- Cevzî, el-Mevzûât, 4/21. 
31 el-Munâvî, Feyzu’l-Kadîr (Mısır: el-Mektebetu’t-ticâriyei’l-Kebîr, 1356), 1/178. 
32 Aliyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfuâtu fî’l-Ahbâri’l-Mevdûâ (Beyrût, ts.), 1/277. 
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Bu durum muhaddislerin önceki âlimlerden bağımsız hüküm verdiklerini göstermektedir. 
Alimler muhakkak önceki çalışmalarından istifade etmişlerdir. Ancak kendi içtihadları 
neticesinde zihinlerinde oluşan kanaatleri öncekilere muhalif de olsa delilleriyle ifade 
etmişlerdir.  
Önceki dönemlerde hadislerin sıhhat tespit çalışmaları devam ettiği gibi günümüzde de bu 
çalışmalara olan ihtiyacı birçok araştırmacı ifade etmiş ve hadislerle ilgili problemlerin 
çözümü için metodoloji çalışmalarını yapmışlardır. Bu araştırmacılara göre ilk dönemlerde 
sened ile ilgili çalışmalar çok iyi yapılmış ancak bazı hadislerin özellikte metin yönünden 
sıhhat değerlendirilmesine olan ihtiyacı devam etmektedir. Problemli haberlerin tetkikine olan 
ihtiyacı hususunda Musa Carullah,33 Ahmed b. İdris el-Karafi,34 Yûsuf Ziya Yörükan,35 M. 
Hayri Kırbaşoğlu,36 Mücteba Uğur,37 Hayrettin Karaman,38 Ahmet Keleş,39 H. Musa Bağcı40 
ve Salih Karacabey41 gibi araştırmacılar görüş beyan etmişlerdir. Muhammed Gazzâlî en 
muteber kaynaklarda bile tartışılacak haberlerin olduğunu ifade etmiş ve metin tetkikine 
ağırlığın verilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir.42 Hatiboğlu,43 Israr Ahmed Han,44 Fazlur 
Rahman45 ve Enbiya Yıldırım46 da benzer görüş beyan etmişlerdir. Sadece birkaçının 
isimlerini verdiğimiz araştırmacıların da ifade ettikleri gibi günümüzde bazı hadislerin 
yeniden tashih çalışmasına ihtiyacı bulunmaktadır. 
 
2. BAZI PROBLEMLİ HABERLER 
Hadis kaynaklarında aynı konuda birbirine zıt denilebilecek bazı haberler bulunmaktadır. 
Birbiriyle uyumsuz görünen haberler bazen muhaddisler tarafından farklı bablar altında 
verilerek hepsine de sahih hükümler verildiğini zihinlere getirmektedir. Ayrıca bazen kişinin 
yetiştiği ortam, kültür, mezhep vb. gibi durumlar rivayeti değerlendirmede etkili 
olabilmektedir. Farklı ırklara, cinslere, mezheplere karşı tavrı karşısında kuşku duymayan 
kişilerin bile kendi beyinlerinde dönüp duranlar karşısında şaşkınlığa uğramaları mümkündür. 
Dolayısıyla insanların bilinçdışında bulunan önyargılar farkında olmadan kararların 
alınmasında etkili olabilmektedir. Burada bir örtülü bilinçlilik bulunmaktadır. Muhaddislerin 
rivayetleri değerlendirmeleri içtihadi olduğundan bu tür etkilerin olması muhtemeldir. 
Dolayısıyla âlimlerin verdikleri hükümlerin hepsinin doğru kabul edilmesi bazı problemlerin 
oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada sadece bir örnek vermekle yetinilecektir. 
 
2.1. Uğursuzlukla İlgili Haberler 
Hz. Peygamber’in gönderildiği toplumda uğursuzluk gibi batıl inanışların olduğu 
bilinmektedir. Kur’an ve hadis bu yanlış inanışların dinde yeri olmadığını bildirmektedir. 

 
33 Görmez, Musa Carullah'ın Sünnet Anlayışı, 99; Köktaş, Hadis Usûlu Yazıları, 101. 
34 Ahmed Naim Babanzade, Sahih-i Buhârî muhtasarı tecrid-i sahih tercemesi ve şerhi (Ankara: DİB Yayınları, 
1982), 279. 
35 Bilgin, Recep. Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit (1927-2011)’ İn Hadisçiliği. 
(Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2015), 20. 
36 M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi. (Ankara: Kitabiyat, 2002), 184. 
37 Mücteba Uğur, “lll. Hadisleri Değerlendirme Ölçüleri”, Diyanet Dergisi 15 (ts.), 94-95. 
38 Hayreddin Karaman, Hadis Usûlü (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014), 82. 
39 Keleş, Hadis İlminde İsnadın Otoritesi…, 44. 
40 H. Musa. Bağcı, Hadis Tarihi ve Metodolojisi. (Ankara: Ankara Okulu, 2012), 308. 
41 Karacabey, Hadislerin Metin Tenkidinde Fiili Sünnete Müracaatın Önemi…, 254. 
42 Muhammed Gazali, Nebevi Sünnet. çev. Ali Özek. (İstanbul: Ekin Yayınları, 2016) 8, 257. 
43 Hatiboğlu, Çağdaşlaşma Dönemi Metodolojik Hadis Tenkidi Yöntemlerinin Mahiyeti, 207. 
44 Israr Ahmed Han, Hadis Kriterlerinin Yeniden Tanımlanması, 12-13 
45 Fazlur Rahman, İslâm, çev. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012), 122. 
46 Yıldırım, Hadis Problemleri, 259. 
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Yüce Allah Kur’an’da uğursuzluğun olmadığını47 ifade etmektedir. Hz. Peygamber de birçok 
hadisinde İslâm’da uğursuzluğun olmadığını vurgulamıştır.48 Bütün bunların yanında Hz. 
Peygamber’in “Uğursuzluk ancak üç şeyde, at, kadın ve evde vardır”49  rivayeti ise 
uğursuzluğun olduğunu ifade etmektedir. Kur’an ve sünnet İslâm’da uğursuzluğun olmadığını 
ifade etmiş olmasına rağmen “uğursuzluk üç şeydedir” haberini sahih kabul etmek problemli 
görünmektedir. Konu ile ilgili muteber hadis kaynaklarında anlamı değiştirmeyecek lafız 
farkları ile birçok haber bulunmaktadır. Bu rivayetler hakkında hem muhaddisler hem de 
şarihler birbirine zıt hükümler ve yaklaşımlar sergilemişlerdir. Hadisin geçtiği kaynaklar ve 
ilgili başlılar aşağıdaki gibidir: 
Ma‘mer b. Râşid’in (ö. 153/770) Cami’inde  ِالشُّْؤم -başlığındaki Abdullah b. Şeddad b. el َباُب 
Hadi rivayetine göre bir kadın Hz. Peygamber’e gelerek: “Ya Resûlullah biz bir evde 
kalıyoruz. Biz çokken helak olduk, aramız iyiyken ahlakımız bozuldu, malımız çokken 
fakirleştik” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Oradan taşının, durumu değiştirin” dedi. 
‘Bunu nasıl yaparız’ deyince O: “Ya onu satınız ya da hibe ediniz” buyurdu.50 Ma‘mer b. 
Râşid bu rivayetin ardında İbn Ömer’in “Uğursuzluk üç şeydedir. At, kadın ve evdedir” 
hadisini vermiştir. Ümmü Seleme “Kılıçtadır” lafzı farkı ile bu haberi rivayet etmiştir. 
Ma’mer bu hadisin tefsiri hususunda şöyle açıklama duyduğunu ifade etmiştir: “Kadının 
uğursuzluğu doğurmamasıdır. Atın uğursuzluğu onunla cihada gidilmemesidir. Evin 
uğursuzluğu kötü komşudur.51 Müellif bu haberden sonra ise İbn Mes’ud’un “eğer uğursuzluk 
olsaydı dilde olurdu”52 rivayetini vermiştir. 
İmam Mâlik (ö. 179/795) ise Muvatta’da bu konuda üç hadis tahriç etmiştir. Mâlik    َما يُتََّقى ِمَن
  َكاَن الشُّْؤُم  إِنْ  :başlığı altında Sehl b. es-Sa’id rivayetini vermişti. Rivayete göre Resûlullah  الشُّْؤمِ 
“şayet uğursuzluk olsaydı at, kadın ve evde olurdu” buyurmuştur.53 Bu rivayette uğursuzluğun 
olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak ikinci hadis olarak verilen İbn Ömer rivayetinde 
“Uğursuzluk ev, kadın ve attadır”54 şeklindedir. 
Ebû Yûsuf’ (ö. 182/798) Âsâr’ında Alkame b. Mersed tarikiyle Hz. Peygamber’in: “Şayet 
uğursuzluk bir şeyde olsaydı bu ev, kadın ve atta olurdu. Evin uğursuzluğu dar ve kötü 
komşularının olmasıdır. Kadının uğursuzluğu ahlakının kötü olması ve kısır olması, atın 
uğursuzluğu ise huysuz olmasıdır”55 haberini tahriç etmiştir. 
Ebû Dâvûd et-Tayâlisî (ö. 204/819) ise Hz. Aişe’ye Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği 
“Uğursuzluk üç şeydedir. Ev, kadın ve attadır” haberi aktarılınca O: “Ebû Hüreyre 
ezberleyememiştir. Çünkü o girince Resûlullah Allah Yahudileri kahretsin onlar uğursuzluk 
ev, kadın ve at olmak üzere üç şeydedir diyorlar. Ebu Hüreyre hadisin öncesini değil de 
sonrasın işitmiştir”56 demiştir. et-Tayalisi bu rivayeti verdiği halde aynı eserde İbn Ömer’in: 
Resûlullah “uğursuzluk ev, kadın ve attandır”57 rivayetini de vermiştir.  

 
47 A'râf 7/131. 
48 Buhârî, “Tıb”, 43 (No: 5756). 
49  Buhârî, "Cihâd", 47, "Tıb", 54, "Nikâh", 17. 
50 Mamer b. Raşid, el-Câmi’, thk. Habîburrahman A’zamî (Pakistân: el-Meclisu’l- İlmiye, 1403), 10/411 (No: 
19526). 
51 Mamer b. Raşid, el-Câmi’, 10/411 (No: 19527). 
52 Mamer b. Raşid, el-Câmi’, 10/412 (No: 19528). 
53 Bâcî, Muntekâ, 5/1416. 
54 Bâcî, Muntekâ, 5/1416. 
55 Ebû Yûsuf, Âsâr,thk. Ebû’l-Vefâ (Beyrût: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiye, ts.), 1/199. 
56 Suleyman b. Dâvud et-Tayâlisî, Müsned (Mısır: Dâri Hicr, 1999), 3/124 (No: 1641). 
57 et-Tayâlisî, Müsned, 3/124 (No: 1930).  
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Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) ise Hz. Aişe Ebû Hüreyre’nin uğursuzluk üç şeydedir haberini 
duyunca: “Furkan’ın indirildiği Muhammed’e yemin ederim ki asla böyle bir şey 
söylememiştir. O (s.a.s) ehli cahiliyenin bu görüşte olduklarını ifade etmek için bunları 
söylemiştir”58 haberini tahriç etmiştir. 
Buhârî (ö. 256/870) uğursuzlukla ilgili olarak Kitabu Cihâd ve Siyer’in    َباُب َما 

الَفَرِس   ُشْؤِم  ِمْن  يُذَْكُر   başlığı altın İbn Ömer’in Hz. Peygamber’in: “Uğursuzluk at, kadın ve 
evdedir”59 rivayetini vermiştir. Daha sonra Sehl b. Sa’d es-Sa’îdî’nin Hz. Peygamber: “Şayet 
uğursuzluk olsaydı kadın, at ve evde olurdu”60 rivayetini vermiştir. Buhârî Kitabu Nikâh’ın  

الَمْرأَةِ   َبابُ  ُشْؤِم  ِمْن  يُتََّقى  َما    başlığında ise önce kadın ve evlatların düşman oldukları lafızlarının 
geçtiği ayeti vermiştir.  ْا لَُكم  Ey iman edenler! Eşlerinizden“ َوَقْوِلِه تََعاَلى: {إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالَِدُكْم َعدُو°
ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır...”61 Buhârî daha sonra Abdullah b. 
Ömer’in iki rivayetini tahriç etmiştir. İlki “uğursuzluk kadın, ev ve attadır”62 rivayetidir. 
İkinci rivayet ise Resûlullah’ın yanında uğursuzluktan konuşulmuştur. Hz. Peygamber de 
“Şayet uğursuzluk olsaydı evde, kadında ve atta olurdu” demiştir63 şeklindedir. Diğer rivayet 
ise Sehl b. Sa’d es-Sa’îdî tariki ile gelen hadistir. Bu rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.s): 
“Şayet uğursuzluk olsaydı at, kadın ve evde olurdu”64 buyurmuştur. Üsame b. Zeyd’den gelen 
haberde ise Hz. Peygamber “Benden sonra erkeğe kadından daha çok zarar verecek bir fitne 
terk etmedim”65 demiştir. Buhârî Kitabu Tıb’ta ise   َِيَرة " الَ َعدَْوى  başlığında İbn Ömer’in  َباُب الّطِ
  uğursuzluk üç şeydedir. Kadın, ev ve binektir”66 َوالَ ِطَيَرةَ، َوالشُّْؤُم ِفي ثَالٍَث:  ِفي الَمْرأَةِ، َوالدَّاِر، َوالدَّابَِّة "
rivayetini vermiştir. Buhârî’ye göre bütün bu rivayetler sahihtir. Çünkü o eserine sadece sahih 
hadisleri aldığını ifade etmiştir. Ancak metinlerden uğursuzluğun olup olmadığı meselesi 
ortada kalmış gibi görünmektedir. Muhtemelen Buhârî’ye göre bu haberlerin senedlerinin 
sıhhat durumları eşit seviyede olduğundan metinleri hususunda bir tercihte bulunamamıştır. 
Dolayısıyla hepsini uygun başlıklar altında vermeye çalışmıştır. Bu durumu diğer muhaddisler 
için de söylemek mümkündür. Ancak metinler birlikte değerlendirildiğinde bunların birbirine 
muhalif anlamlar barındırdığı görülmektedir.  
Müslim’de (ö. 261/875) uğursuzlukla ilgili haberler şöyle geçmektedir: İbn Ömer’in 
uğursuzluk üç şeydedir,67 “Adva, Tire yoktur muhakkak uğursuzluk üç şeydedir”,68 “şayet 
uğursuzluk olsaydı hak olan üç şeyde olmasıdır” 69 ve İbn Ömer’in “şayet uğursuzluk olsaydı 
kadın, at ve evde olurdu”70 rivayetleri bulunmaktadır. Daha sonra Sehl b. Sa’d tarikiyle gelen 
“Şayet uğursuzluk olsaydı üç şeyde olurdu”71 rivayeti tahriç edilmiştir. 
İbn Mâce (ö. 273/887) ise Nikâh bölümünün  َُوالشُّْؤم اْليُْمُن  فِيِه  يَُكوُن  َما   .başlığında Sehl b  َباُب 
Sa’d’in “Şayet uğursuzluk olsaydı üç şeyde olurdu” 72 rivayetini vermiştir. Daha sonra İbn 
Ömer’in “Uğursuzluk üç şeydedir” rivayetini vermiştir.73  

 
58 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 43/158 (No: 26034). 
59 Buhârî, "Cihâd ve Siyer", 47 (No: 2858). 
60 Buhârî, "Cihâd ve Siyer", 47 (No: 2859). 
61 Teğâbun 64/14. 
62 Buhârî, "Nikâh", 18 (No: 5093). 
63 Buhârî, "Nikâh", 18 (No: 5094). 
64 Buhârî, "Nikâh", 18 (No: 5095). 
65 Buhârî, "Nikâh", 18 (No: 5096). 
66 Buhârî, "Tıb", 42 (No: 5753). 
67 Müslim, "Selâm", 115 (No: 2225). 
68 Müslim, "Selâm", 116 (No: 2225). 
69 Müslim, "Selâm", 117 (No: 2225). 
70 Müslim, "Selâm", 118 (No: 2225). 
71  Müslim, "Selâm", 119 (No: 2225). 
72 Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvînî İbn Mâce, es-Sünen, thk. Muammed Fuâd Abdülbâkî (Dâru’l-
Kutubi’l-Arabî, tsz) "Nikâh", 55 (No: 1994). 
73 İbn Mâce, "Nikâh", 55 (No: 1995). 
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Ebû Dâvûd (ö. 275/889) Kitabü Tıb bölümünde İbn Ömer’in uğursuzluk üç şeydedir 
rivayetini vermiştir. Mâlik’e bu rivayet sorulunca o da “Nice ev vardır ki oturanları helak 
oldular. Sonra onlardan sonra gelenler de helak oldular” şeklinde haberi açıklayıp 
“Doğrusunu Allah bilir” demiştir. Ebû Dâvûd Hz. Ömer’in “Evdeki hasır çocuk doğurmayan 
kadından hayırlıdır” haberini aktarmıştır.74 Ebû Dâvûd’un bunların birlikte değerlendirilmesi 
onun uğursuzluğun olduğunun kabulünü zihne getirmektedir.  
Tirmizî (ö. 279/892) “Edeb’in   ِالشُّْؤم ِفي  َجاَء  َما   başlığında İbn Ömer’in “Uğursuzluk üç َباُب 
şeydedir…” rivayeti için    ٌ75  َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيح demiştir. 
Nesâî (ö. 303/915) ise Hayl’in  َِباُب: ُشْؤِم اْلَخْيل başlığında İbn Ömer’in “Uğursuzluk üç şeydedir” 
rivayetini vermiştir. 76 İbn Ömer’in aynı anlamdaki diğer haberini verdikten sonra77 Cabir’in   "
 Şayet uğursuzluk olsaydı…” rivayetini vermiştir.78إِْن يَُك ِفي َشْيٍء:
Yukarıdaki hadis kaynaklarında uğursuzluk konusunda yoktur, şayet olsaydı ve uğursuzluk üç 
şeydedir haberleri aynı derecede verilmiştir. Dolayısıyla uğursuzluk var mı yok mu? 
meselesinin tashihine ihtiyaç vardır. Bu rivayetin muhtelif dönemlerde farklı değerlendirildiği 
görülmektedir. Bazıları uğursuzluğun bu üç şeyde olduğu haberlerini sahih değerlendirip 
izahatlar yapmaya çalışmışlardır. Bunun net görülebilmesi için kronolojik olarak bazı 
âlimlerin görüşleri verilmeye çalışılmıştır. Bu konuda âlimlerin yorumları şöyledir: İbn 
Kuteybe (ö. 276/889) Te’vilü Mühtelif Hadis’inde uğursuzluk kadın, ev ve hayvandadır 
rivayetlerinin ihtilaflı olduğunu söylemiş ve Hz. Aişe’nin eleştirmiş olduğu Ebû Hüreyre 
haberini vermiştir. Hz. Aişe “Ebû Hüreyre yanlış öğrenmiştir. Kadın, at ve ev’in uğursuz 
görülmesi cahiliyeye aittir”79 demiştir. Dolasıyla Hz. Peygamber’in konu hakkında görüşü 
sorulması üzerine cahiliyede uğursuzluğun bu üç şeyde olduğu haberini bazıları onun görüşü 
olarak rivayet etmişlerdir. Tehâvî (ö. 321/933) ise konu ile ilgili rivayetleri verdikten sonra 
Hz. Aişe’nin haberini doğru kabul etmiş ve “Hz. Aişe’nin Hz. Peygamber’e daha yakın 
olması onun rivayetleri daha iyi korumuş olduğunu gösterir”80 demiştir. 
İbn Battal (ö. 449/1057) bu üç şeyin insan hayatında önemli yeri bulunduğunu ve insanın 
bunlarla mutlu veya mutsuz olabileceğini söylemiştir. Araplarda da bunlar çok önemli 
olduğundan onlar uğursuzluğu bu üç şeye bağlamışlardır. Müellif bunlardan insanlara zarar 
geleceğini düşünmenin yanlış olduğunu ifade etmiştir.81 
Beyhakî (ö. 458/1066) ise İbn Ömer’in şayet uğursuzluk olsaydı üç şeyde olurdu haberini 
aktarmıştır82  ve Mâlik’in “Evin uğursuzluğu dar olması ve komşularının kötü olmasından, 
kadının uğursuzluğu kısır olmasından ve atın uğursuzluğu ise cihada gitmemesindendir” 
şeklinde açıklamada bulunduğunu ifade etmiştir.83   

 
74 Süleymân b. el-Aşaş Ebû Dâvud, Sünen, thk. Muhammed Muhyiddîn (Beyrût: el-Mektebetu’l-Asriy, tsz) 
"Tıb", 24 (No: 3922). 
75 Tirmizî, "Edeb", 38 (No: 2824). 
76 Abdurrahman Ahmed b. Şuayb Nesâî, Sünen, thk. Abdülfettah Ebû Ğudde, (Haleb: Mektebetü’l-Matbuati’l-
İslamîye, 1986) "Hayl", 4 (No: 3568). 
77 Nesâî, "Hayl", 4 (No: 3569). 
78 Nesâî, "Hayl", 4 (No: 3570). 
79 Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî İbn Kuteybe, Te’vîlü Muhtelifi’l-Hadîs (el-Mektebetü’l-
İslâmî, 1999), 1/170. 
80 Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-Âsâr, thk. Şuayb Arnavût (Müessesetu’r-Risâle, ts.), 2/250-251. 
81 Ebû’l-Hasan İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, thk. Ebû Temîm Yâsir b. İbrâhîm (Riyâd: Dâru’n-Naşr, 2003), 
7/188. 
82 Ebû Bekir Ahmed b. Huseyin Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, thk. Muhammed Abdulkadir Ata (Beyrût: Dâru’l-
Kutubi’l-İlmiye, 2003), 8/241 (No: 16524). 
83 Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, 8/41 (No: 16526). 
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Beğavî (ö. 516/1122)  َواْلَفَرِس َواْلَمْرأَةِ  الدَّاِر  ِفي   hadisinin sıhhatinde ittifak olduğunu الشُّْؤُم 
söylemiştir. Mâlik’in üç şeyin uğursuzluk sebebini verdikten sonra bunların uğursuzluğun asıl 
sebebinin olmadığı ve değiştirilebilir olması yönünde görüş beyan etmiştir. 84 
Ma’zerî (ö. 536/1141) ise Mâlik’in uğursuzluk haberini zahire göre yorumlamış olduğunu 
ifade etmiştir. Hâlbuki Allah’ın takdiri dışında bir şey olamaz. Herhangi bir olumsuzluğun 
meydana gelmesinde bu üç şeyin dahli yoktur. Müellif “Ta’un’da bölgeyi terk etmeyi 
yasaklayan Hz. Peygamber’dir” diyerek uğursuzluğun olmadığı yönünde görüşünü ifade 
etmiştir.85  
Ḳâḍî ʿİyâḍ’a (ö. 544/1149) göre de Mâlik haberi zahire göre yorumlamıştır. Yüce Allah’ın 
takdiri ile meydana gelen rahatsızlık evde olunca sebebi eve bağlarlar. Dolayısıyla “Şayet 
uğursuzluk olsaydı” rivayetleri mecazidir. Yani olumsuzluklar daha çok bu üç şeyde 
hissedilir. Yoksa bunlar sebep olamazlar. Hz. Peygamber’in bazılarının oturduğu evden 
rahatsız olmaları üzerine orayı satmalarını istemiş86 olması bunu göstermektedir. Şayet 
uğursuzluk olsaydı başkalarının da oraya girmemesi gerekirdi. Dolayısıyla üç şeyde 
uğursuzluk gerçek anlamda değil mutluluk veya mutsuzluk bunlardan olduğu anlamındadır. 
Hz. Peygamber (s.a.s): "Şu üç şey Âdemoğlunun saadetindendir; saliha bir hanım, geniş ev ve 
rahat binek"87 buyurmuştur. Hakim’de ise Sa‘d b. Mâlik tarikiyle gelen rivayette bu üç saadet 
sebebinin yanında insanı mutsuz eden üç şeyin ise ‘dar ev, kötü kadın ve kötü binek’ olduğu 
ifade edilmiştir.88 Mutluluk mutsuzluk rivayetleri uğursuzlukla ilgili haberlerin mutsuzluk 
sebebi anlamına geldiğini desteklemektedir.89 
Nevevî (ö. 676/1277) uğursuzlukla ilgili haberleri “Uğursuzluk yoktur olsaydı bunlarda 
olurdu” şeklinde anlamanın gerekliliği görüşündedir.90 
Kâdî Beydâvî, (ö. 685/1286) Uğursuzluk olsaydı bunlarda olurdu sözünün anlamı bunlardaki 
zarar her şeyden daha kapsayıcı olduğundadır. Bazıları da kadının uğursuzluğu kötü ahlakında 
ve iffetsizliğindedir.  Ev için dar olması ve kötü komşuları olması ve at için de inat ve huysuz 
olması şeklinde yorumlamışlardır.91 
et-Tîbî (ö. 743/1343) bu haberleri “Uğursuzluk yoktur ancak istisna olarak üç şeyde vardır” 
şeklinde anlamanın mümkün olduğu görüşündedir.92 
el-Kirmânî (ö. 786/1384) ise uğursuzluğun bu üç şeyin kendilerinde değil de Allah’ın 
dilemesiyle meydana gelebileceğini söylemiştir.93 Bazı âlimler bu hadisleri uğursuzluk değil 
de saadetsizlik anlamında geldiğini ifade etmişlerdir.94  

 
84 el-Ḥuseyn b. Mesʿûd b. Muḥammed b. el-Ferrâʾ Ebû Muḥammed el-Beğavî, Şerḥu’s-Sunne, thk. Şuʿayb el-
ʾArnaʾûṭ - Muḥammed Zuheyr eş-Şâvîş (Dımaşk; Beyrut: el-Mektebi’l-İslâmî, 1403/1983), 9/13. 
85 Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. ʿAlî eṣ-Ṣıkillî el-Mâzerî, el-Muʿlim bi Kavâʾidi Muslim, thk. Muḥammed eş-
Şaẕelî en-Neyfer (b.y.: y.y., 1988-1991), 3/179. 
86 Ebû’l-Faḍl ʿIyâḍ b. Mûsâ el-Yaḥṣubî el-Ḳâḍî ʿİyâḍ, İkmâlu’l-Muʿlim bi Fevâʾidi’l-Muslim, thk. Yaḥyâ İsmâʿîl 
(b.y.: y.y., 1419/1998), 7/148. 
87 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 3/55 (No: 1445). 
88 Hâkim, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, 2/157 (No: 2640). 
89 Ḳâḍî ʿİyâḍ, İkmâlu’l-Muʿlim bi Fevâʾidi’l-Muslim, 7/151. 
90 Ebû Zekeriyâ Muhyiddîn Yahya b. Şeref en-Nevevî, el-Minhâc Şerhu Sahîh-i Miislim b. el-Haccâc (Beyrût: 
Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, 1392), 14/220. 
91 El-Kâdî Nâsirüddin Abdullah el-Beydâvî Beydâvî, Tuhfetü’l-Ebrâr şerhu misâbîhi’s-sünne, thk. Nûreddin 
Tâlib ve heyeti (Küveyt: Vezâretü’l-Evkâf, 2012), 2/332. 
92 Ebû Muhammed Şerefüddîn et-Tîbî, el-Kâşif ʿan ḥaḳāʾiḳi’s-sünen (Şerḥu/Ḥâşiyetü Mişkâti’l-Meṣâbîḥ)., thk. 
Abdülhamîd Hindâvî (Riyâd, 1997), 9/2948. 
93 Muḥammed b. Yûsuf b. ʿAlî b. Saʿîd Şemsuddîn el-Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî fî Şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî, 
thk. ʿAlî b. Daḫîlullâh b. ʿUceyyân el-ʿAvfî (Beyrut: y.y., ts.), 19/74. 
94 İbnü’l-Mülkin Sirâcüddîn Ebû Hafs el-Mısrî el-Mısrî, et-Tevdîh li şerhi’l-câmi‘i’s-sahîh (Sûriye: Dârü’n-
Nevâdir, 2008), 17/520. 
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Bununla beraber muhaddislerin uğursuzlukla ilgili muhtelif rivayetleri verdiği kitab ve bablar 
uğursuzluğun kabulü yönünde kanaatlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Şarihler bu 
rivayetleri birlikte değerlendirerek yorumlamaya çalışmışlardır. Ancak şarihlerin de 
değerlendirmeleri farklı olmuştur. Uğursuzluk hakkındaki rivayetler için muhtelif yorumların 
olması bir zenginlik olarak görülmekle beraber hangisinin doğru olduğuna dair tercih meselesi 
problem teşkil etmektedir. Her dönem âlimleri yeniden hadislerin değerlendirme ve 
yorumlama ihtiyacını hissetmişlerdir. Bazıları uğursuzluğun üç şeyde olduğuna yönelik 
yorumda bulunmuşken başkaları ise uğursuzluğun olmadığını ancak uğursuzluk sayılan üç 
şeyin insanın özellikle erkeğin hayatında çok önemli olduğunu ifade ederek bunların insanı 
mutlu veya mutsuz edeceğini ifade etmişlerdir. Kültürümüzde de “at, avrat ve silah ödünç 
verilmez” atasözü bunların toplumdaki değerini göstermektedir. Bazı hadislerde de kadın, ev, 
at ve silah geçtiğinden bunları uğursuz değil de çok önemli olduklarına işaret vardır. 
Kur’ân-ı Kerîm ve hadis uğursuzluğun olmadığını ifade etmişken bazı haberlerin üç şeyi 
uğursuz sayması Hz. Âişe’nin de ifade ettiği gibi olsa olsa rivayet yanlış ezberlenmiştir. 
Dolayısıyla öncelikle konuyla ilgili hadislerin sağlıklı bir şekilde anlaşılması için Kur’ân-ı 
Kerîm ve sünnet bağlamında bütüncül olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Rivayetler bu 
çerçevede tetkik ve tenkid edilmediği takdirde hadislerden alınması gereken mesaj yanlış 
anlaşılmış olur.95 
İbrahim Sağlam’ın konu ile ilgili makale çalışmasında uğursuzluk ile ilgili rivayetlerin sened 
ve metin değerlendirmesini yapmış ve uğursuzluk inancının kabul edilemeyeceği, rivayette 
zikredilen şeylerden uğur veya uğursuzluk beklentisinin İslâm anlayışıyla uyuşmadığı 
sonucunu çıkarmıştır.96  
Bu ve benzer çalışmalar günümüzde yeniden bazı hadislerin tashih çalışmasına olan ihtiyacını 
göstermektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmaların yüzde yüz isabetlidir demek de 
mümkün değildir. Belki daha sonraki dönemlerde hadislerin tashih çalışmalarını 
kolaylaştıracak imkanlarla daha sağlıklı neticeler alınabilecektir. Örneğin bilimin gelişmesiyle 
Hz. Peygamber’e ait ses tespiti yapıldığı takdirde daha faklı neticelerin ortaya çıkacağı 
muhakkaktır. Ancak şimdiye kadar ulaşılan neticeler dönemin imkanları ölçüsünde olmuştur.  
Yukardaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere tarihi süreç içerisinde hadislerin sıhhat tespiti 
tamamen çözülmüştür demek mümkün görünmemektedir. Hala devam eden hadislerin sıhhat 
meselesini çözmeye katkı sağlayacak yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İlk 
dönemlerde örneğin Buhârî diğer muhaddislerin çalışmalarına ulaşma ve tek tek tetkik etme 
imkânına sahip değildi. Daha sonraki dönem âlimleri bu açıdan daha şanslı olmuşlardır. 
Günümüzde ise imkânlar daha da artmıştır. Dolayısıyla bütün eserleri mukayese etme, 
rivayetleri birlikte değerlendirme imkânı olmuştur. Hatta rical eserlerine, ya da hadis 
kaynaklarındaki hemen hemen bütün hadislerin sened ve metinlerine bilgisayar ortamında bir 
tuş ile ulaşılabilmektedir. Bu durum daha önceleri farkında olunmayan bazı problemli 
rivayetlerin görülmesine katkı sağlamıştır. Hemen hemen her kesin kolay bir şekilde 
ulaşabildiği bu haberler üzerinden hadislere şüphe düşürmek isteyenlere de bulunmaktadır. 
Buna karşılık hadisleri kayıtsız şartsız kabullenen, sahihliğine bakmaksızın her rivayeti körü 
körüne kabul edenler de bulunmaktadır.97 Dolayısıyla günümüzde görülen bazı meselelerin 
objektif olarak yeniden tetkikinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.98  

 
95 Çiftçi, “Hz. Peygamber’in Tıb ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi” 152. 
96 Sağlam, “Uğursuzluk Üç Şeydedir…’ Rivayetinin İsnad ve Metin Yönünden Tahlili,” 104. 
97 Israr Ahmed Han, Hadis Kriterlerinin Yeniden Tanımlanması, çev. İbrahim Kapaklıkaya (İstanbul: Mahya 
Yayınları, 2013), 12-13. 
98 Hatiboğlu, Çağdaşlaşma Dönemi Metodolojik Hadis Tenkidi Yöntemlerinin Mahiyeti, 207. 
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SONUÇ 
Hz. Peygamber’den günümüze kadar her dönemde hadislerin sıhhat çalışmaları yapılmıştır. 
Bu durum hadislerin evrenselliğini göstermektedir. Çünkü Müslümanlar dinin ikinci temek 
kaynağı olan hadislere sık sık başvurmuşlardır. Muhtelif rivayetleri imkânlar ölçüsünde 
gidermeye çalışmışlardır. Çözemedikleri rivayetler hakkında tevakkuf ederek sonraki 
dönemlere bırakmışlardır. Bu çalışmalardan dolayı hadisle ilgili meseleler giderek azalmış 
ancak hala bazı problemli rivayetlerin olduğu bilinmektedir. Bu rivayetlerin çözümü de 
günümüz araştırmacılarına düşmektedir. Günümüzde imkânlar daha da artmış olduğundan 
özellikle bazı ilimlerin bizlere sağladığı verilerle hadisleri daha sağlıklı değerlendirme imkânı 
meydana gelmiştir. Sosyolojiden sosyal psikolojiye, folklordan filolojiye, demografiye, 
metrolojiye, astronomiye ve etnografyaya, varıncaya kadar bir dizi ilimlerden yararlanabiliriz. 
Rivayetlerin kabulünde ilk dönemlerde yapılan sadece ravi ve senedle ilgili sıhhat şartlarıyla 
yetinilmeyip aynı zamanda Hz. Peygamber’in dinde algılanması, peygamber tasavvuru göz 
önüne alınmalıdır. Dolayısıyla problemli görünen hadislerin sıhhat açısından tekrar gözden 
geçirilmesi ve günümüzün sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek sağlam ve sahih 
hadislerin seçimi gerekli ve hatta zorunludur. 
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HZ. PEYGAMBER’İN MESCİD EĞİTİMİNDE KADINLAR 
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ORCID: 0000-0001-9331-7450 
 
ÖZET 
Bu çalışmada Hz. Peygamber döneminde mescit eğitiminde kadınların durumu ile ilgili 
haberlerin tahriç ve değerlendirilmesi yapılarak İslam’da kadınların dini eğitimdeki yeri 
hatırlatılmaya çalışılacaktır. Hz. Peygamber (sas) tebliğ ve irşat görevini dönemin imkân ve 
şartlarına göre yerine getirmeye çalışmıştır. Resûlüllah (sas) Mekke’de müşriklerin 
baskılarından dolayı açıktan davet ve irşat imkânı bulamadığından Kâbe’ye yakın olan Erkam 
b. Ebi’l-Erkam’ın evinde görevini yapmaya çalışmıştır. Hz. Peygamber Medine’ye hicret 
edince ilk iş olarak Müslümanların bir araya gelebileceği bir Mescit inşa etmiş ve burayı 
tebliği merkez haline getirmiştir. Mescid-i Nebevî’de erkeklerin yansıra kadınlar da beş vakit 
namaz, Cuma ve bayram namazlarına ve Hz. Peygamber’in diğer irşat faaliyetlerine 
katılmışlardır. Hz. Peygamber erkeklerin eğitimi konusunda imkânlar sunduğu gibi kadınlar 
için de imkânlar sunmuştur. O (sav) “Allah’ın kadın kullarının Allah’ın mescitlerine 
gelmelerine engel olmayın” ve “Hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin 
istediğinde onlara izin verin” buyurmak suretiyle kadınların cami eğitiminde istifade 
etmelerini sağlamıştır. Hatta Hz. Peygamber, camide kadınlara özel bir bölüm ayırmanın 
yanında, onların camide rahat edebilmeleri için bazı tedbirler almıştır. Ayrıca Resûlüllah (sas) 
kadınların talepleri üzerine onlar için bir vakit ayırmıştır. Bu durum, Ebu Said el-Hudri’den 
gelen şu rivayetten de anlaşılmaktadır: “(Bir gün) Kadınlar “Ey Allah’ın Resûlü, erkeklerden 
bize meydan kalmıyor, bize özel bir gün ayırır mısınız?” dediler. Rasûlûllah onlara bir gün 
belirledi. Kadınlar o günde Rasûlûllah’ın huzuruna gelir, O da onlara sohbet ederdi.” 
Dolayısıyla kadınlar da İslam’ı asıl kaynağında öğrenmiş ve Resûlüllah’a tabi olarak 
ibadetlerini yerine getirmişlerdir. Ancak Hz. Peygamber’in vefatından sonra bu durum yavaş 
yavaş ihmal edilmiş ve fitne endişesiyle kadınların camiye gitmeleri mekruh olarak 
değerlendirilmiştir. Bu tutum kadınların ibadethanelerden uzak tutularak vaaz hutbe ve cami 
eğitimleri faaliyetlerinden mahrum bırakılmıştır.  
Hz. Peygamberin vefatından bir müddet sonra dinle ilgili pek çok konuda farklı anlayışlar 
ortaya çıkmış, zaman içerisinde dinin özüne uymayan uygulamalar yaygınlaşmıştır. Özellikle 
kadınların camilere gitmeleri fitne olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu tutum camilerin 
adeta erkeklere has ibadet mekanları olarak görülmesine sebep olmuştur. Kadınların camiye 
gelmelerini yasaklayan haberlerin Hz. Peygamber’in sünnetine arz edilmesini zorunlu hale 
gelmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in kadınların mescide gelmelerine 
yönelik teşvikleri ve orada kadınlara yönelik yaptığı irşat ile ilgili hadisler tahriç edilip 
değerlendirilecektir. İslam’ın Kadınların camilerden yararlanma haklarını Hz. Peygamber'in 
kendi sözlerine ve fiilîlerine dayanarak açıklamaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İrşad, Hadis, Mescid, Kadınlar. 
 

HZ. WOMEN IN THE PROPHET'S MOSQUE EDUCATION 
 
ABSTRACT 
In this study, It will be tried to remind the place of women in religious education in Islam by 
analyzing and evaluating the news about the situation of women in masjid education during 
the Prophet's time. The Prophet (pbuh) tried to fulfill his duty of conveying and guiding 
according to the possibilities and conditions of the period.  
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Since the Messenger of Allah (pbuh) could not find open invitation and guidance due to the 
pressures of the polytheists in Mecca, Erkam b. He tried to do his duty in Ebi'l-Erkam's house. 
When the Prophet migrated to Medina, he first built a Masjid where Muslims could come 
together and made it a center for preaching. In the Masjid an-Nabawi, besides men, women 
also attend five daily prayers, Friday and Eid prayers and the Prophet. They participated in the 
Prophet's other enlightenment activities. The Prophet provided opportunities for the education 
of men as well as opportunities for women. He (pbuh) enabled women to benefit from their 
mosque education by saying, "Do not prevent the female servants of Allah from coming to the 
mosques of Allah" and "When your wives ask your permission to go to the mosque at night, 
allow them". Even In addition to allocating a special section for women in the mosque, the 
Prophet took some precautions so that they could be comfortable in the mosque. In addition, 
the Messenger of Allah (pbuh) set aside a time for women upon their request. This situation is 
also understood from the following narration from Abu Said al-Khudri: "(One day) Women 
said, "O Messenger of Allah, men do not challenge us, can you set aside a special day for us?" 
they said. The Messenger of Allah set a day for them. On that day, women would come to the 
presence of the Messenger of Allah and he would chat with them.” Therefore, women learned 
about Islam in its original source and performed their worship by following the Messenger of 
Allah. However, After the death of the Prophet, this situation was gradually neglected and it 
was considered makruh for women to go to the mosque out of fear of fitna. This attitude has 
kept women away from places of worship and deprived of sermon, sermon and mosque 
training activities. 
After a while, after the death of the Prophet, different understandings emerged on many issues 
related to religion, and practices that did not comply with the essence of religion became 
widespread over time. In particular, women's going to mosques was considered as sedition. 
Therefore, this attitude has caused mosques to be seen as places of worship for men. The 
news that prohibits women from coming to the mosque, Hz. It made it obligatory to present it 
to the Sunnah of the Prophet. In this study, Mr. The hadiths about the Prophet's 
encouragements for women to come to the masjid and the guidance he made for women there 
will be analyzed and evaluated. Islam's right of women to benefit from mosques It will be 
tried to explain based on the Prophet's own words and actions. 
Keywords: Hz. Prophet, Irshad, Hadith, Masjid, Women. 
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ABSTRACT 
BaLiH3 cubic perovskite materials' structural, mechanical, and electronic properties are 
theoretically investigated using first-principles calculations. To investigate many physical 
properties of the BaLiH3 compound, first-principles calculations based on density functional 
theory have been performed using the generalized - gradient approximation (GGA). The 
SIESTA package program has been used to perform the calculations. The density of states 
(DOS) and electronic band structure have been calculated. We investigated the electronic 
properties of BaLiH3 and observed that the Pm37m phase band gap is 2.21 eV. The formation 
enthalpy and gravimetric hydrogen density of the BaLiH3 compound were calculated. The 
formation energy of the BaLiH3 compound was determined to be -0.587 eV/atom. Since the 
calculated formation energy is negative, the BaLiH3 compound can be synthesized 
experimentally. The elastic constants were also predicted using the stress-strain method. The 
bulk modulus, shear modulus, Young's modulus, Poisson's ratio, Pugh's modulus, and 
hardness have been calculated numerically. Calculated elastic constants indicate that the 
BaLiH3 compound's Pm37m phase is mechanically stable. The B/G ratio of the BaLiH3 
compound was calculated as 0.97. According to the calculated B/G ratio, the structure is 
brittle. Furthermore, the Poisson’s ratio for the BaLiH3 compound's Pm37m phase was 
calculated to be 0.11. Since the calculated Poisson’s ratio was less than 0.26, it was seen that 
covalent bond was dominant for the BaLiH3 compound. According to the calculated 
electronic band structure, the fact that BaLiH3 has a wide band gap indicates that it is a 
semiconductor. 
Keyword: BaLiH3, elastic properties, electronic properties, ab-initio 
 
1. INTRODUCTION 
Perovskites ABX3 are a hugely prolific class of inorganic compounds. They are made up of 
two different sizes of metal cations, A and B, as well as anions X from the chalcogen or 
halogen groups. The ideal perovskites have a cubic structure with a space group of Pm37m, 
with X anions centred on the cell edges and A and B type cations centred on the cell center 
and corners, respectively. SrTiO3 is commonly regarded as the prototypical perovskite 
structure. Perovskites are interesting and important for technological applications due to their 
diverse magnetic and electric properties [1]. Due to its outstanding technical possibilities, 
particularly in hydrogen storage regions, hydride-perovskites, or ABH3, have attracted a lot of 
attention recently [2-4]. Additionally, materials rich in hydrogen have demonstrated 
superconductivity at ambient temperature under high pressure [5].   
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The in-depth knowledge of hydride-perovskites may therefore be hopeful for their potential 
future uses in various fields. The in-depth knowledge of hydride-perovskites may therefore be 
hopeful for their potential future uses in various fields. 
 In both generalized gradient and local density approximations, Ghebouli et al. [6] 
investigated the structural, elastic, electrical, and optical characteristics of BaLiH3 and SrLiH3 
under pressure (LDA). The composition dependency of the elastic constants and their 
associated quantities, such as the Debye temperature and melting temperature of BaxSr1-xLiH3 

perovskites at ambient pressure, was reported by Bahloul et al. [7]. In this study, the 
structural, electronic, and elastic properties of BaLiH3, a hydrogen storage material, are 
investigated. A density functional theory (DFT) with pseudopotential methods and a 
generalized gradient approximation (GGA) for the exchange-correlation functional was used. 
The package program SIESTA was used for the calculations. 
 
2. METHOD 
SIESTA software, a package program within the framework of Khom-Sham density 
functional theory, was used to perform quantum chemical calculations. The generalised 
gradient approximation method, also known as GGA, was applied as the exchange-correlation 
functional type, and the Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) parameterization was utilised. For 
Ba, Li, and H atoms, the norm-conserving pseudo-potential of the Troullier-Martins type was 
utilised. The default basis set, which is a double-polarized set consisting of both a compact 
and a diffused orbital basis, was utilised in these studies. The default basis set is described as 
follows. The electronic density and wave functions were projected onto a real-space grid in 
order to do the computations necessary to determine the Hartree and exchange-correlation 
potentials. The grid spacing determined the energy cutoff, which was 300 Ry. A 9x9x9 k-
point mesh was used to sample the Brillouin zone, ensuring a cubical distribution of points. 
The simulation is evaluated utilising the KPLOT and RGS programmes. They give significant 
information regarding the space group, atomic positions, and lattice characteristics of an 
investigated structure. Additionally, the VESTA application is utilised to illustrate. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The crystal structure of BaLiH3 with the space group Pm37m is given in Figure 1. The 
obtained lattice constant for BaLiH3 is 4.0171 Å which is in good agreement with the 
literature [8]. The elastic constants of BaLiH3 are also computed and presented in Table 1. 
With the knowledge of elastic constants, several parameters can be obtained and the elastic 
stability of BaLiH3 can be examined based on Born‘s stability criteria  [9];  
C11-C12>0, C11 + 2C12 > 0, C44 > 0                                 
                                                  (1) 

 
Figure 1. Crystal structure of BaLiH3  
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Table 1. The obtained elastic constants (GPa), Cauchy pressure (Cp)and Shear constant  
(C’) of phases of BaLiH3. 

Phases C11 C12 C44 Cp 89 
Pm37: 86.38 13.93 40.89 -26.95 36.22 

 
Table 2: The Bulk modulus (B), Shear modulus G (GPa), Young‘s modulus E (GPa), 

G/B and B/G ratios, and Poisson‘s ratios (υ) of phases. 
Phases B G E B/G υ Hv ζ 

Pm37: 38.08 38.95 87.15 0.97 0.11 9.89 0.30 
 
Looking at Table 1 according to the Born‘s stability given in Equation 1, it is seen that 
BaLiH3 material is mechanically stable. The Young modulus is a measure of the materials' 
stiffness, and the shear modulus, G, offers details regarding resistance to shear stress. Higher 
values of those imply that BaLiH3 will exhibit more resistance to shear stress and can be 
categorized as a stiff substance. The B/G ratio, commonly referred to as Pugh's criteria [10], 
denotes the brittleness and ductility of a material. 1.75 is the chosen upper limit. Values over 
that indicate ductility. Table 2 shows that BaLiH3 has a B/G ratio of 0.97, indicating that it is 
a brittle material. The Poisson's ratio (υ) can be used to assess the bonding properties of 
various materials. If this ratio is around 0.1, covalent bonding is the predominant type of 
bonding. Ionic bonds will be most prevalent if it is close to 0.25 [11]. Therefore, it is 
predicted that covalent bonding is dominant within BaLiH3. We calculated the electronic band 
structure and corresponding total DOS for BaLiH3 along the high-symmetry directions and 
illustrated near the Fermi energy (;<) level as a function of energy in Fig.2 and Fig.3, 
respectively. Fermi level was set to be 0 eV. The symmetry points are Γ, X, M, Γ, R, =|R and 
M for Pm37: phase.  
 

 
Figure 2. Electronic band structure of BaLiH3.  
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Figure 3. Electronic density of states of BaLiH3. 

 
According to the electronic band graph shown in Figure 2, there is a 2.21 eV band gap 
between the valence band and the conduction band. Accordingly, cubic BaLiH3 compound 
exhibits semiconductor properties.  
 
4. CONCLUSIONS  
BaLiH3's structural, elastic, and electronic properties have been analyzed using first 
principles calculations. It has been observed that BaLiH3 compound is in semiconductor form 
according to the calculated electronic band structure. It was also found to be mechanically 
stable according to the obtained elastic constants. According to the obtained B/G ratio, it was 
concluded that cubic BaliH3 compound was in brittle structure and covalent bond was 
dominant in the material. 
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ABSTRACT 
The structural, electronic and elastic properties of CsMgH3 compound belong to orthorhombic 
phase have been investigated by accomplishing the first principles density functional theory 
(DFT) calculations with utilizing the generalized - gradient approximation (GGA). For 
compound, structural characteristics and formation enthalpy have been computed. We have 
obtained the electronic band structure and related density of states (DOS). The enthalpy of 
formation of the Pnma phase of CsMgH3 and the gravimetric hydrogen density were 
calculated. The enthalpy of formation of the Pnma phase of CsMgH3 was determined to be -
0.32 eV/atom. The elastic constants have additionally been predicted using the stress-finite 
strain method. The numerical estimates of the bulk modulus, shear modulus, Young's 
modulus, Poisson's ratio, Pugh's modulus, and hardness have been researched. The B/G ratio 
for the Pnma structure of the CsMgH3 compound was calculated to be 1.28. According to the 
calculated B/G ratio, the structure is brittle. In addition, the Poisson ratio for the Pnma phase 
of the CsMgH3 compound was calculated to be 0.19. According to the calculated poison’s 
ratio, it is seen that the ionic bond is dominant for the compound. The G/B ratio for the Pnma 
structure of the CsMgH3 compound was calculated to be 0.78. From to the calculated G/B 
ratio, it can be seen that the covalent bonding dominates in the compound. According to the 
calculated elastic constants, the Pnma phase of the CsMgH3 compound was found to be 
mechanically stable. In addition, the structure has semiconductor properties according to the 
calculated band gap.  
Keyword: CsMgH3, band structure, mechanical properties 
 
1. INTRODUCTION 
In recent years, scientists have conducted many studies on the usability of hydride-based 
alkali and alkaline earth metals as hydrogen storage materials at moderate temperatures and 
pressures [1-3]. The search for new methods on hydrogen storage materials continues today. 
Magnesium-containing metal hydrides are accepted as possible hydrogen storage materials 
because they are inexpensive and light and offer improved hydrogen storage. [4]. These 
magnesium-containing compounds can hold a lot of hydrogen and have octahedral [MgH6]−4 
anions. Many researches are carried out to determine the stability and compatibility of 
complex hydrides, which are considered as hydrogen storage materials [5]. CsMgH3 is 
handled in two ways under ambient conditions: The first is β-CsMgH3 [6] with a high-
pressure phase and the second is α-CsMgH3 [7] with a medium pressure orthorhombic 
structure. Phase α of the CsMgH3 compound occurs at lower energies than phase β.  
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It was discovered that phase α, the orthorhombic phase of the CsMgH3 compound, consists of 
three deformed MgH6 octahedra in each building block. It can be said that the orthorhombic 
phase has a superior atomic order compared to other Mg-based phases. In this study, the 
electronic, structural, and mechanical properties of orthorhombic CsMgH3, which is a 
hydrogen storage material, were investigated with the SIESTA program, which is a package 
program, using the generalized gradient approach within the framework of density functional 
theory. 
 
2. METHOD 
Quantum chemical computations were performed under pressure by employing SIESTA 
software using Kohn-Sham density functional theory (DFT). The generalized gradient 
approximation method (GGA) was used as the exchange correlation functional type, with the 
Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) parameterization. Troullier-Martins type norm-conserving 
pseudo-potential was used for Cs, Mg and H atoms. The default basis set, a double-ζ 
polarization set composed of a compact and a diffused orbital basis, was used in these 
calculations. The Hartree and exchange-correlation potentials were computed by projecting 
the electronic density and wave functions onto a real- space grid. The energy cut-off, which 
corresponded to the grid spacing, was set to 300 Ry. The Brillouin zone was sampled with a 
10 x 8 x 6 k-point mesh for orthorombic structure. The simulation is analyzed using the 
KPLOT program and the RGS algorithm. They provide extensive information about a studied 
structure's space group, atomic locations, and lattice parameters. The VESTA application is 
also used to illustrate. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Initially, we relax our 30 atoms at zero pressure to obtain the lattice parameters of the Pnma 
phase and afterwards compare them with available literature data. The equilibrium unit cell 
lattice constants of CsMgH3 are obtained to be a = 6.1590 Å, b = 8.6130 Å, c = 10.0100 Å. 
 

 
Figure 1. Crystal structure of CsMgH3 
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The mechanical and elastic properties of CsMgH3 are critical in determining the material's 
viability for practical applications in terms of stability and endurance. Tables 1 and 2 list the 
elastic constants and other parameters derived from the elastic constants of CsMgH3.The 
examination of mechanical stability was conducted using the Born stability criterion for 
orthorhombic symmetry [8]; 
C11 + C33 − 2C13 > 0, C22 + C33 − 2C23 > 0, C11 + C22 − 2C12 > 0, 
C11 > 0, C22 > 0, C33 > 0, C44 > 0, C55 > 0, C66 > 0, 
C11 + C22 + C33 + 2(C12 + C13 + C23) > 0, 
                                      1/3 (C12 + C13 + C23) < B < (C11 + C22 + C33)                                 (1) 
Equation 1 indicates that the Pnma phase of CsMgH3 is mechanically stable. 
 

Table 1. The obtained elastic constants (GPa) of  CsMgH3. 
Phases C11 C12 C13 C22 C23 C33 C44 C55 C66 
Pnma 43.66 7.61 7.62 32.53 8.68 45.73 15.29 14.21 11.79 

 
The brittleness and ductility behavior of materials can be examined via the bulk to shear 
modulus ratio (B/G) and Poisson‘s ratio (υ). Materials with a higher Poisson's ratio are more 
flexible [9]. In addition, the literature suggests that Poisson's ratio is 0.1 for covalent materials 
and 0.25 for ionic materials [10]. The Poisson's ratio of CsMgH3 presented in Table indicates 
that CsMgH3 possesses predominately covalent bonding properties. According to Pugh [11], 
if B/G is more than 1.75, the material is ductile; otherwise, it is characterised as brittle. It is 
revealed that CsMgH3 is brittle. 
 

Table 2. Bulk modulus (B), Shear modulus G (GPa), Young‘s modulus E (GPa), B/G 
ratios, and Poisson‘s ratios (υ) of phases. 

Phases B G E B/G υ 
Pnma 43.66 7.61 7.62 32.53 8.68 

 
We estimated the electronic band structure and related total DOS for CsMgH3 along the high-
symmetry directions, and Fig.2 and Fig.3 respectively exhibit these results as a function of 
energy close to the Fermi energy (EF) level. It was decided that the Fermi level would be 0 
eV. The symmetry points are Γ, X, S, Y,Γ, Z, U,R, T, Z|X, U|Y, T|S, and R for  Pmmn phase. 
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Figure 2. Electronic band structure of CsMgH3. 

 
The energy dependence of the DOS of CsMgH3 for the Pnma phase is shown in Figure 3. 
While Mg and all electrons contribute equally to the conduction band, it appears that H-1s 
orbit electrons are dominant in the valence band with a minor contribution from Mg orbit 
electrons. 
 

 
Figure 3. Electronic density of states of CsMgH3. 
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4.  CONCLUSIONS  
This study investigates the structural, elastic, and electronic properties of CsMgH3 for the 
Pmmn phase using density functional theory. The results suggest that CsMgH3 is a brittle and 
semiconductor material. Covalent bonding seems to be dominant within CsMgH3. 
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Özet 
Heksagonal Ba3BiN bileşiğinin yapısal, elastik ve elektronik özellikleri, SIESTA kodunda 
uygulanan yoğunluk fonksiyonel teorisine (DFT) dayalı birinci prensip hesaplamaları 
kullanılarak araştırıldı. Tahmin edilen örgü sabitlerinin mevcut literatür değerleriyle iyi bir 
uyum içinde olduğu bulunmuştur. Elektronik bant yapısı ve durum yoğunluğu (DOS) 
hesaplandı ve P63/mmc uzay grubuna sahip heksagonal Ba3BiN bileşiğinin, hesaplamalara 
dayalı olarak yarı iletken (0.68 eV) özelliklerine sahip olduğu keşfedildi. Ba3BiN'nin elastik 
sabitleri, 0 GPa basınç değeri için hesaplandı. Elde edilen bağımsız elastik sabiti değerleri 
heksagonal Ba3BiN bileşiği için literatürdeki iyi bilinen Born kararlılık kriterlerine uyduruldu 
ve Ba3BiN için elde edilen bu heksagonal fazın mekanik olarak kararlı olduğu bulundu. Ek 
olarak malzemenin sertliği hakkında bilgi veren bulk modülü (B) ve kayma modülü (G) de 
hesaplanmıştır. Ayrıca Young modülü, Poisson oranı, Pugh modülü ve sertlik sayısal olarak 
hesaplanmıştır. Ba3BiN bileşiğinin B/G oranı 2.43 olarak hesaplandı. Hesaplanan B/G oranına 
göre yapı sünektir. Ayrıca Ba3BiN bileşiğinin P63/mmc fazı için Poisson oranı 0.32 olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan Poisson oranının 0.25'ten büyük olması nedeniyle Ba3BiN 
bileşiğinin iyonik bağının baskın olduğu belirlendi. 
Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: TBY.A4.22.004. 
Anahtar Kelimeler: Altıgen Ba3BiN, yapısal özellikler, elastik özellikler, elektronik 
özellikler. 
 

INVESTIGATION OF STRUCTURAL, ELECTRONIC, AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF HEXAGONAL BA3BiN 

 
Abstract 
The hexagonal Ba3BiN compound's structural, elastic, and electronic properties are explored 
using first principle calculations based on density functional theory (DFT) as implemented in 
the SIESTA code. The estimated lattice constants are found to be in good agreement with 
existing literature values. The electronic band structure and density of states (DOS) were 
computed, and it was discovered that the hexagonal Ba3BiN compound with the space group 
P63/mmc had semiconductor (0.68 eV) characteristics based on the calculations. The elastic 
constants of Ba3BiN were calculated for the pressure of 0 GPa. The independent elastic 
constant values obtained were fitted to the well-known Born stability criteria in the literature 
for the hexagonal Ba3BiN compound, and this hexagonal phase obtained for Ba3BiN was 
found to be mechanically stable. In addition, the bulk modulus (B) and shear modulus (G), 
which give information about the hardness of the material, were also calculated. Furthermore, 
Young's modulus, Poisson's ratio, Pugh's modulus, and hardness were calculated numerically. 
The Ba3BiN compound's B/G ratio was calculated to be 2.43.   
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The structure is ductile, according to the computed B/G ratio. Besides, the Poisson's ratio for 
the P63/mmc phase of the Ba3BiN compound was calculated to be 0.32. Because the 
calculated Poisson's ratio was greater than 0.25, it was determined that the Ba3BiN 
compound's ionic bond was dominating. 
This study has been supported by the Kırşehir Ahi Evran University Scientific Research 
Projects Coordination Unit. Project Number: TBY.A4.22.004. 
Keywords: The hexagonal Ba3BiN, structural properties, elastic properties, electronic 
properties.  
 
GİRİŞ 
X3ZN (X=Ca, Sr, Ba ve Z=As, Sb, Bi) bileşikleri Pm-3m uzay grubuna ait kübik anti-
perovskite tipi yapıda kristalleşir. Genel formülünde genellikle yukarıda belirttiğimiz metaller 
ve nitrojen bulunur. Birim hücrede, X atomları yüzeylerin merkezlerini işgal eder ve Z 
atomları hücrelerin köşelerinde bulunur. Geniş teknolojik uygulama alanları olması nedeniyle, 
grup II-V bileşikleri deneysel ve teorik olarak ilgi kazanmışlardır [1]. Bu bileşikler, yüksek 
dev manyeto direncine sahiptir ve sıcaklık direnç katsayıları neredeyse sıfırdır [2, 3]. 
Kalsiyum bazlı nitrür bileşikleri Ca3ZN (Z = As, Sb, Bi) [4], kübik bir anti-perovskit yapısını 
benimser. Diğer çalışmalar, Ca3AsN'nin ortorombik fazda da bulunduğunu göstermektedir [4, 
5]. Sr3ZN bileşimine sahip Sr- ve Ba bazlı yeni üçlü nitrürler ve Z = As, Sb ve Bi ile Ba3ZN 
yarı iletken doğaya sahiptir [6]. Gabler ve arkadaşları [6], Z = Sb, Bi ile Sr3ZN ve Ba3ZN'yi 
üçlü nitrürler olarak bildirmiş ve Sr3ZN'nin kübik bir anti-perovskit yapıya sahip olduğunu ve 
Ba3ZN'nin altıgen bir anti-perovskit yapıya sahip olduğunu bulmuştur. Tüm bu bileşikler yarı 
iletken davranışa sahiptir. Haddadi ve ark. [7] bu iki heksagonal Ba bazlı anti-perovskite 
bileşiğin elektronik ve elastik özelliklerini 20-GPa basıncı altında teorik olarak incelediler. Bu 
çalışmada heksagonal tipi Ba3BiN’nin yapısal, elektronik ve elastic özellikleri detaylı bir 
şekilde çalışıldı. Elde edilen sonuçlar ile literature özellikle deneysel çalışanlara bir katkı 
sunulacağını düşünmekteyiz. 
 
YÖNTEM 
Ba3BiN'nin yapısal özellikleri, Siesta yazılım paketi kullanılarak Yoğunluk Fonksiyonel 
Teorisi (DFT) hesaplamaları dahilinde gerçekleştirilmiştir [8]. Hesaplamalar, GGA-PBE 
değiş tokuş-korelasyon fonksiyoneli kullanılarak yapılmıştır [9]. Ba, Bi ve N atomları için 
Troullier-Martins tipi norm koruyucu sözde potansiyel kullanıldı [10]. Tüm hesaplamalarda 
double-zeta polarize (DZP) lokalize atomik orbitallerin temel setleri kullanılarak yapılmıştır. 
Toplam enerjiye ve Hamiltonian'a Hartree, değiş tokuş ve korelasyon katkısını hesaplamak 
için kullanılan gerçek uzay ızgarasının aralığına karşılık gelen enerji ağı kesmesi, 350 
Rydberg (Ry) olarak ayarlandı. Brillouin-bölgesi entegrasyonu, Ba3BiN’nin hekzagonal tipi 
yapısı için 8×8×6 k-noktalı ağlarla gerçekleştirilmiştir. Her minimizasyon adımını analiz 
etmek için, analiz edilen bir yapının uzay grupları, atomik konumları ve kafes parametreleri 
hakkında ayrıntılı bilgi veren KPLOT program ve RGS algoritması  kullanıldı [11, 12]. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Yapısal Özellikler 
Ba3BiN’nin P63/mmc fazının yapısal, elektronik ve elastik özellikleri Siesta Paket program ile 
hesaplandı. Bu fazda Ba3BiN, birim hücrede 10 atoma sahiptir. Ba3BiN’nin birim hücresinin 
kristal yapısının bir görüntüsü Şekil 1’de verildi.  
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Şekil 1. Ba3BiN’nin P63/mmc fazının birim hücresinin kristal yapısı. 

 
Yapılan optimizasyonlar sonucunda, Ba3BiN için örgü sabitleri a=b=7.7660 Å ve c= 6.8010 Å 
olarak bulundu. Ayrıca formasyon enerjisini (∆EF) de hesapladık. Bu hesaplama için aşağıda 
verilen 1 nolu eşitliği kullandık. 
∆EF=ET (Ba3BiN)-[E(N)+E(Bi)+3∗E(Ba)]                   (1)                          
Formasyon enerjisi, bir katı kristalin termodinamik kararlılığı veya yapısal sentezlenebilirliği 
hakkında önemli bilgiler verir. Ba3BiN için hesaplanan formasyon enerjisinin negatif değeri 
(-0.84 eV/atom), bu kristalin termodinamik kararlılığa ve deneysel olarak sentezlenebilirliğe 
sahip olduğunu gösterir. 
 
Elektronik Özellikler 
Elektronik bant yapısı ve kısmi durum yoğunluğu (DOS), P63/mmc fazı için yüksek simetri 
yönleriyle birlikte hesaplanmış ve sırasıyla Şekil 2 ve 3'te verilmiştir. Fermi enerji seviyesi 0 
eV olarak ayarlanmıştır. Ayrıca fermi enerji seviyesi, Şekil 2 ve 3'te sırası ile mavi ve kırmızı 
kesikli çizgi ile işaretlenmiştir. Şekil 2'ten de görülebileceği gibi, Ba3BiN’nin P63/mmc 
fazındaki bant aralığı 0.68 eV'dir. Bu, Ba3BiN’nin P63/mmc fazının yarı iletken özellik 
gösterdiği anlamına gelir. Ayrıca Ba3BiN’nin P63/mmc fazı için valans bandının maksimumu 
ve iletim bandının minimumu aynı noktada (gama) olduğundan, doğrudan bant geçişli bir yarı 
iletkendir.  
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Şekil 2. Ba3BiN’nin P63/mmc fazının elektronik bant yapısı. 

 

 
Şekil 3. Ba3BiN’nin P63/mmc fazı için enerjinin bir fonksiyonu olarak durum 

yoğunluğu. 
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Ba3BiN’nin P63/mmc fazının elektronik yapısı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilmek 
için Şekil 3 de toplam ve kısmi durum yoğunluğu eğrisi verildi. Şekil 3 malzemenin bant 
aralığı hakkında bize bilgi verir. Bant aralığı grafiği ile aynı olan 0.68 eV luk sonucu 
vermektedir. Ayrıca bu şekilden orbitallerden gelen katkıyı da öğrenebiliriz. Şekil 3 de, Fermi 
enerji seviyesinin altında (0)-(-1) eV aralığında en büyük katkı Bi atomundan gelirken (-1)-(-
3) eV aralığında bu katkı N atomundan gelmektedir. Fermi enerji seviyesinin üstünde ise 
genel olarak bu katkı N atomundan gelmektedir. 
 
Elastik Özellikler 
Ba3BiN’nin P63/mmc fazının mekanik stabilitesini araştırmak için 2. dereceden bağımsız 
elastik sabitlerini hesapladık. Elde edilen Cij değerleri Tablo I’de verilmiştir. Bir malzemenin 
uygulanan basınca karşı koyma yeteneği, yapısal kararlılığın belirlenmesinde çok önemli 
fiziksel parametreler olan elastik sabitleri tarafından belirlenir. Ayrıca elastik özellikler, 
atomik bağ, sertlik, süneklik, kırılganlık ve mekanik kararlılık gibi fiziksel özellikler hakkında 
da bilgi verir. Hekzagonal yapı için 5 bağımsız elastik sabiti değeri (C11, C12, C13, C33 ve C44) 
vardır. Ba3BiN'nin hekzagonal fazı için iyi bilinen Born kriteri aşağıda Eşitlik 2 ile 
verilmiştir. 
C44>0, C11>|C12|, (C11+2C12)C33>2C13

2               (2) 
Tablo I’de verilen sonuçlar, Ba3BiN’nin P63/mmc fazının Eşt. 2 ile verilen kararlılık 
koşullarını sağladığının kanıtıdır. Dolayısıyla, Ba3BiN’nin P63/mmc fazı mekanik olarak 
kararlıdır.  
 
Tablo I. Ba3BiN'nin P63/mmc fazı için elde edilen elastik sabiti değerleri (GPa cinsinden) 

Faz C11 C12 C13 C33 C44 

P63/mmc 52.76 12.13 6.35 2.54 20.31 

 
Malzemenin dayanıklılığı ile ilgili bazı parametrelerin verileri Tablo II'de verilmiştir. Bu 
veriler 2. dereceden elastik sabit değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. İkinci dereceden 
elastik sabit değerleri kullanarak, basınç varlığında hacim değişikliğine karşılık gelen direnci 
ifade eden Bulk Modülünü (B) hesapladık. Ardından, elastik sabit değerleri kullanarak, basınç 
varlığında şekil değişikliğine karşılık gelen direnci ifade eden Shear Modülünü (G) 
hesapladık. Sertlik ölçüsünü belirleyen en önemli parametrelerden biridir ve bir malzemenin 
sertliği, o malzemenin yüzeyindeki başka bir malzemenin gerilimine karşı gösterdiği direncin 
bir ölçüsüdür. 
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Tablo II. Ba3BiN'nin P63/mmc fazı için elde edilen Bulk modülü (B), Shear modülü (G), 
Young modülü (E), B/G ratio ve Poisson oranı (υ) değerleri. 

Faz B (GPa) G (GPa) E (GPa) B/G υ 

P63/mmc 25.10 10.34 27.28 2.43 0.32 

 
Malzemelerin kırılganlığı ve sünekliği hakkında bilgi, B/G oranına bakılarak tahmin 
edilebilir. Bu oran Pugh tarafından tanımlanmış ve sınır değeri 1,75 olarak alınmıştır. 
Ba3BiN'nin P63/mmc fazı için elde edilen B/G oranı 1,75'in üzerinde ise malzeme sünek, aksi 
halde kırılgandır. Bu çalışmada Ba3BiN'nin P63/mmc fazı için elde edilen B/G (2.43) oranı 
1.75'ten büyük olduğundan Ba3BiN bu fazsa sünek özellik göstermektedir. Bir sonraki 
parametre olan Poisson oranı (σ), malzemelerin atomlar arasındaki bağlanma özellikleri 
hakkında bilgi verir ve eşitlik 3 ile hesaplanır. 
 
σ=((3B-E)/6B)               (3) 
 
Poisson oranı ne kadar yüksekse, malzemelerin plastisite özelliği de o kadar yüksektir. Bu 
oran 0,1 civarında ise malzeme o fazda kovalent bağ yapmıştır. Bu oran 0,25 civarında ise 
iyonik bağ yapmış denir. Ba3BiN'nin P63/mmc fazı için Tablo II'de verilen Poisson oran 
değeri 0,32 olarak elde edilmiştir. Bu nedenle, Ba3BiN'nin P63/mmc fazında iyonik karakter 
daha baskındır. 
 
SONUÇLAR 
Ba3BiN'nin hekzagonal P63/mmc fazının yapısal, elektronik ve elastic özellikleri yoğunluk 
fonksiyonel teorisi kullanılarak hesaplandı. Elde edilen örgü parametresi değerlerinin literatür 
ile iyi uyum halinde olduğu görüldü. Ayrıca P63/mmc fazı için formasyon enerjisi hesaplandı 
ve malzemenin deneysel olarak sentezlenebileceği görüldü. Ek olarak Ba3BiN'nin P63/mmc 
fazı için elektronik hesaplamalar da yapıldı. Bu hesaplamalar sonucunda fermi enerji 
civarında 0.68 eV luk bir bant aralığı elde edildi. Bu sayede malzemenin bu fazda yarıiletken 
özelliğe sahip oldu anlaşıldı. Malzemenin sertliği hakkında bilgi veren 2. dereceden bağımsız 
elastic sabiti değerleri hesaplandı ve malzemenin P63/mmc fazının mekanik olarak kararlı 
olduğu görüldü. Bu elastic sabiti değerlerinden B/G oranı ve Poisson oranı da hesaplandı. B/G 
oranına göre malzemenin sünek bir malzeme olduğu görüldü. Poisson oranına göre Ba3BiN’yi 
oluşturan atomların birbirlerine iyonik bağ ile bağlandıkları da yapılan hesaplamalardan elde 
edildi. 
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KMgH3'ÜN KÜBİK FAZININ ELEKTRONİK, MEKANİK VE YAPISAL 
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Özet 
Bu çalışmada, hidrojen depolama malzemeleri olarak kullanılan uzay grubu Pm-3m olan 
kübik KMgH3'ün yapısal, elektronik ve elastik özelliklerini incelendi. Hesaplamalarda 
SIESTA paket programını kullandık. Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) ile 
genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı, yoğunluk fonksiyonel teorisi çerçevesinde değiş tokuş-
korelasyon enerjisi olarak kullanıldı. İncelenen malzemenin fiziksel özellikleri hakkında daha 
detaylı bilgi elde etmek için elektronik bant yapısı ve ilgili durum yoğunluğu (DOS) 
hesaplandı. Kübik bir yapıya sahip olan KMgH3 bileşiğinin elektronik bant yapısı 
hesaplamalarından, Fermi enerji seviyesi civarında değerlik bandının maksimumu ile iletim 
bandının minimumu arasında 2.43 eV'lik bir bant aralığı elde ettik. KMgH3'ün yarı iletken 
karaktere sahip olduğu görülmektedir. Ek olarak, elastik sabitleri tahmin etmek için stress-
strain yöntemi kullanılmıştır. Bulk modülü, Shear modülü, Young modülü ve Poisson oranını 
belirlemek için sayısal hesaplamalar yapılmıştır. Bulk modülü (B) ve Shear modülü (G) bize 
malzemenin sertliği hakkında bilgi verir. Hesaplamalara göre KMgH3 bileşiğinin kübik Pm-
3m yapısının B/G oranı 1.12'dir. Bu değer literatürde iyi bilinen 1.75 değerinin altında olduğu 
için KMgH3'ün kübik Pm-3m tipi yapısı kırılgandır. 
Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: TBY.A4.22.004. 
Anahtar Kelimeler: Hidrojen depolama malzemeleri, yapısal özellikler, elastik özellikler, 
elektronik özellikler. 
 

ELECTRONIC, MECHANICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF CUBIC 
PHASE OF KMgH3 : FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS 

 
Abstract 
In this study, we were examined the structural, electronic, and elastic properties of cubic 
KMgH3 with space group Pm-3m used as hydrogen storage materials. In the calculations, we 
used the SIESTA package program. The generalized gradient approach with Perdew-Burke-
Ernzerhof (GGA-PBE) was used as the exchange-correlation energy within the framework of 
the density functional theory. To obtain more detailed information about the physical 
properties of the studied material, the electronic band structure and associated density of 
states (DOS) have been calculated. From the electronic band structure calculations of the 
KMgH3 compound, which has a cubic structure, we obtained a band gap of 2.43 eV between 
the maximum of the valence band and the minimum of the conduction band around the Fermi 
energy level Thus, the cubic structure of KMgH3 appears to have semiconductor character. 
Additionally, the stress-strain method has been used to predict the elastic constants. 
Numerical calculations have been performed to determine the Bulk modulus, Shear modulus, 
Young's modulus, and Poisson's ratio.  
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The bulk modulus (B) and shear modulus (G) give us information about the hardness of the 
material to us. According to calculations, the B/G ratio of the KMgH3 compound's cubic Pm-
3m structure is 1.12. Since this value is below the well-known value of 1.75 in the literature, 
The cubic Pm-3m-type structure of KMgH3 is brittle. 
This study has been supported by the Kırşehir Ahi Evran University Scientific Research 
Projects Coordination Unit. Project Number: TBY.A4.22.004. 
Keywords: Hydrogen storage materials, structural properties, elastic properties, electronic 
properties.  
 
GİRİŞ 
Son yıllarda, periyodik tablonun I-III gruplarına, örneğin K, Li, Na, Mg, Ba, Sr ve Al'ye 
ilginin arttığı gözlemlenebilir. Bu malzemeler hafif olmaları nedeniyle potansiyel hidrojen 
depolama malzemeleri olarak kullanılırlar. Günümüzde, yüksek hidrojen içeriğine sahip ve 
düşük çalışma sıcaklığında işlevsel hale gelmeye uygun yeni malzemeleri belirlemek 
amacıyla birçok araştırma faaliyeti devam etmektedir.  
Perovskite hidritleri (ABH3), CsCaH3, RbCaH3, KMgH3, BaLiH3 ve SrLiH3 gibi hafif 
elementlerden oluşması ve  kübik yapıya sahip olmasından dolayı çok ilgi görüyor [1-3]. Mg 
bazlı fazlar, hafif ve düşük maliyetli üretim nedeniyle özel ilgi görmektedir. Son zamanlarda, 
MMgH3’ün (M = Li, Na, K, Rb, Cs) farklı fazlarında yapısal ve elektronik özellikler için bir 
dizi teorik çalışma yapılmıştır [4, 5]. Hidritler için, yapısal düzenlemelerdeki karmaşıklık ve 
X-ışını kırınımı yöntemleriyle hidrojen konumlarının oluşturulmasındaki zorluklar nedeniyle, 
yapısal bilgi sınırlıdır [6]. Bununla birlikte, bu malzemelerin çoğu iyi tanımlanmamıştır ve 
termodinamik veriler yoktur [7]. Bazı teorik sonuçlar, yalnızca bu perovskite hidritler XLiH3 
(X = Ba ve Sr) [8] ve XCaH3'ün (X = Cs ve Rb) [9] basınç altında kararlılığı için mevcuttur. 
Ancak Mg bazlı perovskite hidrit KMgH3 için, hidrojen konumlarıyla ilgili faz kararlılığı için 
deneysel veya teorik veri literatürde eksik kalmıştır. Bu noktaları göz önünde bulundurarak, 
perovskitetype KMgH3'ün yapısal, elektronik ve elastik özellikleri üzerine bu çalışma 
yapılmıştır. 
 
YÖNTEM 
Siesta paket program kullanılarak, yoğunluk fonksiyonel teori çerçevesinde KMgH3’ün 
yapısal, elektronik ve elastik özellikleri hesaplanmıştır [10]. Hesaplamalarda değiş tokuş-
korelasyon enerjisi olarak genelleştirilmiş gradyant yaklaşımı Perdew-Burke-Ernzerhof 
parametresi ile birlikte tercih edildi [11]. K, Mg ve H atomları için Troullier-Martins tipi 
norm koruyucu pseudo-potansiyel kullanılmıştır [12]. Yapılan optimizasyonlar sonucunda 
cut-off değeri 350 Rydberg (Ryd) olarak yeterli görüldü. Brillouin-bölgesi entegrasyonu, 
KMgH3’ün kübik tipi yapısı için 8×8×6 k-noktalı ağlarla gerçekleştirildi. Ayrıca KMgH3’ün 
kübik fazını oluşturan atomların konumları, uzay grubu ve çalışılan fazın örgü parametreleri 
hakkında bilgi elde edebileceğimiz KPlot program ve RGS algoritması kullanıldı [13, 14]. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Yapısal Özellikler 
Bu çalışmada KMgH3’ün yapısal, elektronik ve elastik özellikleri, yoğunluk fonksiyonel 
teorisi çerçevesinde Siesta paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. KMgH3, Pm-3m uzay 
grubuna ait kübik bir yapıda kristalleşir. Yapılan optimizasyonlar sonucunda Pm-3m fazı için 
örgü parametresi değerleri a = b= c = 4.0121 Å olarak elde edilmiştir. KMgH3’ün Pm-3m 
yapısının bir görüntüsü Şekil ‘de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. KMgH3’ün Pm-3m fazının birim hücresinin kristal yapısı. 

 
Formasyon enerjisi (ΔEF) (eV/atom cinsinden ), 1 nolu eşitlik kullanılarak hesaplandı. 
∆EF=ET (KMgH3)-[E (K)+E (Mg)+3∗E (H)]                                                (1) 
KMgH3'ün Pm-3m fazının formasyon enerjisi -0.338 eV/atom olarak hesaplanmıştır. Bileşiğin 
negatif bir formasyon enerjisine sahip olması deneysel olarak sentezlenebileceği anlamına 
gelir. 
 
Elektronik Özellikler 
KMgH3'ün Pm-3m fazı için elektronik bant yapısını, toplam ve parçalı durum yoğunlukları 
(DOS) hesaplandı. Bir bileşiğin elektronik özellikleri bileşiğin türü (iletken, yarı iletken veya 
yalıtkan) hakkında bilgi verir. KMgH3'ün Pm-3m fazı için elektronik bant yapısını yüksek 
simetri yönleri boyunca hesapladık. Tüm hesaplamalarda Fermi enerji seviyesi 0 eV olarak 
ayarlandı. Hesaplanan bant yapısı grafiği Şekil 2'de verilmiştir.  
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Şekil 2. KMgH3'ün Pm-3m fazının elektronik bant yapısı. 

 
Şekil 2'de, Fermi enerji seviyesi mavi kesikli çizgi ile verilmektedir. Valans bandı, Fermi 
enerji seviyesinin altındadır. Fermi enerji seviyesinin üzerinde ise iletim bandı bulunur. 
Valans bandı ile iletim bandı arasında bir bant aralığı vardır. Bu yüzden KMgH3, Pm-3m 
fazında yarı iletken malzemelerin özelliğine sahiptir. Ayrıca valans bandının maksimumu X 
simetri noktasında, iletim bandının minumumu ise R simetri noktasında olduğu için, KMgH3, 
dolaylı bant geçişine sahip (X-R) bir yarıiletkendir. Eğer valans bandı ile iletim bandını 
oluşturan bantlar Fermi Enerji seviyesini keserse o zaman bileşik çalışılan fazda metalik 
özelliğe sahiptir denir.  
İncelenen bileşiğin elektronik özellikleri hakkında daha kapsamlı bilgi elde etmek için 
KMgH3’ün Pm-3m fazına ait DOS grafiği çizilerek Şekil 3'te verilmiştir. Şekil 3’den 
görüldüğü üzere Fermi Enerji Seviyesinin altında en büyük katkı H atomundan 
kaynaklanırken Fermi Enerji seviyesinin üstünde ise en büyük katkı Mg atomundan gelmiştir. 
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Şekil 3. KMgH3'ün Pm-3m fazı için enerjinin bir fonksiyonu olarak durum yoğunluğu. 

Elastik Özellikler 
 
Elastik sabitler, katı malzemenin önemli parametreleridir ve ayrıca yapısal kararlılık hakkında 
önemli bilgiler sağlar. Bir kübik sistemin üç bağımsız elastik sabiti vardır (C11, C12, C44). Bu 
bileşik için mekanik kararlılık, elastik sabitleri kullanılaarak analiz edilmiştir. Kübik kristaller 
için, mekanik kararlılık koşulları şu şekilde verilir: 
 

                                         (2) 
 
KMgH3 bileşiğinin hesaplanan elastik sabitleri Tablo 1'de verilmiştir. Elde edilen elastik 
sabitler, bu mekanik stabilite kriterlerini sağlayarak bu bileşiğin mekanik olarak kararlı 
olduğunu göstermektedir. 
 
Tablo 1. KMgH3’ün Pm-3m fazı için elde edilen elastik sabiti değerleri (GPa cinsinden) 
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Ayrıca, Bulk modülü (B), Shear modülü (G), Young modülü, B/G oranı ve Poisson oranı gibi 
mekanik parametreler Tablo II’de verilmiştir. KMgH3 bileşiğinin Pm-3m fazının süneklik ve 
kırılganlık özelliklerini araştırmak için B/G oranı hesaplanmıştır. B/G oranı 1.75'ten büyük ise 
malzeme sünek özellik gösterir. 1.75'ten küçük ise, malzeme kırılgan özelliklere sahiptir. Bu 
bileşik için B/G değeri 1.12'dır. Bu, KMgH3 bileşiğinin Pm-3m fazının kırılgan doğasını 
gösterir. Bir sonraki parametre olan Poisson oranı (σ), malzemelerin bağlanma (kovalent bağ) 
özellikleri hakkında bilgi verir. Bu oran 0,1 civarında ise malzeme kovalent bağ yapmış 
demektir. Bu oran 0,25 civarında ise iyonik bağ yapmış denir. Bu oran 0,5 civarında ve 
üzerinde ise malzeme metalik bağ yapmış demektir. Tablo II’de verilen Poisson oranı değeri 
KMgH3 bileşiğinin Pm-3m fazı için 0,15 olarak elde edilmiştir. Bu nedenle, KMgH3’ün 
kovalent karakteri Pm-3m fazı için daha baskındır. 
 
Tablo II. KMgH3 bileşiğinin Pm-3m fazı için elde edilen Bulk modülü (B), Shear modülü 

(G), Young modülü (E), B/G ratio ve Poisson oranı (υ) değerleri. 

 
 
SONUÇLAR 
KMgH3 bileşiğinin Pm-3m fazının yapısal, elektronik ve elastik özelliklerini incelemek için 
ilk prensip hesaplamaları uygulandı. KMgH3’ün Pm-3m fazı için elektronik özellikler 
hesaplanmış ve KMgH3’ün bu yapıda yarı iletken karaktere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 
çalışılan malzemenin sertliği ve mekanik kararlılığı hakkında bilgi elde etmek için elastik 
sabit değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya göre, KMgH3’ün Pm-3m fazı mekanik olarak 
kararlıdır. Ayrıca bağımsız elastic sabiti değerlerinden atomlar arasında kovalent bağ olduğu 
da gözlemlenmiştir. 
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CaF2-TİPİ KÜBİK KRİSTAL YAPIDA BULUNAN Ga2Pt ALAŞIMIN FİZİKSEL 
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Özet 
Fm-3m uzay grubunda bulunan CaF2-tipi kübik kristal yapıdaki Ga2Pt alaşımının taban durum 
özelliklerini belirlemek için yoğunluk fonksiyonel teorisinde hesaplamalar yapıldı. Bu 
çalışma, Ga2Pt alaşımının yapısal, elektronik, elastik ve termodinamik özelliklerini ortaya 
çıkarmak için kapsamlı bir araştırmayı sunmaktadır. Yoğunluk fonksiyonel teorisi içinde 
genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı yaklaşımı içerisinde oluşturulmuş PBE formundaki 
pseudopotansiyeller kullanıldı. Bileşiğin denge durumundaki örgü sabitini belirlemek için 
enerji-hacim verileri elde edildi. Minimum enerjiye karşılık gelen örgü sabiti, denge 
durumundaki yapının örgü sabiti olarak alındı. Ga2Pt alaşımının elektronik özelliklerini 
incelemek için yüksek simetri yönleri boyunca elektronik bant yapısı, kısmi ve toplam durum 
yoğunlukları hesaplandı. Bu alaşımın elektronik bant yapısı incelenediğinde metalik bir 
karaktere sahip olduğu tesbit edildi. Alaşının hesaplanan kısmi ve toplam durum 
yoğunluklarına bakıldığında ise iletkenliğe en fazla katkının Pt-5d, Ga-4s ve Ga-4p den 
geldiği görülmektedir. Alaşımın mekanik kararlılık değerlendirmesini yapmak için elastik 
özellikleri incelendi. Elde edilen elastik sabitlerden Born kararlılık kriterlerine göre bu 
alaşımın Fm-3m uzay grubunda mekanik olarak kararlı olduğu görüldü. Ayrıca Elastik 
sabitler aracılıyla Bulk modülü, Young molülü, Kayma modülü, B/G oranı ve Poisson oranı 
hesaplandı. Pugh kriterine göre B/G oranından bu alaşımın sünek bir doğaya sahip olduğunu 
anlaşıldı. Bunun yanı sıra, hesaplanan mekanik modüllerinden bu alaşımın yumuşak bir 
yapıda olduğu görüldü. Termodinamik özellikler Debye modeli kullanılarak elde edildi. Elde 
edilen termodinamik özellikler kapsamında bu alaşımın 0-800 K arasında ısı sığasının, 
entropinin, titreşim enerjisinin ve serbest titreşim enerjisinin sıcaklığa bağlı değişimleri elde 
edildi.  
Anahtar Kelimeler: CaF2-tipi yapı, elektronik bant yapısı, mekanik özellikler, termodinamik 
özellikler. 
 
* Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Proje Birimi tarafından Proje no: 
FEF.A4.22.019 kapsamında desteklenmiştir. 
 

INVESTIGATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF Ga2Pt ALLOY WITH 
CaF2-TYPE CUBIC CRYSTALS 

 
Abstract 
In order to determine the ground state properties of the CaF2-type cubic crystal structure 
Ga2Pt alloy in the Fm-3m space group, calculations were made in the density functional 
theory. This study presents a comprehensive investigation to reveal the structural, electronic, 
elastic and thermodynamic properties of the Ga2Pt alloy. PBE form pseudopotentials formed 
within the generalized gradient approach in density functional theory were used. 
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Energy-volume data were obtained to determine the lattice constant of the compound at 
equilibrium. The lattice constant corresponding to the minimum energy was taken as the 
lattice constant of the structure in equilibrium. To study the electronic properties of the Ga2Pt 
alloy, the electronic band structure, partial and total state densities were calculated along the 
high symmetry directions. It was determined that this alloy exhibited a metallic character 
from the electronic band structure. Considering the calculated partial and total state densities 
of the alloy, it is seen that the highest contribution to the conductivity comes from Pt-5d, Ga-
4s and Ga-4p. To evaluate the mechanical stability of the alloy, its elastic properties were 
examined.  To evaluate the mechanical stability of the alloy, its elastic properties were 
examined. According to the Born criteria from the elastic constants obtained, this alloy was 
found to be mechanically stable in the Fm-3m space group. In addition, Bulk modulus, 
Young's mole, Shear modulus, B/G ratio and Poisson's ratio were calculated by means of 
elastic constants. According to the Pugh criterion, it was understood that this alloy has a 
ductile nature from the B/G ratio. In addition, it was seen that this alloy has a soft structure 
from the calculated mechanical modulus. Thermodynamic properties were obtained using the 
Debye model. Within the scope of thermodynamic properties, temperature-dependent changes 
of heat capacity, entropy, vibration energy and free vibration energy of this alloy between 0-
800 K were obtained.  
Keywords: CaF2-type structure, electronic band structure, mechanical properties, 
thermodynamic properties. 
 
*This work was supported by the Kırşehir Ahi Evran University Research Project Unit under 
Project no: FEF.A4.22.019 
 
1.GİRİŞ 
Genellikle "bulk intermetallikler" olarak adlandırılan intermetalik bileşikler, geleneksel metal 
alaşımlarından bir dizi önemli yönden farklılık gösterir İntermetalik bileşikler arasında florit 
(CaF2, Fm-3m, C1) yapısına sahip fazlar, birçok benzersiz özelliği nedeniyle tarihsel olarak 
büyük ilgi görmüştür [1]. Zintl ve ark. [2], florit yapısına sahip intermetaliklerin birçoğunu ilk 
kez sentezleyen fazların, mordan (AuAl2) bakıra (PtIn2) ve pirince (PtAl2, PtGa2) kadar 
değişen çarpıcı bir renk çeşitliliği sergilediğini kaydetmiştir. Ayrıca, bu fazların çoğunun (örn. 
AuAl2, AuGa2, AuIn2 [3] ve PtGa2 [4,5]) düşük sıcaklıklarda süperiletken olduğu 
kanıtlanmıştır. Diğer araştırmacılar, AuGa2'nin termoelektrik güç [6] ve Knight kaymalarında 
[7] anormal sıcaklık bağımlılıkları sergilediğini bulmuşken, PtGa2'nin süper iletken [4,5] 
(kritik 2.1 K sıcaklıkta) ve birçok ek malzeme özelliği olduğu gösterilmiştir. Hall katsayısı 
[5], manyetik duyarlılık [8], termoelektrik güç [8], elektriksel özdirenç [9,10] ve Knight 
kayması [9] dahil olmak üzere PtGa2'nin sıcaklığı sıcaklığın fonksiyonları olarak ölçülmüştür. 
Bu tür sıra dışı özellikler, birkaç araştırmacıyı florit yapısında kristalleşen intermetalik fazlar 
için bant yapısı hesaplamaları yapmaya sevk etmiştir [10-15]. Hsu ve ark. [16] PtGa2'nin 
Raman spektrumunu ölçtüler ve bunu Au intermetalik bileşiklerininkilerle karşılaştırdılar. Bu 
bileşiklerin fonon özellikleri. Sinha, M.M ve Seung Kim J. tarafından incelenmiştir [1]. Sinha, 
M.M ve Seung Kim J. florit yapılı intermetalik bileşikler PtGa2 ve AuGa2 için örgü dinamik 
özelliklerini çalışmışlar.  
Bu çalışma, CaF2-tipi kübik kristal yapıdaki Ga2Pt alaşımının yapısal, elektronik, elastik 
özelliklerinin DFT kullanılarak incelenmesine odaklanmaktadır. Bu bileşiğin Elektronik 
yapısı, düzlem dalga pseudo-potansiyel metot uygulamasından, genelleştirilmiş eğim 
yaklaşımı (GGA) kullanılarak elde edildi. Quasi-harmonik yaklaşımı, genişletilmiş 
malzemelerin titreşim özelliklerini hesaplamak için kullanılır.   
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CaF2-tipi kübik kristal yapıdaki Ga2Pt alaşımı için yapılan hesaplamalar, pseudo-potansiyeller 
Perdew-Burke-Ernzerhof vasıtasıyla bilinen form içerisinde Genelleştirilmiş Eğim Yaklaşımı 
(GGA) hesaba katılarak kullanılmıştır [17]. Yapılan hesaplamalar, Yoğunluk Fonksiyonel 
Teorisi (DFT) üzerine kurulu Quantum-Espresso kodları ile yapıldı. CaF2-tipi kübik kristal 
yapıdaki Ga2Pt alaşımının denge durumundaki örgü sabitini elde etmek için, toplam enerjiler 
40 Ryd’ lik kesme enerjisi ve σ=0.02 Ry smearing parametre değeri alınarak hesaplandı. 
CaF2-tipi kübik kristal yapıdaki Ga2Pt alaşımı için yapısal parametreler çerçevesinde Bulk 
modülü, Young modülü, Shear Modülü ve Poison oranı hesaplandı. Bu değerler kullanılarak 
elektronik ve elastik özellikler araştırıldı. Rasgele dalga vektörlerindeki dinamik matrisler, bu 
örgü üzerinde Fourier dönüşümleri kullanılarak değerlendirildi. 
 
2.YÖNTEM 
Program yardımıyla örgü sabiti hesaplandı. Elastik sabitler, bir maddenin önemli 
parametreleridir ve genellikle yapısal kararlılık hakkında değerli bilgiler sağlar. Bir kübik 
sistem için birbirinden bağımsız üç tane elastik sabiti (C11, C12 ve C44) vardır. Kristalin birim 
hücresinin hacmini koruyacak biçimde belirli ve küçük bir deformasyon uygulanmış ve 
enerjideki değişimden yararlanılarak, Elastik sabitler, Bulk modülü, Young modülü, Shear 
Modülü ve Poison oranı hesaplamak için Quantum-Espresso kodu içinde thermo_pw 
programı ile hesaplandı. Tablo 1'de a, B, C11, C12, C44, G ve B / G'nin CaF2-tipi kübik kristal 
yapıdaki Ga2Pt alaşımı için hesaplanan değerleri özetlenmiştir. a; Denge örgü sabiti B; Bulk 
modülü Cij: elastik sabitler G: shear modülü, E; Young modülü Kübik yapıdaki malzemelerin 
elastik sabitleri için mekanik kararlılık şartları olarak bilinen Born kararlılık kriteri;  
C11>0, C44>0,  C11+2C12>0, C11−C12>0  şeklindedir [18]. 
 

Tablo 1. CaF2-tipi kübik kristal yapıdaki Ga2Pt alaşımı için hesaplanmış örgü sabitleri (ao), 
elastik sabitler (GPa), Bulk modülü (GPa), shear modülü (GPa) ve Poisson oranı ve B / G. 

Malzeme 
a0 

(Ang) 
B 

(GPa) 
G 

(GPa) 
C11 

(GPa) 
C12 

(GPa) 
C44 

(GPa) 
B/G 

E 
(GPa) 

σ A D 
(K) 

Ga2Pt 5.99 4.94 2.37 8.361 3.232 2.256 2.08 6.13 0.29 0.87 66.803 
 5.91*   10.0* 7.33* 2.993*      

*Ref 1 
 
Hesaplanan σ poisson oranı genel olarak, atomik bağlanmalar ile ilgili bilgiler içermektedir ve 
kovalentliğin bir ölçüsü olarak değerlendirilir. Poisson oranının değeri, kovalent 
malzemelerde 0,1’e yakın, iyonik malzemelerde ise 0,25’e yakın değerlerde çıkmaktadır [9]. 
Ga2Pt bileşiğinin için hesaplanan Poisson oranı 0.29 olduğundan bu malzemenin iyonik 
karakterde olduğu söylenebilir. Pugh’un B/G kriteri malzemelerin doğası hakkında bilgi 
sağlamak için yaygın olarak kullanılan kriterlerden biridir. Bu kritere göre, B/G oranı sertlik 
için önemli bir kriterdir ve bu değer 1,75'den küçükse malzeme kırılgan, büyük ise sünek 
olduğu söylenir [10]. Ga2Pt bileşiği için B/G oranı 2.08’dir, Pugh kriterlerine göre 
malzemenin sünek doğada olduğu söylenebilir. Tablo 1'de gösterilen hesaplanmış elastik 
sabitlerinden, bu malzemenin mekanik olarak da kararlı olduğu görülmektedir. Kristaldeki 
elastik anizotropi derecesinin bir ölçüsü olan anizotropi faktörü A, 0.87 olarak hesaplanmıştır 
Anizotropi faktörürnün 1’den farklı olması bu bileşiğin elastik anizotropik olduğunu 
göstermektedir. Bir kristalin normal titreşim modunun en yüksek sıcaklığı olarak tanımlanan 
Debye sıcaklığı (θD), önemli bir parametredir. Bu alaşım için hesaplanan Debye sıcaklık 
değeri 66.803 K olarak bulunmuştur.  Bir malzemenin Young modülü (E), sertliği karakterize 
etmek için kullanılan yaygın mekanik parametrelerden biridir.   
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Malzemenin daha düşük bir E değeri için çok yumuşak olabileceği sonucuna varılabilir. 
Young modülü için hesaplanan 6.13 GPa değeri, incelenen bu bileşiğin yumuşak bir malzeme 
olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 
Şekil 1. Ga2Pt bileşiğinin elektronik bant yapısı 

 
Bant yapıları, genelleştirilmiş eğim yaklaşımı içinde yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak 
hesaplandı. Ga2Pt bileşiğinin elektronik bant yapısı GGA kullanılarak hesaplanmış ve 
sonuçlar Şekil 2'de sunulmuştur. Enerji bantları incelendiğinde Fermi seviyesinin altında 
kalan valans bantlarının Fermi seviyesinin üstündeki iletkenlik seviyesine çıktığı 
görülmektedir. (Bkz.Şekil 1). Dolayısıyla bu Ga2Pt bileşiğinin metalik karakterde olduğu 
söylenebilir. 
 

 
Şekil 2. Ga2Pt bileşiğinin toplam ve kısmi elektronik durum yoğunlukları 
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Elektronik katkının nereden geldiğini daha iyi anlamak için durum yoğunluğu eğrileri 
incelendiğinde, Fermi enerji seviyesi civarında durum yoğunluğuna katkı Ga-4p fermi 
seviyesi hemen altında -4 eV civarında baskın bir şekilde orbitalinden Pt-5d gelen elektronlar 
tarafından sağlandığı Şekil 2.’de görülmektedir. 
 

 
Şekil 3. Ga2Pt bileşiğinin sıcaklığa bağlı   a) titreşim enerjisi b) serbest titreşim enerjisi 

 

 
Şekil 4. Ga2Pt bileşiğinin sıcaklığa bağlı   a) entropisi b) Debye ısı kapasitesinin sıcaklığa 

bağlı değişimi 
 
Şekil 3.’te Grafikler incelendiğinde; a) Sıcaklık arttıkça bu alaşımdaki titreşim enerji 
artmaktadır. b) Sıcaklık arttıkça beklenildiği gibi serbest titreşim enerjisi artarken toplam 
enerjinin korunumu gereği serbest titreşim enerjisi azalmaktadır. Şekil 4 incelendiğinde a) 
Düzensizliğin bir ifadesi olan entropinin sıcaklık arttıkça arttığı görülmektedir. Bu sonuç 
titreşim enerjinin sonucu ile uyuşmaktadır. b) ’de Debye ısı kapasitesinin sıcaklığa bağlı 
değişimi görülmektedir. Termodinamik özellikler, bir malzemenin yüksek sıcaklıklardaki 
davranışını anlamak için fizik ve malzeme biliminde önemli bir niceliktir. Şekil.4’de Ga2Pt 
bileşiğinin termodinamik özellikleri, 0 ile 800 K arasındaki sıcaklıklarda detaylı olarak 
araştırılmıştır. Isı sığası düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru gidildikçe ~60 K 
kadar hızla artmaktayken 60K’den sonra yavaşça artmakta olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda ısı sığasının yüksek sıcaklıklarda (ƟD=66.83 K) Dulong-Petit limiti [14] olarak 
bilinen 3NR değerine gittiği görülmektedir. Yarı harmonik yaklaşımın çerçevesinde 
hesaplanan bu değerlerden yüksek sıcaklığa doğru gidildikçe Duolong-Petit limitine uyduğu 
söylenebilir. 
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3.SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada, Ga2Pt bileşiğinin yapısal, elektronik, elastik özellikleri, Yoğunluk Fonksiyon 
Teorisi (DFT) kullanarak, genelleştirilmiş gradyen yaklaşımı (GGA) ile incelenmiştir. Ga2Pt 
bileşiği için denge durumundaki örgü sabiti elde edilmiştir. Hesaplanan elastik sabitler, 
mekanik stabilite kriterini karşılar ve Ga2Pt bileşiğinin Pugh kriterine göre incelendiğinde 
kırılgan bir malzeme olduğu söylenebilir. Ga2Pt bileşiğinin bant yapısı eğrilerinden 
malzemenin metalik karakterde olduğunu doğrular. Ga2Pt bileşiğinin hesaplanan Poisson 
oranı değerinden malzemenin iyonik karakterde olduğu söylenebilir. Ga2Pt bileşiğinin 
mekanik olarak kararlıdır. Ga2Pt bileşiğinin yüksek sıcaklıktaki titreşimlerde Duolong-Petit 
limitine uymaktadır. 
*Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Proje Birimi tarafından Proje no: 
MMF.A4.22.014 kapsamında desteklenmiştir. 
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Pt2CuGa TAM HEUSLER ALAŞIMININ TABAN DURUM ÖZELLİKLERİNİN 
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ÖZET 
Bu çalışmada, incelenen Cu2MnAl tipinde Pt2CuGa tam Heusler alaşımı Fm-3m uzay 
grubunda kübik yapıda kristalize olmaktadır. Pt2CuGa tam Heusler alaşımının taban durum 
özelliklerini hesaplayarak elde etmek için hesaplama yöntemi olarak yoğunluk fonksiyonel 
teorisi tercih edildi. Yoğunluk fonsiyonel teorisi içerisinde yer alan GGA-PBE kodları 
kullanılarak Pt2CuGa tam Heusler alaşımının yapısal, elektronik, mekanik ve termodinamik 
özellikleri hesaplandı. Hesaplamalar yapılırken ilk önce, Fm-3m uzay grubunda bulunan bu 
alaşımın farklı örgü sabitlerine karşılık gelen toplam enerji değerleri hesaplandı. Hesaplanan 
toplam enerji değerlerinden denge durumundaki örgü sabiti değeri elde edildi. Daha sonra, 
elde edilen denge durumu örgü sabiti Pt2CuGa tam Heusler alaşımının fiziksel özellikleri 
belirlemek için yapılan tüm hesaplamalarda kullanıldı. Elektronik özellikler kapsamında bu 
alaşımın elektronik bant yapısı, toplam ve kısmi durum yoğunlukları hesaplanarak elde edildi. 
Bu alaşım yapılan elektronik özellik hesaplamalarından metalik özellik gösterdiği tesbit 
edildi. Ayrıca Pt-5d ve Cu-3d orbitallerinki elektronların baskın olarak iletkenliğe katkı 
sağladığı yapılan hesaplamalardan anlaşıldı. Mekanik özellikler kapsamında, birbirinden 
bağımsız ikinci mertebeden elastik sabitleri hesaplandı. Hesaplanan elastik sabiti 
değerlerinden yararlanılarak Bulk modülü, Young modülü, Kayma modülü ve Poisson oranı 
gibi çeşitli mekanik modüller elde edildi. Ayrıca, bu alaşımın hesaplanan elastik sabitlerinden 
Fm-3m uzay grubundaki tam Heusler yapısı için mekanik olarak kararlı olduğu görüldü. 
Bunun yanı sıra, Pugh kriteri göz önüne alınarak B/G oranı incelendiğinde sünek bir doğaya 
sahip olduğu anlaşıldı. Termodinamik özellikler kapsamında ise ısı sığasının, entropinin, 
titreşim enerjisinin ve serbest titreşim enerjisinin 0-800 K arasındaki sıcaklığa bağlı 
değişimleri hesaplandı. 
Anahtar Kelimeler: Heusler alaşımı, mekanik özellikler, elektronik özellikler, yoğunluk 
fonksiyonel teorisi, Bulk modülü. 
 
* Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Proje Birimi tarafından Proje no: 
FEF.A4.22.019 kapsamında desteklenmiştir. 
 

INVESTIGATION OF THE GRAUND STATE PROPERTIES OF Pt2CuGa FULL 
HEUSLER ALLOY WITHIN DENSITY FUNCTIONAL THEORY 

 
ABSTRAC 
In this study, the investigated Mn2CuAl-type Pt2CuGa full Heusler alloy crystallizes in a 
cubic structure in the Fm-3m space group. Density functional theory was preferred as the 
calculation method to obtain the ground state properties of the Pt2CuGa complete Heusler 
alloy by calculating.  
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Structural, electronic, mechanical and thermodynamic properties of Pt2CuGa complete 
Heusler alloy were calculated using GGA-PBE codes included in density functional theory. 
Firstly, while making the calculations, the total energy values corresponding to the different 
lattice constants of this alloy in the Fm-3m space group were calculated. The lattice constant 
value at equilibrium was obtained from the calculated total energy values. Then, the obtained 
equilibrium lattice constant Pt2CuGa was used in all calculations to determine the physical 
properties of the complete Heusler alloy. Within the scope of electronic properties, the 
electronic band structure of this alloy was obtained by calculating the total and partial state 
densities. It was determined that this alloy showed metallic properties from the electronic 
property calculations. In addition, it was understood from the calculations that the electrons in 
the Pt-5d and Cu-3d orbitals predominantly contributed to the conductivity. Within the scope 
of mechanical properties, independent second-order elastic constants were calculated. Various 
mechanical modulus such as Bulk's modulus, Young's modulus, Shear modulus and Poisson's 
ratio were obtained by using the calculated elastic constant values. In addition, the calculated 
elastic constants of this alloy were found to be mechanically stable for the full Heusler 
structure in the space group Fm-3m. In addition, when the B/G ratio was examined by 
considering the Pugh criterion, it was understood that it had a ductile nature. Within the scope 
of thermodynamic properties, the changes of heat capacity, entropy, vibration energy and free 
vibration energy depending on the temperature between 0-800 K were calculated. 
Keywords: Heusler alloy, mechanical properties, electronic properties, density functional 
theory, Bulk modulus. 
 
*This work was supported by the Kırşehir Ahi Evran University Research Project Unit under 
Project no: FEF.A4.22.019 
 
1.GİRİŞ 
1903 yılında Alman kimyager Friedrich Heusler tarafından CuMn alaşımlarına 3. grup 
elementler eklenerek Heusler alaşımları ilk olarak sentezlendi [1]. Heusler alaşımları üzerine 
ilk çalışma Cu2MnSn alaşımı olarak bilinir. Bu Heusler alaşımında Sn atomu yerine Al, As, 
Sb, Bi ve B gibi III-V grubu elementler ve benzer şekilde Cu atomu yerine farklı geçiş 
metalleri kullanılmıştır. Heusler alaşımlarının temel özelliklerinden biri alaşımı oluşturan 
elementlerin ferromanyetik olmamasına rağmen, bazı Heusler alaşımlarının ferromanyetik 
davranış göstermesidir. Heusler alaşımları, tam Heusler ve yarı Heusler alaşımları olmak 
üzere iki ana kategoriye ayrılabilir. Full-Heusler alaşımları X2YZ stokiyometrik bileşimde ve 
L21 cisim merkezli kübik yapıya sahipken, Yarı-Hesuler alaşımları XYZ stokiyometrik 
bileşime ve C1b yüzey merkezli kübik yapıya sahiptir. L21 yapısında Tam Heusler 
alaşımlarında X genellikle Cu, Fe, Ni, Co, Ru gibi bir geçiş metali; Y; Mn, Cr veya V ve Z de 
Al, Ga, Ge, Si, Sn olabilir. Tam Heusler alaşımları üçlü intermetalik bileşiklerdir ve kübik 
yapıya sahiptir [2–5]. Heusler tipi alaşımların çoğu ferromanyetiktir ve ilginç ferromanyetik 
özellikler gösterir [6,7]. Bu alaşımlar, zayıf bir manyetik alanın varlığında bile şiddetli bir 
mıknatıslanma gösterme özelliğine sahiptir. 
Tam Heusler alaşımları, olası teknolojik uygulamaları nedeniyle son yıllarda araştırmacıların 
büyük ilgisini çekmiştir. Soğuduktan sonra, bazı Heusler alaşımları, yüksek sıcaklıktaki kübik 
fazdan, yani ostenit fazından, belirli bir sıcaklığın altında martensit fazı olarak adlandırılan 
daha düşük bir simetri fazına yapısal bir geçişe uğrar. Bu tür yapısal geçişe martenzit geçiş 
denir ve geçişin gerçekleştiği özel sıcaklığa martensit geçiş sıcaklığı denir. Ni2MnGa, Heusler 
alaşımlarının bu kategorisine aittir [1–3]. Bu kategorideki Heusler alaşımları, aktüatör, anten, 
sensör vb. gibi çeşitli cihazlar olarak uygulama alanı bulabilir. Uygulama amacıyla, 
martensitik geçiş sıcaklığının her zaman oda sıcaklığının üzerinde olması istenir. 
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Bu çalışma, Cu2MnAl tipinde Pt2CuGa tam Heusler alaşımının yapısal, elektronik, elastik 
özelliklerinin DFT kullanılarak incelenmesine odaklanmaktadır. Bu bileşiğin Elektronik 
yapısı, düzlem dalga pseudo-potansiyel metot uygulamasından, genelleştirilmiş eğim 
yaklaşımı (GGA) kullanılarak elde edildi. Quasi-harmonik yaklaşımı, genişletilmiş 
malzemelerin titreşim özelliklerini hesaplamak için kullanılır.  
Cu2MnAl tipinde Pt2CuGa tam Heusler alaşımı için yapılan hesaplamalar, pseudo-
potansiyeller Perdew-Burke-Ernzerhof vasıtasıyla bilinen form içerisinde Genelleştirilmiş 
Eğim Yaklaşımı (GGA) hesaba katılarak kullanılmıştır [18]. Yapılan hesaplamalar, Yoğunluk 
Fonksiyonel Teorisi (DFT) üzerine kurulu Quantum-Espresso kodları ile yapıldı. Cu2MnAl 
tipinde Pt2CuGa tam Heusler alaşımının denge durumundaki örgü sabitini elde etmek için, 
toplam enerjiler 40 Ryd’ lik kesme enerjisi ve σ=0.02 Ry smearing parametre değeri alınarak 
hesaplandı. Cu2MnAl tipinde Pt2CuGa tam Heusler alaşımı için yapısal parametreler 
çerçevesinde Bulk modülü, Young modülü, Shear Modülü ve Poison oranı hesaplandı. Bu 
değerler kullanılarak elektronik, ve elastik özellikler araştırıldı. Rasgele dalga vektörlerindeki 
dinamik matrisler, bu örgü üzerinde Fourier dönüşümleri kullanılarak değerlendirildi. 
 
2.YÖNTEM 
Program yardımıyla örgü sabiti hesaplandı. Elastik sabitler, bir maddenin önemli 
parametreleridir ve genellikle yapısal kararlılık hakkında değerli bilgiler sağlar. Bir kübik 
sistem için birbirinden bağımsız üç tane elastik sabiti (C11, C12 ve C44) vardır. Kristalin birim 
hücresinin hacmini koruyacak biçimde belirli ve küçük bir deformasyon uygulanmış ve 
enerjideki değişimden yararlanılarak, Elastik sabitler, Bulk modülü, Young modülü, Shear 
Modülü ve Poison oranı hesaplamak için Quantum-Espresso kodu içinde thermo_pw 
programı ile hesaplandı. Tablo 1'de a, B, C11, C12, C44, G ve B / G'nin Cu2MnAl tipinde 
Pt2CuGa tam Heusler alaşımı için hesaplanan değerleri özetlenmiştir. a; Denge örgü sabiti B; 
Bulk modülü Cij: elastik sabitler G: shear modülü, E; Young modülü Kübik yapıdaki 
malzemelerin elastik sabitleri için mekanik kararlılık şartları olarak bilinen Born kararlılık 
kriteri;  
C11>0, C44>0,  C11+2C12>0, C11−C12>0  şeklindedir [8]. 
 
Tablo 1. Cu2MnAl tipinde Pt2CuGa tam Heusler alaşımı için hesaplanmış örgü sabitleri (ao), 
elastik sabitler (GPa), Bulk modülü (GPa), shear modülü (GPa) ve Poisson oranı ve B / G. 

Malzeme 
a0 

(Ang) 
B 

(GPa) 
G 

(GPa) 
C11 

(GPa) 
C12 

(GPa) 
C44 

(GPa) 
B/G 

E 
(GPa) 

σ A D 
(K) 

Pt2CuGa 6.123 204.9 39.95 229.6 192.6 52.6 5.12 109.8 0.41 2.84 207.9 
         0.44*   

*Ref. 9 
 
Hesaplanan σ poisson oranı genel olarak, atomik bağlanmalar ile ilgili bilgiler içermektedir ve 
kovalentliğin bir ölçüsü olarak değerlendirilir. Poisson oranının değeri, kovalent 
malzemelerde 0,1’e yakın, iyonik malzemelerde ise 0,25’e yakın değerlerde çıkmaktadır [9]. 
Pt2CuGa bileşiğinin için hesaplanan Poisson oranı 0.41 olduğundan bu malzemenin iyonik 
karakterde olduğu söylenebilir. Pugh’un B/G kriteri malzemelerin doğası hakkında bilgi 
sağlamak için yaygın olarak kullanılan kriterlerden biridir. Bu kritere göre, B/G oranı sertlik 
için önemli bir kriterdir ve bu değer 1,75'den küçükse malzeme kırılgan, büyük ise sünek 
olduğu söylenir [10]. Pt2CuGa bileşiği için B/G oranı 5.12’dir, Pugh kriterlerine göre 
malzemenin sünek doğada olduğu söylenebilir. Tablo 1'de gösterilen hesaplanmış elastik 
sabitlerinden, bu malzemenin mekanik olarak da kararlı olduğu görülmektedir.  
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Kristaldeki elastik anizotropi derecesinin bir ölçüsü olan anizotropi faktörü A, 2.84 olarak 
hesaplanmıştır Anizotropi faktörürnün 1’den farklı olması bu bileşiğin elastik anizotropik 
olduğunu göstermektedir. Bir kristalin normal titreşim modunun en yüksek sıcaklığı olarak 
tanımlanan Debye sıcaklığı (θD), önemli bir parametredir. Bu alaşım için hesaplanan Debye 
sıcaklık değeri 207.9 K olarak bulunmuştur.  Bir malzemenin Young modülü (E), sertliği 
karakterize etmek için kullanılan yaygın mekanik parametrelerden biridir. Malzemenin daha 
düşük bir E değeri için çok yumuşak olabileceği sonucuna varılabilir. Young modülü için 
hesaplanan 109.8 GPa değeri, incelenen bu bileşiğin yumuşak bir malzeme olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 

 
Şekil 1. Pt2CuGa bileşiğinin elektronik bant yapısı 

 
Bant yapıları, genelleştirilmiş eğim yaklaşımı içinde yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak 
hesaplandı. Pt2CuGa bileşiğinin elektronik bant yapısı GGA kullanılarak hesaplanmış ve 
sonuçlar Şekil 2'de sunulmuştur. Enerji bantları incelendiğinde Fermi seviyesinin altında 
kalan valans bantlarının Fermi seviyesinin üstündeki iletkenlik seviyesine çıktığı 
görülmektedir. (Bkz.Şekil 1). Dolayısıyla bu Pt2CuGa bileşiğinin metalik karakterde olduğu 
söylenebilir.  
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Şekil 2. Pt2CuGa bileşiğinin toplam ve kısmi elektronik durum yoğunlukları 

 
Elektronik katkının nereden geldiğini daha iyi anlamak için durum yoğunluğu eğrileri 
incelendiğinde, Fermi enerji seviyesi civarında durum yoğunluğuna katkı Pt-5d fermi seviyesi 
hemen altında -2 eV civarında Cu-3d orbitalinden gelen elektronlar tarafından sağlandığı  
Şekil 2.’de görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 3. Pt2CuGa bileşiğinin sıcaklığa bağlı   a) titreşim enerjisi b) serbest titreşim enerjisi 

 

 
Şekil 4. Pt2CuGa bileşiğinin sıcaklığa bağlı   a) entropisi b) Debye ısı kapasitesinin sıcaklığa 

bağlı değişimi 
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Şekil 3.’te Grafikler incelendiğinde; a) Sıcaklık arttıkça bu alaşımdaki titreşim enerji 
artmaktadır. b) Sıcaklık arttıkça beklenildiği gibi serbest titreşim enerjisi artarken toplam 
enerjinin korunumu gereği serbest titreşim enerjisi azalmaktadır. Şekil 4 incelendiğinde a) 
Düzensizliğin bir ifadesi olan entropinin sıcaklık arttıkça arttığı görülmektedir. Bu sonuç 
titreşim enerjinin sonucu ile uyuşmaktadır. b) ’de Debye ısı kapasitesinin sıcaklığa bağlı 
değişimi görülmektedir. Termodinamik özellikler, bir malzemenin yüksek sıcaklıklardaki 
davranışını anlamak için fizik ve malzeme biliminde önemli bir niceliktir. Şekil.4’de Pt2CuGa 
bileşiğinin termodinamik özellikleri, 0 ile 800 K arasındaki sıcaklıklarda detaylı olarak 
araştırılmıştır. Isı sığası düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru gidildikçe ~200 K 
kadar hızla artmaktayken 200K’den sonra yavaşça artmakta olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda ısı sığasının yüksek sıcaklıklarda (ƟD=207.9 K) Dulong-Petit limiti [14] olarak 
bilinen 3NR değerine gittiği görülmektedir. Yarı harmonik yaklaşımın çerçevesinde 
hesaplanan bu değerlerden yüksek sıcaklığa doğru gidildikçe Duolong-Petit limitine uyduğu 
söylenebilir. 
 
3.SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada, Pt2CuGa bileşiğinin yapısal, elektronik, elastik özellikleri, Yoğunluk 
Fonksiyon Teorisi (DFT) kullanarak, genelleştirilmiş gradyen yaklaşımı (GGA) ile 
incelenmiştir. Pt2CuGa bileşiği için denge durumundaki örgü sabiti elde edilmiştir. 
Hesaplanan elastik sabitler, mekanik stabilite kriterini karşılar ve Pt2CuGa bileşiğinin Pugh 
kriterine göre incelendiğinde esnek bir malzeme olduğu söylenebilir. Pt2CuGa bileşiğinin bant 
yapısı eğrilerinden malzemenin metalik karakterde olduğunu doğrular. Pt2CuGa bileşiğinin 
hesaplanan Poisson oranı değerinden malzemenin kovelent karakterde olduğu söylenebilir. 
Pt2CuGa bileşiğinin mekanik olarak kararlıdır. Pt2CuGa bileşiğinin yüksek sıcaklıktaki 
titreşimlerde Duolong-Petit limitine uymaktadır.  
 
*Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Proje Birimi tarafından Proje no: 
MMF.A4.22.014 kapsamında desteklenmiştir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Fm-3m uzay grubunda bulunan Al2CoIr tam Heusler alaşımının fiziksel 
özellikleri üzerine kapsamlı bir araştırma yapmak için yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanıldı. 
Al2CoIr tam Heusler alaşımının yapısal, elektronik, manyetik, elastik ve termodinamik 
özelliklerini hesaplamak ve elde etmek için genelleştirilmiş gradiyent yaklaşımında 
oluşturulan PBE pseudopotansiyelleri tercih edildi. Öncelikle, Al2CoIr tam Heusler alaşımı 
için Fm-3m uzay grubundaki farklı örgü sabiti değerlerine karşılık gelen toplam enerji 
değerleri elde edildi. Elde edilen toplam enerji değerlerinden minimum enerji değerine 
karşılık gelen denge durumundaki örgü sabiti değeri hesaplandı. Bu örgü sabiti değeri Al2CoIr 
tam Heusler alaşımının diğer taban durum özelliklerini hesaplamak için kullanıldı. Daha 
sonra, bu alaşım için elektronik özellikler kapsamında spin polarizasyonu hesaba katılarak 
elektronik bant eğrileri ve durum yoğunlukları hesaplandı. Elektronik özelliklerden bu 
alaşımın spin-yukarı ve spin-aşağı durumları için metalik bir karakterde olduğu görüldü. 
Ayrıca bu alaşımın spin yönelimlerinde sapmaların olması manyetik momentin sıfırdan farklı 
olduğunu göstermektedir. Elastik özellikler kapsamında, öncelikle elastik sabitleri elde edildi. 
Elde edilen elastik sabitlerinden Bulk modülü, Young modülü, Kayma modülü ve Poisson 
oranı gibi çeşitli mekanik parametreler hesaplandı. Bu hesaplamaların sonucuna göre mekanik 
kararlılık incelendi ve bu alaşımın mekanik olarak kararlı olduğu anlaşıldı. Ayrıca, bu 
alaşımın B/G oranından sünek bir doğaya sahip olduğu ve Poisson oranından ise iyonik bir 
karakterde olduğu tespit edildi. Son olarak, termodinamik özellikler kapsamında bu alaşımın 
ısı sığasındaki ve entropisindeki 0-800 K arasındaki sıcaklığa bağlı değişim elde edilerek 
çizildi. 
Anahtar Kelimeler: Heusler alaşımı, mekanik özellikler, elektronik özellikler, yoğunluk 
fonksiyonel teorisi. 
 
THEORETICAL INVESTIGATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF Al2CoIr FULL 

HEUSLER ALLOY 
 
ABSTRACT 
In this study, density functional theory was used to conduct a comprehensive investigation on 
the physical properties of Al2CoIr complete Heusler alloy in the Fm-3m space group. To 
calculate and obtain the structural, electronic, magnetic, elastic and thermodynamic properties 
of Al2CoIr full Heusler alloy, PBE pseudopotentials in the generated  generalized gradient 
approach were preferred.   
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First, the total energy values corresponding to the different lattice constant values in the Fm-
3m space group were obtained for the Al2CoIr full Heusler alloy. From the total energy values 
obtained, the lattice constant value in the equilibrium state corresponding to the minimum 
energy value was calculated. This lattice constant value was used to calculate other ground 
state properties of the Al2CoIr complete Heusler alloy. Then, electronic band curves and state 
densities were calculated for this alloy, taking into account spin polarization as part of 
electronic properties. From the electronic properties, it was seen that this alloy has a metallic 
character for spin-up and spin-down states. In addition, the deviations in the spin orientations 
of this alloy show that the magnetic moment is different from zero. First of all, within the 
scope of elastic properties, elastic constants were obtained. Various mechanical parameters 
such as Bulk modulus, Young's modulus, Shear modulus and Poisson's ratio were calculated 
from the obtained elastic constants. According to the results of these calculations, the 
mechanical stability was examined and it was understood that this alloy was mechanically 
stable. In addition, it was determined that this alloy has a ductile nature from the B/G ratio 
and an ionic character from the Poisson’s ratio. Finally, within the scope of thermodynamic 
properties, the temperature-dependent change in the heat capacity and entropy of this alloy 
between 0-800 K was obtained and plotted. 
Keywords: Heusler alloy, mechanical properties, electronic properties, density functional 
theory. 
 
1. GİRİŞ 
Keşfi 1903 yılına dayanan ferromanyetik özelliklere sahip Heusler alaşımlarının, 
ferromanyetik olmayan malzemeler kullanılarak elde edilebilmesi gerçeği termal ve 
elektriksel özellikleri gibi oldukça ilginç nedenlerle araştırmaların ilgisini çekmiştir [1]. Bu 
alaşımlar X2YZ kimyasal formülüne sahip üçlü alaşımlardır ve tam Heusler alaşımları 
şeklinde isimlendirilirler. X ve Y atomları genellikle geçiş metalleri grubundanken Z, sp 
elektronlu ana grup elementlerini temsil eder [2]. Tam Heusler alaşımları 4 FCC alt örgülü 
L21 fazındayken yarı-Heusler alaşımları 4 FCC alt örgüsünden biri dışarıda bırakılan C1b 
fazındadır. Heusler alaşımları; yarı-metalik [3–5], termodinamik [6, 7], şekil hafıza etkisi [8, 
9], ağır fermiyon davranışı [10-12], manyetik sıralama [13, 14] ve süperiletkenlik [15] gibi 
çok kapsamlı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle, araştırmacılar tarafından hala 
büyük ilgi görmektedir. Öte yandan, tüm bu alaşımların deneysel olarak üretip tüm 
özelliklerini ortaya koymak mümkün değilmiş gibi görünmektedir. Bundan dolayı güvenilir, 
hızlı bir araçla olası tüm alaşımları iyi bir şekilde incelemek bir zorunluluktur. Bu araç, bu tür 
amaçlar için araştırmacılar tarafından iyi tanınan ve kabul edilen yoğunluk fonksiyonel teorisi 
gibi bir hesaplama yöntemi olabilir. Bu yöntem herhangi bir deneysel zorluk ve maliyetle 
karşılaşmadan bir malzemenin yapısal, elektronik, elastik ve termodinamik özellikleri 
hakkında kapsamlı bilgi sağlayabilir. Yapısal sabitler, elastik sabitler, Bulk, kayma, Young 
modülü, ısı sığası, entropi, Debye sıcaklıkları ve titreşim enerjileri gibi birçok parametre elde 
edilebilir. Bu parametrelere dayanarak, malzemenin yapısal, mekanik ve dinamik kararlılığı, 
elektronik ve manyetik özellikleri ile ilgili çeşitli sonuçlar çıkarılabilir. 
Bu çalışmada Al2CoIr tam Heusler alaşımının incelenmesine odaklandık, bu alaşımın 
elektronik ve mekanik özellikleri ile ilgili detaylı açıklamalar sunduk. Al2CoIr Heusler 
alaşımı ile ilgili pek çalışma olmadığından tam olarak fiziksel özellikleri belirlenmemiştir. 
Kirklin ve ark. [16] tarafından VASP programı ile Al2CoIr alaşımının oluşum entalpisi elde 
edilmiştir. Al2CoIr tam Heusler alaşımının fiziksel birçok özelliği mevcut veriler 
doğrultusunda teorik ve deneysel olarak çalışılmamıştır. Bu çalışma ile Al2CoIr alaşımının 
fiziksel özellikleri kapsamında; yapısal, elektronik, mekanik ve termodinamik özelliklerinin 
incelenmesi amaçlamaktadır.  
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2. METOT 
Bu çalışmada yer alan hesaplamaların tamamı, quantum-Espresso paket programında 
uygulanan düzlem dalga pseudopotansiyel metodu içerisinde yapılmıştır. Değişim korelasyon 
fonksiyoneli (ECF), genelleştirilmiş gradiyent yaklaşımı (GGA) içerisinde değişim 
korelasyonu (EC) etkilerini incelemek için Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) kodları tercih 
edilerek kullanıldı [17, 18]. Gerekli yakınsamalar yapıldıktan sonra bir düzlem dalga seti için 
dalga fonksiyonları 40 Ryd'lik ve elektronik yük yoğunluğu 400 Ryd’lik bir kinetik kesme 
değerine kadar seçilerek genişletildi. Kendi kendini doğrulamalı Kohn-Sham denklemlerinin 
çözümleri için, ?-noktaları 12x12x12 olarak seçildi [19].  
Elastik sabitleri elde etmek için stres-gerinim yöntemi [20] kullanıldı. Hesaplanan elastik 
sabiti değerlerinden bulk modülü (B), Young modülü (E), kayma modülü (G) ve Poisson 
oranı () Voigt-Reuss-Hill yöntemi [20] aracılığıyla elde edildi. Termodinamik özellikler, 
Debye model yaklaşımı kullanılarak sabit bir hacimde hesaplandı [20]. 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR 
 

 
Şekil 1. Al2CoIr tam Heusler alaşımının Fm-3m uzay grubundaki kristal yapısı. 

 
Şekil 1’deki gibi Fm-3m uzay grubunda yer alan Al2CoIr tam Heusler alaşımı L21 fazındaki 
kübik kristal yapı oluşturacak biçimde: Al 8c(1/4, 1/4, 1/4), Ir 4b(1/2, 1/2, 1/2) ve Co 4a(0, 0, 
0) atomlar Wyckoff pozisyonlarına yerleştirildi. Oluşturulan Al2CoIr tam Heusler alaşımının 
kristal yapının denge halindeki örgü sabiti değerini elde edebilmek için farklı örgü sabiti 
değerlerine göre toplam enerjiler hesaplandı. Farklı örgü sabitlerine göre hesaplanan toplam 
enerji değerleri enerji-hacim ilişkisinden minimum enerjiye karşılık gelen örgü sabiti değeri 
5,892 Å olarak denge hali için elde edildi. Bu örgü sabiti diğer fiziksel özelliklerin 
hesaplamalarında kullanıldı. 
Kübik haldeki kristal yapılar için, simetriden dolayı farklı üç bağımsız elastik sabiti (C11, C12 
ve C44) bulunur. Al2CoIr alaşımı için elastik sabiti değerleri hesaplandı ve Tablo 1’de verildi. 
Elastik sabitlerine bağlı olarak mekanik kararlığı sınamak için gerekli olan kriterler kübik 
yapıdaki kristaller için aşağıdaki eşitsizlikler ile verilmektedir. 
 
CAA B 0, CEE B |CEG|, CEE H 2CEG B 0                                 1 
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Eş. 1’deki eşitsizlikler Born mekanik kararlılık kriteri olarak adlandırılır [21]. Tablo 1’de 
verilen Al2CoIr alaşımına ait elastik sabitlerin değerleri Born mekanik kararlılık kriteri göz 
önüne alınarak incelendiğinde bu alaşımın mekanik kararlılık şartlarını sağladığı 
görülmektedir. Hesaplanan elastik sabitlerinden yararlanılarak Bulk modülü, Kayma modülü, 
Young modülü, poisson oranı, B/G oranı ve Debye sıcaklığı değerleri elde edildi. Polikristal 
özellikler olarak bilinen bu özellikler Tablo 2’de verildi.  
 

Tablo 1. Elastik sabitler Cij (GPa). 

Malzeme C11 C12 C44 

Al2CoIr 293,15 209,41 127,93 

 
Al2CoIr tam Heusler alaşımının elde edilen Bulk ve kayma modüllerine ait değerler 
incelendiğinde bu alaşımın her yönden sıkışabilirliğinin az olduğu fakat makaslama yönler 
arasında daha fazla sıkışabilir olduğu anlaşılmaktadır. B/G oranı değeri 1,75’den büyük ise 
sünek değilse malzeme kırılgan bir doğaya sahiptir. Bu alaşımın B/G oranı bu sınır 
değerinden yüksektir dolayısıyla bu alaşım sünek bir doğaya sahiptir. Poisson oranının ise 
0,34 değerinde olması iyonik karakterli malzemeler için olan 0,25 değeri civarında olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle bu alaşımın iyonik karakterinin baskın olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 2. Bulk modülü (B; GPa), Kayma modülü (G; GPa), Young modülü (E; GPa), B/G 
oranı, poisson’s oranı (σ) ve Debye sıcaklığı (ΘD). 

Malzemeler B G E B/G σ ΘD 

Al2CoIr 237,33 81,86 219,36 2,9 0,34 410,82 

 

 
Şekil 2. Al2CoIr tam Heusler alaşımının a) Titreşim enerjisinin sıcaklığa bağlı değişimi, b) 

serbest titreşim enerjisinin sıcaklığa bağlı değişimi 
 
Al2CoIr alaşımının termodinamik özellikleri kapsamında 0 - 800 K arasında titreşim enerjinin, 
serbest titreşim enerjisinin, entropinin ve ısı sığasının sıcaklığa bağlı değişimleri elde edilerek 
Şekil 2.a, Şekil 2.b, Şekil 3.a ve Şekil 3.b’de sırasıyla verildi. Şekil 2’den sıcaklıkla birlikte 
titreşim enerjinin arttığı anlaşılmaktadır. Buna bağlı bir şekilde beklenildiği gibi serbest 
titreşim enerjisinin sıcaklıkla düştüğü görülmektedir. Şekil 3.b’den entropinin sıcaklıkla 
arttığı dolayısıyla Al2CoIr alaşımındaki atomlar arasındaki düzensizliğinde beklenildiği 
sıcaklıkla arttığı anlaşılmaktadır.   
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Isı sığası ise düşük sıcaklıklardan T~150K civarına kadar hızlı bir şekilde artarken daha 
sonrasında ise yavaşça artmaktadır. Yüksek sıcaklıklara doğru gidildikçe (Debye 
sıcaklığından sonra) doyuma ulaşarak 3NR olarak bilinen Dulong-Petit limitine yaklaşmakta 
olduğu Şekil 3.b’den açık bir şekilde görülmektedir.  

 

 
Şekil 3. Al2CoIr tam Heusler alaşımının a) entropinin sıcaklığa bağlı değişimi, b) ısı sığasının 

sıcaklığa bağlı değişimi 
 

 
Şekil 4. Al2CoIr tam Heusler alaşımının yüksek simetri yönelimlerine göre spin-aşağı ve spin-

yukarı elektronik bant eğrileri  
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Şekil 5. Al2CoIr tam Heusler alaşımının toplam ve kısmi durum yoğunlukları 

 
Al2CoIr tam Heusler alaşımının spin polarizasyonu hesaba katılarak elektronik bant 
spektrumları tüm yüksek simetri yönelimleri boyunca çizilerek Şekil 4’de verildi. Ayrıca, 
durum yoğunlukları eğrileri spin yönelimlerine göre hesaplandı ve çizilerek Şekil 5’de verildi. 
Hesaplanan elektronik bant eğrileri spin yönelimlerinin her ikisinde de 0 eV’de kesikli 
çizgilerle gösterilen Fermi enerji seviyesini kesmekte olup valans ve iletkenlik bantlarının iç 
içe geçtiği açıkça görülmektedir. Fermi seviyesinde yasak enerji aralığı olmayan bu 
alaşımının metalik özellikte olduğu söylenebilir. Al2CoIr alaşımının durum yoğunluğu 
incelendiğinde, Fermi enerji seviyesi üzerinde spin yukarı yönelimdeki toplam n(EF) 
değerinin spin aşağı yöneliminden daha yüksek olduğu görülmektedir. Spin yukarı 
yönelimindeki elektron yoğunluğunun fazla olması iletkenlikte spin yukarı elektronlarının 
daha baskın olduğunu göstermektedir. Bu alaşımın kısmi durum yoğunluğundan ise her iki 
spin yöneliminde Fermi enerji seviyesinin üzerinde Co-3d’nin elektronlarının daha baskın 
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, spin durumlarının birbirleriyle simetrik olmaması bu alaşım 
için toplam manyetik momentin sıfırdan farklı olduğu anlamına gelmektedir. Al2CoIr alaşımı 
için bu çalışmada hesaplanan toplam manyetik moment 0,2 µB dur.  
 
4. SONUÇLAR 
Fm-3m uzay grubunda yer alan L21 fazındaki Al2CoIr tam Heusler alaşımının fiziksel 
özellikleri kapsamında yapısal, elektronik, mekanik ve termodinamik özellikleri yoğunluk 
fonksiyonel teorisi kullanılarak hesaplandı. Bu alaşımın elektronik özelliklerinden metalik 
olduğu belirlendi. Ayrıca, 0,2µB toplam manyetik momente sahip hesaplandı. Mekanik 
özellikleri kapsamında Fm-3m uzay grubunda Al2CoIr alaşımının mekanik olarak kararlı 
olduğu anlaşıldı. B/G oranından ise sünek bir doğada olduğu saptandı. 
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Özet 
Cu2MnAl tipi kübik yapıda kristalize olan Fm-3m uzay grubundaki InCoSi2 tam Heusler 
alaşımının  yapısal, elektronik ve elastik özellikleri yoğunluk fonksiyonel teorisi içerisinde 
pseudopotansiyel metodu kullanılarak incelendi. Hesaplamalarda genelleştirilmiş grandyent 
yaklaşımını içeren Perdew-Burke-Enzerhuf tarafından önerilen form içinde üretilen 
pseudopotansiyeller kullanıldı. Farklı örgü sabiti değerlerine göre toplam enerji hesaplamaları 
yapılarak yapı optimize edildi ve toplam enerjinin minimum olduğu denge durumu örgü sabiti 
6,33 Å olarak belirlendi. Optimize edilmiş yapının denge durumundaki örgü sabiti InCoSi2 

tam Heusler alaşımının elektronik ve elastik özelliklerini belirlemek için yapılan 
hesaplamalarda kullanıldı. Bu alaşımın elektronik özelliklerini belirlemek için yapılan 
hesaplamalarda tüm yüksek simetri yönleri boyunca elektronik bant yapı eğrileri, toplam ve 
kısmi durum yoğunlukları elde edildi. Valans ve iletkinlik bantları arasında boşluk 
bulunmayan bu alaşım metalik özellik göstermektedir. Kübik kristal yapıda olan bu alaşımın 
bir birinden bağımsız üç farklı elastik sabiti bulunur. Elastik özellikler kapsamında bu elastik 
sabitleri hesaplandı. Hesaplanan elastik sabiti değerleri kullanılarak Bulk modülü, Young 
modülü, Kayma modülü ve Poisson oranı gibi çeşitli mekanik modüller elde edildi. 
Anahtar Kelimeler: Heusler alaşımı, mekanik özellikler, elektronik özellikler, yoğunluk 
fonksiyonel teorisi. 

 
THEORETICAL INVESTIGATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF InCoSi2 

HEUSLER ALLOY IN Cu2MnAl TYPE CRYSTAL STRUCTURE 
 
Abstract 
Structural, electronic and elastic properties of InCoSi2 full Heusler alloy in Fm-3m space 
group  in Cu2MnAl type cubic structure  were investigated by using pseudopotential method 
within density functional theory. Pseudopotentials produced in the form proposed by Perdew-
Burke-Enzerhuf, which includes the generalized grandyent approach, were used in the 
calculations. The structure was optimized by making total energy calculations according to 
different lattice constant values, and the equilibrium state where the total energy was 
minimum was determined as 6.33 Å. The optimized equilibrium lattice constant was used in 
the calculations to determine the electronic and elastic properties of the InCoSi2 complete 
Heusler alloy. In the calculations to determine the electronic properties of this alloy, 
electronic band structure curves, total and partial state densities were obtained along all high 
symmetry directions.   
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This alloy, which has no gap between the valence and conductivity bands, shows metallic 
properties. This alloy, which has a cubic crystal structure, has three independent elastic 
constants. These elastic constants were calculated within the scope of elastic properties. 
Various mechanical modulus such as Bulk modulus, Young's modulus, Shear modulus and 
Poisson's ratio were obtained by using the calculated elastic constant values. 
Keywords: Heusler alloy, mechanical properties, electronic properties, density functional 
theory. 
 
1.Giriş 
1903 yılında ferromanyetik olmayan bileşenlerden ferromanyetik bileşiklerin oluşturulmasını 
mümkün kılan alman kimyacı Friedrich Heusler hem yarı hem de tam Heusler alaşımlarını ilk 
defa keşfetti [1].Yüzlerce kombinasyona sahip geniş bir malzeme yelpazesi bulunan Heusler 
alaşımları teorik ve deneysel olarak oldukça ilgi görmüş ve bir asırdan fazla bir süredir bilinen 
önemli malzemelerdir. Yarımetalik ferromanyetik malzemeler, manyetik sensörler [2, 3], 
bellek depoları [4-6], spin filtreleri [7],spin valfleri [8], tünel manyetodirenci [9] ve 
elektromekanik [10] uygulamaları gibi spintronik cihazların uygulamalarında bir hayli dikkat 
çekmiştir. CuMn alaşımına, 3. grup elementlerden olan alüminyum (Al) ilave eden Friedrich 
Heusler ferromanyetik bir malzeme olan Cu2MnAl alaşımını elde etmiştir. Böylelikle ilk 
Heusler tipi alaşım keşfedilmiştir Cu2MnAl tipindeki Heusler alaşımlarına tam Heusler 
alaşımları ismi verilir. Kimyasal formülleri X2YZ biçiminde, stokiyometrik kompozisyonu 
2:1:1 şeklinde olan tam Heusler alaşımları Fm-3m uzay grubunda kristalize olurlar [11]. 
Magneto-elektronik başka bir ifadeyle spintronik ismiyle bilinen alan, manyetizmanın yeni 
gelişen bir dalıdır [12] ve çok disiplinli yeni bir araştırma sahası olan bu alan yoğun madde 
fiziği ile ilgilenen araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Spin vana ve spin filtresi gibi 
spintronik cihazların performansının iyileştirilmesi için Heusler alaşımları gibi yüksek spin 
polarizasyonlu manyetik malzemeler oldukça önemlidir [13]. Spintronik cihazlarda, bellek 
depolama cihazlarında, tünel manyet direncinde ve dev manyeto dirençte önemli uygulamaları 
göz önüne alındığında, yapısında Ir bulunan Heusler alaşımları yapısal kararlılıkları ve olası 
yarı metalik özellikleri açısından araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bunların yanı sıra, 
Heusler alaşımları mekanik ve termodinamik özellikleri açısından da önemlidir. Çünkü, 
genellikle sünek bir malzeme yapısına ve yüksek erime sıcaklığına sahiplerdir. Bundan 
dolayı, yüksek sıcaklık malzemesi olaraktan kullanılması da tercih edilebilir. 
Fakat, bu tür alaşımları  üretmek ve deneysel olarak incelemek  zor ve masraflıdır. Bundan 
dolayı, güvenilir bir metotla bu tür malzemeleri incelemek gerekmektedir. Bu gibi durumlarda 
Ab-initio hesaplamaları bilim adamları  tarafından çok  fazla tercih edilen güvenilir bir 
yöntemdir. Bu yöntem, herhangi bir deneysel sabite  ihtiyaç olmaksızın, zorluk ve maliyet 
içermeden bir alaşımın (malzemenin) taban durum özellikleri olan yapısal, elektronik, 
manyetik, mekanik, titreşim ve termodinamik özellikleri gibi konular hakkında ayrıntılı 
bilgiler vermektedir. 
 
2.Yöntem 
InCoSi2 tam Heusler alaşımı için yapılan hesaplamalarda, Perdew-Burke-Ernzerhof aracılığla 
elde edilen formla Genelleştirilmiş Gradyent Yaklaşımı (GGA) ile oluşturulan 
pseudopotansiyeller kullanılmıştır [14]. Hesaplamaların tamamı, Quantum-Espresso paket 
programı kullanılarak Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ile yapıldı. InCoSi2 alaşımının 
denge durumundaki örgü sabitini elde etmek için, gerekli tüm yakınsamalar yapıldıktan sonra 
40 Ryd’ lik kesme enerjisi, σ = 0,02 Ry smearing parametre değeri ve k-noktaları 12x12x12 
alınarak farklı örgü sabiti değerlerine göre toplam enerjiler hesaplanarak elde edildi. 
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Enerji hacim ilişkisi göz önüne alınarak toplam enerjinin minimum olduğu değerdeki örgü 
sabiti, denge durumu örgü sabiti olarak belirlendi. Daha sonrasında elde edilen bu yapısal 
parametrelerden yararlanılarak InCoSi2 alaşımı için elektronik bant eğrileri, toplam durum 
yoğunluğu ve kısmi durum yoğunlukları elde edildi. InCoSi2 alaşımı için yapısal parametreler 
çerçevesinde örgü sabitleri ile beraber Bulk modülü hesaplandı. Bu değerler kullanılarak 
elektronik, elastik ve titreşim özellikler araştırıldı.Rasgele dalga vektörlerindeki dinamik 
matrisler, bu ağ üzerinde Fourier dekonvolüsyonu kullanılarak değerlendirildi.Elastik  
özellikleri ve termodinamik özellikleri  Quantum-Espresso paket programı içerinde yer alan 
thermo_pw kodları kullanılarak hesaplandı [15,16]. 
 
3.Sonuçlar 
Atomlar tablodaki atomik koordinatlara yerleştirilerek Fm-3m uzay grubu tam Heusler uzay 
grubunda kristal yapı oluşturuldu (Bkz. Şekil.1). Kristal yapıdaki atomların Wyckoff 
pozisyonları Tablo1.de görülmektedir. Oluşturulan kristal yapı için farklı örgü sabiti 
değerlerine göre toplam enerjiler hesaplandı.Şekil.1’de Cu2MnAl tipi kübik yapıda InCoSi2 
alaşımının kristal yapısı görülmektedir. 

 
Şekil.1 Cu2MnAl tipi kübik yapıda InCoSi2 alaşımının kristal yapısı 

 
Hesaplanan toplam enerjilerden minimum enerjiye sahip olan denge durumu örgü sabiti 
belirlendi. Kristal yapı oluşturulduktan sonra, denge durumundaki örgü sabitini elde etmek 
için farklı örgü sabiti değerlerine karşılık gelen toplam enerjiler hesaplandı. Toplam enerjinin 
minimum olduğu denge durumundaki örgü sabiti 6,330 Å olarak elde edildi. 
 

Tablo.1 InCoSi2 alaşımının atomik koordinatları 
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Şekil 2. Cu2MnAl tipi kübik yapıda InCoSi2 alaşımının elektronik bant yapısı 

 
Enerji band yapıları ve Brillouin zonunun yüksek simetri yönündeki denge örgü 
parametrelerinde hesaplanan InCoSi2 alaşımının için durumların toplam yoğunluğu, EF = 0 
olduğu varsayılarak, Şekil 2'de gösterilmiştir.Bant yapıları, genelleştirilmiş eğim yaklaşımı 
içinde  yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak hesaplandı. Cu2MnAl tipi kübik yapıda 
InCoSi2 alaşımının elektronik bant yapısı GGA kullanılarak hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 
2’de sunulmuştur. Γ simetri noktasında sıfır boşluk bulunan bu malzeme metalik bir yapıya 
sahiptir. Burada valans ve iletkenkenlik bantları örtüşmektedir.(Bkz.Şekil 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Birkaç çizgi boyunca InCoSi2 alaşımının toplam ve kısmi elektronik  durum 
yoğunlukları. 

 
Bu alaşımın bant durumlarının karakterini daha iyi anlamak için toplam ve kısmi yoğunlukları 
(DOS) hesaplandı ve tanımlandı. Bu alaşım için durum yoğunluğu Şekil 3'te gösterilmektedir. 
Bant yapılarına göre, toplam ve kısmi yoğunluğunda bazı keskin noktalar vardır. 
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Fermi seviyesinin üzerindeki bir tepe, esas olarak Co-3d ve Si-3p durumlarından gelmektedir. 
Termodinamik özellikler , bir malzemenin yüksek sıcaklıklardaki davranışını anlamak için 
fizik ve malzeme biliminde önemli bir niceliktir. InCoSi2 alaşımı mekanik olarak kararsız bir 
malzeme olduğu için Termodinamik özelliklerine bakılmamıştır. 
Elastik sabitler, örgü geriniminin bir fonksiyonu olarak enerjinin türevinin bilinmesini 
gerektirir. Kübik sistemler için, C11, C12 ve C44 olmak üzere sadece üç bağımsız ikinci 
mertebeden elastik sabit vardır. Elastik sabitlerin hesaplanan değerleri Tablo 2’de verildi. Bir 
kristalin mekanik kararlığı için anahtar kriter, gerinim enerjisinin pozitif olmasıdır , bu da bir 
kübik kristalde elastik sabitlerin aşağıdaki eşitsizlikleri sağlaması gerektiği anlamına gelir. 
Born kararlılık kriteri: 
 
C11>0, C44>0, C11+2C12>0, C11-C12>0 şeklindedir [17]. 
 
Born kararlılık kriterine göre elde edilen elastik sabiti değerleri incelendiğinde InCoSi2 tam 
Heusler alaşımının mekanik kararlılık kriterlerini sağlamadığı açıkça görülmektedir. Elastik 
sabitlerinden yararlanarak Bulk, Kayma, Young modüleri, poisson oranı hesaplandı verildi. 
InCoSi2 tam Heusler alaşımının a, B, C11, C12, C44, G,   gibi yapısal parametreleri Tablo.2’de 
özetlenmiştir. 
 
Tablo 2. InCoSi2 tam Heusler alaşımı için hesaplanmış örgü sabitleri (A), elastik sabitler 

(GPa cinsinden), Bulk modülü (GPa cinsinden), kayma modülü (GPa cinsinden). 

 
 
Pugh malzemelerin plastik özelliklerini B/G ile deneysel olarak bağlayan basit bir ilişki 
önerdi. Sünek ve kırılgan malzemeleri ayıran kritik değer yaklaşık 1,75'tir. B/G >1,75 ise 
malzeme sünek davranış gösterir; aksi halde malzeme kırılgan bir şekilde davranır[18]. 
Hesaplanan poisson oranı genel olarak, atomik bağlanmalar ile ilgili bilgiler içermektedir ve 
kovalentliğin bir ölçüsü olarak değerlendirilir. Poisson oranının değeri, kovalent 
malzemelerde 0,1’e yakın, iyonik malzemelerde ise 0,25’e yakın değerlerde çıkmaktadır. 
InCoSi2 alaşımı için  Born kararlılık kriteri  şartlarını sağlamadığı için alaşımımız mekanik 
olarak kararlı değildir. Bir malzemenin Young modülü (E), sertliği karakterize etmek için 
kullanılan yaygın mekanik parametrelerden biridir[19]. malzemenin daha düşük bir E değeri 
için çok yumuşak olabileceği sonucuna varılabilir. Young modülü için hesaplanan -191,75 
GPa değeri, alaşımın mekanik olarak kararsızlığını vurgulamaktadır. 
 
4. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada, Cu2MnAl tipi kübik yapıda InCoSi2 alaşımının yapısal, elektronik, elastik  
özellikleri, Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) kullanarak, genelleştirilmiş eğim yaklaşımı 
(GGA) ile incelenmiştir.InCoSi2 alaşımı için denge durumundaki örgü sabiti elde edilmiştir. 
Cu2MnAl tipi kübik yapıda InCoSi2 alaşımı Born kriterine göre incelendiğinde; alaşımımız 
mekanik olarak karasız bir yapıda olduğu söylenebilir. InCoSi2 alaşımının bant yapısı 
eğrilerinden malzemenin metalik karakterde olduğunu doğrular. InCoSi2 alaşımı mekanik  
olarak kararsız bir malzemedir, bundan dolayı InCoSi2 alaşımının Termodinamik özelliklerine 
bakılmamıştır Quantum-Espresso kodunu kullanarak elde ettiğimiz sonuçlarla 
karşılaştıracağımız bir çalışma literatürde bulunmamaktadır.  
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Özet 
Bu çalışmada, kübik yapıdaki CaIrO3 perovskite bileşiğinin fiziksel özelliklerini ortaya 
çıkarmak için kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Bu çalışma, yoğunluk fonksiyonel teorisi 
içinde genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı yaklaşımı aracılığıyla yapısal, elastik, elektronik ve 
termodinamik dahil olmak üzere kapsamlı özellikler sunar. Bileşiğin denge durumundaki örgü 
sabiti ve Bulk modülü, enerji-hacim verileri yardımıyla elde edilir. Ardından, CaIrO3 
perovskite bileşiği için elektronik bant yapı eğrileri, kısmi ve toplam durum yoğunlukları 
hesaplanmıştır. Bileşiğin elektronik bant yapısından metalik bir karakterde olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Mekanik kararlılık değerlendirmesi, elastik sabitler kullanılarak Born kriterlerine 
göre yapılır. Bu kriterlerler göz önüne alındığında CaIrO3 perovskite bileşiğinin mekanik 
olarak kararlı bir yapıda olduğu görülmüştür. Ayrıca Bulk, Young, Kayma modülleri, B/G ve 
Poisson oranları hesaplanmıştır. Pugh kriterine göre B/G oranı bu perovskite bileşiğin sünek 
bir doğaya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Debye modeline göre bu perovskite bileşiğin 
termodinamik özellikleri elde edilir. Termodinamik özellikler kapsamında ısı sığasının, 
entropinin, titreşim enerjisinin ve serbest titreşim enerjisinin sıcaklığa bağlı değişimleri elde 
edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Perovskit bileşiği, mekanik özellikler, termodinamik özellikler. 
 
A COMPREHENSIVE THEORETICAL STUDY ON THE PHYSICAL PROPERTIES 

OF THE CAIrO3 PEROVSKITE COMPOUND 
 
Abstract 
In this study, a comprehensive investigation was carried out to reveal the physical properties 
of the cubic CaIrO3 perovskite compound. This work presents comprehensive properties, 
including structural, elastic, electronic and thermodynamic, through the generalized gradient 
approximation approach within density functional theory. The equilibrium lattice constant and 
Bulk modulus of the compound are obtained with the help of energy-volume data. Then, 
electronic band structure curves, partial and total state densities were calculated for the 
CaIrO3 perovskite compound. It turns out that the compound has a metallic character from the 
electronic band structure. Mechanical stability assessment is made according to Born criteria 
using elastic constants. Considering these criteria, it has been observed that the CaIrO3 
perovskite compound has a mechanically stable structure. In addition, Bulk, Young, Shear 
modulus, B/G and Poisson ratios were calculated. The B/G ratio according to the Pugh 
criterion reveals that this perovskite compound has a ductile nature.   
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According to the Debye model, the thermodynamic properties of this perovskite compound 
are obtained. Within the scope of thermodynamic properties, temperature-dependent changes 
of heat capacity, entropy, vibration energy and free vibration energy were obtained. 
Keywords: Perovskite compound, mechanical properties, thermodynamic properties. 
 
1.Giriş 
ABO3 genel formülüne sahip oksit perovskitler, burada A ve B elektropozitif katyonlardır, 
Süperiletkenlik, ferroelektriklik, büyük termal iletkenlik gibi ve ferromanyetizma gibi bir dizi 
ilginç özellik gösterirler. [1,2] Çünkü perovskit yapı, önemli sayıda farklı anyonla birlikte 
periyodik tablodaki metalik iyonların çoğunu barındırabilir [3]. Malzeme bilimcileri, gelişmiş 
teknolojik materyal ihtiyaçlarını gidermek için  ucuz ve verimliği yüksek olan malzemeleri 
sürekli olarak araştırmaktadırlar. Bu sebeple, Perovskitler, optoelektronik, yüksek kapasiteli 
bellek hücreleri, substratlar, yakıt hücrelerinde katalitik elektrotlar, yüksek sıcaklık süper 
iletkenleri ve spintronikteki potansiyel teknolojik uygulamaları nedeniyle geniş çapta 
incelenmiştir. Pek çok endüstriyel ve mühendislik alanındaki olası uygulamaları nedeniyle, 
farklı bileşimlere ve yapılara sahip perovskitler büyük ilgi görmüştür. Bu malzemelerin, gaz 
ayırma için karışık iletken oksitler, fotovoltaik, fotoelektrot ve fotokatalitik, yüksek sıcaklık 
elektrotları, katı elektrolit, fotodetektör, katot, hidrojen sensörü, termistör aktüatörü, 
elektrooptik modülatör, piezoelektrik dönüştürücü, lazer, dielektrik rezonatör gibi birçok 
ilginç özelliğe sahiptir.  Manyetik bellek ve ferromanyetizma, ferro-elektrik, metaliklik ve 
yalıtkanlık, yarı iletkenlik, süper iletken ve yarı metalik ferromanyetik gibi uygulama alanları 
bulunmaktadır [4-18]. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda , mevcut seramik elektrot 
malzemelerin geliştirilmesiyle ilgili mükemmel sonuçlar sağlamıştır [19-21]. Elektronikte 
oksit malzemeler yüksek kaliteli bir elektrot malzemesidir, perovskitler ile yapısal ve 
kimyasal olarak uyumlu ve çok düşük elektrik direnci gösterir. SrRuO3 elektrot malzemeleri 
için iletken oksit olarak yaygın olarak kullanılır. Ta bazlı kübik oksitler CaTaO3, SrTaO3ve 
BaTaO3gibi perovskite ailesinin ilginç bileşikleri kübik yapıdadır[22]. 
Fakat, bu tür malzemeleri üretmek ve deneysel olarak incelemek bir hayli zor ve masraflıdır. 
Bundan dolayı, hızlı ve güvenilir bir yöntemle bu tür malzemeleri incelemek gerekmektedir. 
Bu gibi durumlarda Ab-initio hesaplamaları malzeme bilimcileri ve fizikçiler tarafından 
oldukça fazla tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem, herhangi bir deneysel sabiti değerine 
gereksinim duymadan, zorluk ve maliyet içermeden bir malzemenin temel durum özellikleri 
olan yapısal, elektronik, manyetik, mekanik, titreşim vb. termodinamik özellikleri  
konularında  hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar.  
 
2.Yöntem 
CaIrO3 Perovskite bileşiği  için yapılan hesaplamalarda, Perdew-Burke-Ernzerhof aracılığla 
elde edilen formla Genelleştirilmiş Gradyent Yaklaşımı (GGA) ile oluşturulan 
pseudopotansiyeller kullanılmıştır [23]. Hesaplamaların tamamı, Quantum-Espresso paket 
programı kullanılarak Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ile yapıldı. CaIrO3 perovskite 
bileşiği denge durumundaki örgü sabitini elde etmek için, gerekli tüm yakınsamalar 
yapıldıktan sonra 40 Ryd’ lik kesme enerjisi, σ = 0,02 Ry smearing parametre değeri ve k-
noktaları 12x12x12 alınarak farklı örgü sabiti değerlerine göre toplam enerjiler hesaplanarak 
elde edildi. Enerji hacim ilişkisi göz önüne alınarak toplam enerjinin minimum olduğu 
değerdeki örgü sabiti, denge durumu örgü sabiti olarak belirlendi. Daha sonrasında elde edilen 
bu yapısal parametrelerden yararlanılarak CaIrO3 perovskite için elektronik bant eğrileri, 
toplam durum yoğunluğu ve kısmi durum yoğunlukları elde edildi. Elastik  özellikleri ve 
termodinamik özellikleri  Quantum-Espresso paket programı içerinde yer alan thermo_pw 
kodları kullanılarak hesaplandı [24,25].  
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3.Sonuçlar 
Atomlar tablodaki atomik koordinatlara yerleştirilerek Pm-3m uzay grubunda kristal yapı 
oluşturuldu. Oluşturulan kristal yapı için farklı örgü sabiti değerlerine göre toplam enerjiler 
hesaplandı. 

 
Şekil.1 CaIrO3 perovskite bileşiğinin kristal yapısı 

 
Hesaplanan toplam enerjilerden minimum enerjiye sahip olan denge durumu örgü sabiti 
belirlendi. Kristal yapı oluşturulduktan sonra, denge durumundaki örgü sabitini elde etmek 
için farklı örgü sabiti değerlerine karşılık gelen toplam enerjiler hesaplandı. Toplam enerjinin 
minimum olduğu denge durumundaki örgü sabiti 3,949 Å olarak elde edildi. 
 

Tablo.1 CaIrO3 perovskite bileşiğinin atomik koordinatları 

 
Kararlı durumdaki örgü sabitini bulmak için, farklı örgü sabiti değerlerine karşılık gelen 
toplam enerjiler hesaplandı. Murnaghan hal denkleminden  faydalanılarak bileşiğin örgü 
sabitleri elde edildi. Elastik sabitler, bir maddenin önemli parametreleridir ve genellikle 
yapısal kararlılık hakkında değerli bilgiler sağlar. Bir kübik sistem için birbirinden bağımsız 
üç tane elastik sabiti (C11, C12, C44) vardır.Kristalin birim hücresinin hacmini koruyacak 
biçimde belirli ve küçük bir deformasyon uygulanmış ve enerjideki değişimden 
yararlanılarak, Bulk modülü B, C44 ve C′=(C11-C12)/2 değerleri elde edildi . Elde edilen bu 
değerlerden yararlanılarak ikinci mertebeden olan C11 ve C12 elastik sabitleri hesaplandı.                                                                                         
Tablo 2'de a, B, C11, C12, C44, G ve B/G'nin CaIrO3 perovskit için hesaplanan değerleri 
özetlenmiştir. Tabloda; a: Denge örgü sabiti, B: Bulk modülü, Cij: elastik sabitler, G: shear 
modülüdür.   
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Kübik kristal yapıdaki malzemelerin elastik sabitleri için mekanik kararlılık koşullarını  
meydana getiren Born kararlılık kriteri: 
 
C11>0, C44>0, C11+2C12>0, C11-C12>0 olmalıdır [26]. 
 
Bu kriter Born kararlılık kriteridir. Born kararlılık kriterine göre elde edilen elastik sabiti 
değerleri incelendiğinde CaIrO3  perovskite bileşiğinin mekanik kararlılık kriterlerini 
sağladığı açıkça görülmektedir. Elastik sabitlerinden yararlanarak Bulk, Kayma, Young 
modüleri, poisson oranı ve B/G oranı hesaplandı ve Tablo 1’de verildi. CaIrO3 perovskite için 
a, B, C11, C12, C44, G, B/G, σ  gibi yapısal parametreleri Tablo.2’de özetlenmiştir. 
 
Tablo 2. CaIrO3 perovskite bileşiği için hesaplanmış örgü sabitleri (Ao), elastik sabitler 
(GPa cinsinden), Bulk modülü (GPa cinsinden), kayma modülü (GPa cinsinden) ve Bulk  

B/G oranı 

 
 
Hesaplanan poisson oranı genel olarak, atomik bağlanmalar ile ilgili bilgiler içermektedir ve 
kovalentliğin bir ölçüsü olarak değerlendirilir. Poisson oranının değeri, kovalent 
malzemelerde 0,1’e yakın, iyonik malzemelerde ise 0,25’e yakın değerlerde olmaktadır. 
CaIrO3  perovskite bileşiği için hesaplanan Poisson oranı 0.42 olduğundan bu malzemenin 
kovalent karakterde olduğu söylenebilir. 
Pugh’un B/G oranı kriteri malzemelerin kırılgan (sünek) doğası hakkında bilgi sağlamak için 
yaygın olarak kullanılan kriterlerden biridir. Bu kritere göre, B/G oranı sertlik için önemli bir 
kriterdir ve bu değer 1,75'den küçükse malzeme kırılgan, büyük ise sünek olduğu 
söylenir[27]. CaIrO3 perovskite bileşiği için B/G oranı 1.75’ten büyük olduğu için  Pugh 
kriterlerine göre sünek olduğu söylenebilir. Tablo 1'de gösterilen hesaplanmış elastik 
sabitlerinden, bu  malzemenin mekanik olarak da  kararlı olduğu görülmektedir.  
Bir malzemenin Young modülü (E), sertliği karakterize etmek için kullanılan yaygın mekanik 
parametrelerden biridir. Malzemenin daha düşük bir E değeri için çok yumuşak olabileceği 
sonucuna varılabilir. Young modülü [28] için hesaplanan 78,95 GPa değeri, incelenen bu  
bileşiğin yüksek sıkışabilirlik özelliklerine sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Bant yapıları, genelleştirilmiş eğim yaklaşımı içinde  yoğunluk fonksiyonel teorisi 
kullanılarak hesaplandı.CaIrO3  perovskite bileşiğinin elektronik bant yapısı GGA 
kullanılarak hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 2'de sunulmuştur. Enerji bantları incelendiğinde 
Fermi seviyesinin altında kalan valans bantlarının Fermi seviyesinin üstündeki iletkenlik 
seviyesine çıktığı görülmektedir. (Bkz.Şekil 2). 
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Şekil 2. CaIrO3  perovskite bileşiğinin elektronik bant yapısı 
 
Dolayısıyla CaIrO3 perovskite bileşiğinin metalik karakterde olduğu söylenebilir. Ancak 
Fermi seviyesinin biraz altında bu bileşik için valans bantları arasında bir yasak enerji aralığı 
olduğuda açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 3. Birkaç çizgi boyunca CaIrO3 perovskit  bileşiğinin toplam ve kısmi elektronik 
durum yoğunlukları 

 
Elektronik katkının nereden geldiğini daha iyi anlamak için durum yoğunluğu eğrileri 
incelendiğinde; Fermi enerji seviyesi üzerindeki toplam durum yoğunluğunun en fazla Ir-5d 
orbitalinden gelen elektronlar tarafından sağlandığı görülmektedir. Bunun yarı sıra, O-2p 
orbitalinin elektronları da sırasıyla katkı sağlamaktadır. Bu durum şekil3.’te görülmektedir. 
(Bkz.Şekil 3).  
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Şekil 4.a) CaIrO3 perovskite bileşiğinin sıcaklığa bağlı titreşim enerjisi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.b)  CaIrO3 perovskite bileşiğinin sıcaklığa bağlı serbest titreşim enerjisi 
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Şekil 4.c)  CaIrO3 perovskite bileşiğinin sıcaklığa bağlı entropisi 
 
Şekil.4 a) Sıcaklık arttıkça bu alaşımdaki titreşim enerji artmaktadır  b) Sıcaklık arttıkça 
beklenildiği gibi titreşim enerjisi artarken toplam enerjinin korunumu gereği serbest titreşim 
enerjisi azalmaktadır c) Düzensizliğin bir ifadesi olan entropinin sıcaklık arttıkça arttığı 
görülmektedir. Bu sonuç titreşim enerjinin sonucu ile uyuşmaktadır. 
 

 
Şekil 5. CaIrO3 perovskite bileşiğinin için Debye ısı kapasitesinin sıcaklığa bağlı değişimi 
 
4. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada, CaIrO3 perovskite bileşiğinin yapısal, elektronik, elastik  özellikleri, Yoğunluk 
Fonksiyon Teorisi (DFT) kullanarak, genelleştirilmiş eğim yaklaşımı (GGA) ile incelenmiştir. 
CaIrO3 perovskite bileşiğinin için denge durumundaki örgü sabiti elde edilmiştir.  
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Hesaplanan elastik sabitler, mekanik stabilite kriterini karşılar ve CaIrO3 perovskite 
bileşiğinin Pugh kriterine göre incelendiğinde sünek  bir malzeme olduğu söylenebilir.CaIrO3 
perovskite bileşiğinin bant yapısı eğrilerinden malzemenin metalik karakterde olduğunu 
doğrular.CaIrO3 perovskite bileşiğinin hesaplanan Poisson oranı değerinden malzemenin 
kovalent karakterde olduğu söylenebilir. CaIrO3 perovskite bileşiği mekanik olarak 
kararlıdır.CaIrO3 perovskite bileşiğinin yüksek sıcaklıktaki titreşimlerde Duolong-Petit 
limitine uymaktadır. Quantum-Espresso kodunu kullanarak elde ettiğimiz sonuçlarla 
karşılaştıracağımız bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. 
 
5.Teşekkür  
Bu çalışma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Proje Birimi tarafından Proje no: 
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ÖZET 
Çalışma çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarın belirti ve risklerine 
ilişkin farkındalıklarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı araştırma olarak yapılmıştır. Çalışma 
grubunu 2022-2023 güz akademik yılında Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan bir devlet 
üniversitesinin çocuk gelişimi önlisans programında okuyan ve veri toplama araçlarını 
doldurmayı kabul eden 192 öğrenci oluşturdu. Veriler tanımlayıcı bilgi formu, Çocuk 
İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek (ÇİİBRTYÖ) ile 
toplandı. Veri analizinde SPSS 25,0 programı kullanıldı. Araştırma sonucunda öğrencilerin 
ÇİİBRTYÖ’ ten aldıkları puanları incelendiğinde; ölçek ortalama toplam puanı 3,52±0,33 
olarak hesaplandı. Araştırmamızda çocuk gelişimi öğrencilerinin ÇİİBRTYÖ’den aldıkları 
puanlar bakımından çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı 
tespit edilmiştir.  Okul öncesi eğitimi veren kurumlarda çocuk ihmal ve istismarı konusunun 
ders içeriklerine entegre edilmesi gerektiği sonucuna varıldı. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ihmal, istismar 

 
AWARENESS LEVELS OF CHILD DEVELOPMENT STUDENTS ABOUT CHILD 

NEGLECT AND ABUSE 
 
ABSTRACT 
The study was conducted as a descriptive study to determine the awareness of child 
development program students about the symptoms and risks of child neglect and abuse. The 
study group consisted of 192 students who were studying in the child development associate 
degree program of a state university in the Eastern Black Sea Region in the fall academic year 
of 2022-2023 and agreed to fill in the data collection tools. Data were collected with a 
descriptive information form, the Scale for Diagnosing the Symptoms and Risks of Child 
Abuse and Neglect (CIBRTYÖ). SPSS 25.0 program was used in data analysis. As a result of 
the research, when the scores of the students from ÇİİBRTYÖ are examined; The mean total 
score of the scale was calculated as 3.52±0.33. In our study, it was determined that the level 
of knowledge of child development students about child neglect and abuse was not sufficient 
in terms of the scores they got from CIBRTYÖ.   



 

 

 

 

 
185 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

It was concluded that the subject of child neglect and abuse should be integrated into the 
course content in institutions providing pre-school education. 
Keywords: Child, neglect, abuse 
 
1. GİRİŞ 
Çocuk ihmali, ana-babanın, bakıcıların veya diğer yetişkinlerin temel ihtiyaçları sağlamadaki 
ihmali nedeniyle çocuğun fiziksel, psikolojik, ahlaki veya sosyal gelişiminin 
engellenmesidir. Çocuk istismarı en geniş anlamıyla, çocuğun ebeveynleri, bakıcıları veya 
diğer yetişkinler tarafından fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik gelişiminin 
engellenmesiyle sonuçlanan durumlara kasıtlı olarak maruz bırakılmasıdır (Bıçakçı, Er ve 
Aral, 2017).   
DSÖ verilerine bakıldığında 2 ila 4 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 75’i veya 300 milyon 
çocuk, ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından sürekli olarak fiziksel cezaya ya da psikolojik 
şiddete maruz bırakılmaktadır. 120 milyon kız çocuğu ve 20 yaşın altındaki adölesan kızlar 
ise zorla cinsel ilişkiye maruz kalmıştır (DSÖ, 2022). TÜİK 2022 verilerine göre güvenlik 
birimine gelen veya getirilen çocukların %41,7’sinin mağdur çocuklar olduğu ve bunların 
içerisinde %13,1’inin cinsel suçlar olarak kayıtlara geçtiği belirtilmiştir (TÜİK, 2022). 
Ebeveynler kadar çocukların yaşamında önemli bir yeri olan öğretmenlerin ve okul öncesi 
kurumlarda eğitmenlik yapan çocuk gelişimcilerinin ihmal ve istismar olgularını tanıyıp, 
tespit etmede önemli sorumlulukları vardır (Goldman, 2005; Warwick ve ark., 2005). Çocuk 
sağlığını koruma ve geliştirmede ihmal-istismarın erken fark edilmesi, yapılacak olan 
girişimlerin kısa sürede başlatılmasında çocuk sağlığında aktif rol alan ekibe (öğretmen, okul 
çalışanları doktor, çocuk gelişimci, sosyolog ve aile) önemli roller düşmektedir (Altınok Öz, 
2015). 
Bu araştırma çocuk ihmal ve istismarın tanılanmasında okul öncesinde önemli sorumlulukları 
olan ve gelecekte okul öncesi öğretmenleriyle birlikte çocukların eğitimini sağlayacak çocuk 
gelişimi öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin farkındalıklarını belirlemek amacı 
ile yapıldı. 
 
2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Tipi 
Bu araştırma, tanımlayıcı bir çalışmadır. 
2.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 
Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde bulunan Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda Kasım 2022 tarihinde yapıldı. 
2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini 2022-2023 akademik yılı güz döneminde Gümüşhane Üniversitesi 
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Çocuk 
Gelişimi ön lisans programı birinci öğretim birinci ve ikinci sınıf ikinci öğretim birinci ve 
ikinci sınıfa devam eden öğrenciler oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip 
çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 192 öğrenci araştırmada yer aldı. 
2.4. Araştırmaya Kabul Edilme ve Edilmeme Ölçütleri 
2.4.1. Araştırmaya Kabul Edilme Kriterleri 
İletişim ile ilgili engelin olmaması 
2.4.2. Araştırmaya Kabul Edilmeme Kriterleri 
İletişim ile ilgili engelin olması  
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2.5. Araştırmanın Değişkenleri  
2.5.1. Bağımsız Değişkenler  
Araştırmacılar tarafından hazırlanan tanımlayıcı bilgi formunda yer alan  (yaş, cinsiyet, sınıf, 
aile tipi vb.) soruları araştırmanın bağımsız değişkenleridir.  
2.5.2. Bağımlı Değişkenler 
Uysal (1998) tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenilirliği yapılan 67 sorudan oluşan 5’li 
likert tipinde olan Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik 
Ölçek Formu(ÇİİBRTYÖ) puanları araştırmanın bağımlı değişkenidir. 
2.6. Veri Toplama Araçları 
2.6.1. Tanımlayıcı Bilgi Formu 
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan (Solak, 
2018; Altınok Öz, 2015), katılımcılara sosyo-demografik özellikleri, çocuk ihmal ve istismarı 
ile ilgili bilgi düzeyleri ve bildirim yapıp yapmama durumları ile ilgili soruların yer aldığı 14 
sorudan oluşan tanımlayıcı bilgi formudur. 
2.6.2. Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek 
Formu(ÇİİBRTYÖ) 
Uysal (1998) tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenilirliği yapılan 67 sorudan oluşan 
“Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek 
Formu”(ÇİİBRTYÖ) kullanıldı. ÇİİBRTYÖ Formu İstismarın “Çocuk Üzerindeki Fiziksel 
Belirtileri” (İÇÜFB), “İstismar ve İhmalin Çocuktaki Davranışsal Belirtileri” (İİÇDB), 
“İhmalin Çocuk Üzerindeki Belirtileri” (İÇÜB), “İstismar ve ihmale yatkın ebeveyn 
özellikleri” (İİYEÖ), “İstismar ve İhmale Yatkın Çocukların Özellikleri” (İİYÇÖ) ve “Çocuk 
İstismarı ve İhmalinde Ailesel Özellikler” (ÇİİAÖ) olmak üzere altı alt ölçekten oluşmaktadır. 
Katılımcıların alt ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları hesaplanırken, aldığı puan alt 
ölçekteki madde sayısına bölünerek elde edilmektedir. Toplam ölçek puan ortalamaları ise 
ölçeğin toplam puanının madde sayısına bölünmesi ile bulunur. Puan ortalamasının 5’e 
yaklaşması ihmal ve istismarla ilgili soruları doğru olarak yanıtladıklarını, 5’ten uzaklaşması 
ise doğru yanıt vermediklerini göstermektedir. Ölçeğe ilişkin kesme puanı bulunmamaktadır. 
Ölçeğin geçerlilik güvenilirlik çalışmasında Cronbach Alpha değeri 0,92’dir. Araştırmamızda 
ise Cronbach Alpha değeri 0,842 olarak hesaplandı. 
2.7. Araştırmanın Yasal İzni ve Etik Kurul Onayı 
Araştırmanın Kelkit İlçesinde yer alan meslek yüksekokulunda yapılabilmesi için Gümüşhane 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 26/10/2022 tarih 2022/6 sayılı 
toplantısında onay verilmiştir. Ayrıca katılımcılardan da anket sorularını cevaplamadan önce 
sözlü onam alınmıştır. 
2.8. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 
 Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile saptandı. Yapılan test 
sonucunda çıkan değerler p>0.05 olması nedeniyle veriler normal dağılıma uymadığı 
belirlendi. İki bağımsız grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 
Tanımlayıcı istatistikler öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin verilerin 
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 
 
BULGULAR 
Araştırmaya alınan öğrencilerin %95,3'ü kadın, %4,7 si erkek, yaş ortalaması 20,23±1,62' dir. 
%50,5'i birinci sınıf, %49,5'i ikinci sınıf olan katılımcıların %54,7'si çocuk ihmal ve istismar 
konusunda bilgi aldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %19,3 'ünün mezun oldukları okuldan 
çocuk ihmal ve istismarı (Çİİ) konusunda bilgi aldıkları saptanmıştır. Çocuk ihmal ve istismar 
konusunda eğitim almak istediklerin oranı %85,4, yaşamı boyunca herhangi bir çocuk ihmal 
ve istismar vakası ile karşılaşanların oranı %25,5'tir.   
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Öğrencilerin %80,2'sinin gelecekte çocuk ihmal ve istismar vakasıyla karşılaştıklarında 
bildirim yapacakları saptanmıştır. Karşılaştıklarında bildirim yapacak katılımcılar en yüksek 
oranda polisi arayarak (%35,4) bildirim yapacaklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %19,8'i 
istismar vakasıyla karşılaştıklarında bildirim yapmayacaklarını belirtmiş, bildirim yapmama 
nedenleri arasında nereye bildirim yapacağını bilmeme (%10,4) ve konu hakkında yeterli 
bilgisi olmaması (%9,4)'dır (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri 
Değişkenler Sayı (n) % 
Cinsiyet   

Kız 183 95,3 
Erkek 9 4,7 

Sınıf   

1. sınıf 97 50,5 
2. sınıf 95 49,5 

Yaş (Ort: 20,23±1,62)   

18-20 yaş 128 66,7 
21 yaş ve üzeri 64 33,3 

Çİİ konusunda bilgi alma durumu   

Alan 105 54,7 
Almayan 87 45,3 

Çİİ konusunda bilgi aldığı yer*   
Öğrenim sırasında 32 16,7 
Mezun olduğu okul 37 19,3 
Konferanslar 33 17,2 
Seminerler 22 11,5 
İnternet 18 9,4 
Medya 21 10,9 

Çİİ konusunda eğitim alma isteği   
Eğitim almak isteyen 164 85,4 
Eğitim almak istemeyen 28 14,6 

Çİİ vakası ile karşılaşma durumu   
Karşılaşan 49 25,5 
Karşılaşmayan 143 74,5 

ÇÇİ ile gelecekte karşılaşırsa bildirim yapma durumu   
Yapacak 154 80,2 
Yapmayacak 38 19,8 

Toplam                                                                                                                192        100 
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Bildirim yapacakların bildirim şekli (n=154) n  % 
 

Aile ve sosyal politikalar bakanlığına haber verme  6 3,9  

İlgili makamı/yetkilileri arama 50  32,5  

Polisi arama 68  44,2  

Aileye haber verip sonra ilgili yerlere haber verme 23  14,9  

Okul müdürüne/rehber öğretmene bildirme 2  1,3  

Kendisi müdahale etme 5  3,2  

Toplam 154 100  

Bildirim yapmama nedeni (n=38) 

 
 
n* 

 
 
 % 

 

Konu hakkında yeterli bilgisi olmaması 18 47,3 
 

Nereye bildirim yapacağını bilmeme 20 52,6  

Çocuğun daha fazla zarar göreceğini düşünme 9 25,7  

*Birden fazla cevap verildiği için n sayısı katlanmıştır.   
 

 
 
Şekil 1. Öğrencilerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerinin tanılanmasına yönelik 

ölçek ve alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları 

 
 
Şekil 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin "Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti 
ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek" ortalama toplam puanı 3,52±0,33 olarak 
hesaplanmıştır. Katılımcıların alt ölçeklerden istismarın çocuk üzerindeki fiziksel 
belirtilerinden (İÇÜFB) toplam ortalama 3,7±0,37 puan, istismar ve ihmalin çocuktaki 
davranışsal belirtilerinden (İİÇDB) toplam 1,86±0,3 puan, ihmalin çocuk üzerindeki 
belirtilerinden (İÇÜB) toplam ortalama 3,99±0,64 puan, istismar ve ihmale yatkın ebeveyn 
özelliklerinden (İİYEÖ) toplam ortalama 3,21±0,52 puan, istismar ve ihmale yatkın 
çocukların özelliklerinden (İİYÇÖ) toplam ortalama 3,09±0,56 puan, çocuk istismarı ve 
ihmalinde ailesel özelliklerinden (ÇİİAÖ) toplam ortalama 3,36±0,63 puan almışlardır. 
Katılımcılar en yüksek ortalama puanı istismarın ihmalin çocuk üzerindeki belirtiler alt 
ölçeğinden, en düşük ortalama puanı ise istismar ve ihmalin çocuktaki davranışsal belirtileri 
alt ölçeğinden almışlardır.   
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Öğrencilerin daha önce çocuk ihmal istismarına ilişkin eğitim alma durumları ile toplam ölçek 
ve alt ölçeklerin puan dağılımı Tablo 2'de yer almaktadır. Eğitim aldığı bildiren öğrencilerin 
toplam ölçek puan ortancası 233 puanken, eğitim almadığını ifade eden öğrencilerin toplam 
ölçek puan ortancası 236'dır. Eğitim alan ve almayan öğrencilerin tüm alt ölçek ve toplam 
ölçek ortancaları arasında istatistik olarak önemli fark yoktur (p˃0,05). 
 

Tablo 2. Öğrencilerin Çİİ konusunda bilgi alma durumları ile ölçek ve alt boyutları puan 
dağılımı 

 

 Cİİ konusunda eğitim alma durumu 
Ortanca(min-maks.) 

  

Ölçek ve alt ölçek boyutları Alan (n=105) Almayan (n=87) Test ist p* 
İÇÜFB 70 (55 - 87) 70 (55 - 89) 4324,5 0,526 
İİÇDB 53 (43 - 73) 54 (40 - 71) 4789,5 0,562 
İÇÜB 28 (12 - 35) 29 (15 - 35) 5010 0,247 
İİYEÖ 38 (15 - 54) 38 (26 - 51) 4392 0,647 
İİYÇÖ 18 (10 - 28) 18 (12 - 26) 4299,5 0,483 
ÇİİAÖ 27 (12-40) 26 (16-39) 4320 0,517 

ÇİİBRTYÖ 233 (186 - 297) 236 (186 - 300) 4771,5 0,707 
*Mann Whitney U testi 
 
İÇÜFB: İstismarın Çocuk Üzerindeki Fiziksel Belirtileri; İÇÜB: İhmalin Çocuk Üzerindeki 
Belirtileri; İİÇDB: İstismar ve İhmalin Çocuktaki Davranışsal Belirtileri; İİYEÖ: İstismar ve 
İhmale Yatkın Ebeveynlerin Özellikleri; İİYÇÖ: İstismara ve İhmale Yatkın Çocukların 
Özellikleri; ÇİİAÖ: Çocuk İstismarı ve İhmalinde Ailesel Özellikler; ÇİİBRTYÖ: Çocuk 
İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek 
Öğrencilerin ÇİİBRTYÖ aldıkları puanlar, istismar konusunda eğitim alma isteğine ve 
gelecekte istismar vakasıyla karşılaştığında bildirim yapma durumuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık göstermektedir (p˂0,05) (Tablo 3). 
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Tablo 3. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, yaş grubu ve gelecekte istismar vakasıyla 
karşılaştığında bildirim yapma durumuna göre ölçek puan dağılımları 

  ÇİİBRTYÖ    

  n Ort±SS 
Ortanca (min-
maks) 

Test 
ist. p 

Cinsiyet      
Kız  183 3,5 ± 0,3 3,5 (2,8 - 4,5) 

668,5 0,341 
Erkek 9 3,4 ± 0,3 3,5 (2,9 - 3,7) 
Sınıf    

  

1. sınıf 97 3,5 ± 0,3 3,6 (2,8 - 4,4) 
4213,5 0,305 

2. sınıf 95 3,5 ± 0,3 3,5 (2,8 - 4,5) 
Yaş     

  

18-20 yaş 128 3,5 ± 0,3 3,5 (2,8 - 4,5) 
3805 0,423 

21 yaş ve üzeri 64 3,5 ± 0,4 3,5 (2,8 - 4,3) 

Çİİ ile gelecekte karşılaşırsa 
bildirim yapma durumu    

  

Yapacak 154 3,6 ± 0,3 3,5 (2,8 - 4,5) 
2199,5 0,018 

Yapmayacak 38 3,4 ± 0,2 3,4 (3 - 3,9) 
Çİİ konusunda eğitim alma isteği    

  

Eğitim almak isteyen 164 3,6 ± 0,3 3,6 (3 - 4,5) 
818,5 ˂0,001 

Eğitim almak istemeyen 28 3,2 ± 0,3 3,3 (2,8 - 3,6) 
* Mann Whitney U testi 
 
TARTIŞMA 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %85,4’ünün Çİİ konusunda eğitim almak istediği sonucuna 
varıldı. Walsh ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2005), öğretmenlerin %93’ünün çocuk 
ihmal, istismar ve çocukları korumaya yönelik eğitim almış olduğu bulunmuştur. Bu sonucun 
ortaya çıkmasında, Avusturalya’da hizmet öncesi eğitimlerde öğretmenlere çocuk ihmal ve 
istismarından çocukların korunması konusunda  verilmesinin zorunlu olmasından 
kaynaklandığı belirtilmiştir (Walsh ve ark, 2005). Araştırmamızda ise çocuk ihmal ve 
istismarı konusunda eğitim alma isteği eğitim almama isteğine göre daha yüksek bulundu. 
Türkiye’de öğretmenlerle yapılan bir araştırmada öğretmenlerin büyük çoğunluğunun çocuk 
ihmal ve istismarı konusunda  yetersiz bilgiye sahip olduğu belirtilmektedir (Dereobalı ve 
ark., 2013). Özellikle çocukların uzun zaman geçirdiği okul ortamında; mümkünse okul 
sağlığı hemşireleri tarafından okul çalışanlarına verilecek çocuk istismar ve ihmaline yönelik 
eğitimler ile çalışanların farkındalıklarının artırılması çocuk sağlığının korunması ve 
geliştirmesi bakımından oldukça önemlidir (Özcan ve ark, 2013). 
Araştırmamızda öğrencilerin Çİİ yönelik eğitimleri en yüksek oranda mezun oldukları 
okuldan aldıkları görüldü. Yapılan bir çalışmada öğretmenlerin istismar konusundaki birinci 
bilgi kaynağının medya olduğu görülmektedir (Erol, 2007). Araştırmamızda ise konu ile ilgili 
eğitimlerin en çok okul ortamında daha sonra ise medyadan bilgi alındığı sonucuna varıldı. 
Medyadan bilgi edinilmesiyle birlikte en önemli yaklaşım öğrencilerin bulunduğu okullarda 
hemşirelerin görev alması sağlanarak; yapılan hizmet içi eğitimlerle çocuk ihmal ve istismar 
konusundaki farkındalığın artmasını sağlamaktır.   
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Araştırmamızda da eğitim almak isteyen ve istemeyen öğrencilerin ölçek puanları arasında 
anlamlı farklılık saptandı. Sonuçlarımızı destekler nitelikte Can Yaşar ve arkadaşları (2014)’ 
nın öğretmen adaylarının fiziksel istismar bilgilerini değerlendirdikleri bir çalışmada 
öğrencilerin okudukları sınıf düzeyine göre fiziksel istismarın  durum ve davranışsal özellikler 
alt puanlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulunduğu ifade edilmiştir (Can 
Yaşar ve ark., 2014). Bu sonuçlar Çİİ vakalarıyla karşılaşma ihtimalleri yüksek olan doktor, 
hemşire, öğretmen, çocuk gelişimciler gibi meslek gruplarının farkındalık düzeylerinin artış 
gösterebileceğini ve öğrenim süresinin artışı istismar hakkındaki farkındalık durumunu 
etkileyebileceğini gösterebilir. 
Araştırmamıza katılan öğrencilerin Çİİ ile gelecekte karşılaşırsa bildirim yapma durumu 
%80,2 olarak belirlendi. Pala (2011)’nın çalışmasında da eğitim fakültesinde okuyan 
öğrencilerin %87,7’sinin çocuk istismar ve ihmaline yönelik bildirim yapma zorunluluğu 
olduğuna inandıkları görülmektedir. Araştırmamızda öğrencilerin gelecekte Çİİ vakasıyla 
karşılaşırsa bildirim yapma durumu ile yapmama durumu arasında istatistiksel olarak fark 
bulundu. Yapılan bir çalışmada mevcut araştırmamızın bulgularını destekler niteliktedir (Pala, 
2011). Ayrıca araştırmamızda 38 öğrencinin Çİİ ile karşılaştıklarında bildirim yapmayacakları 
bunun nedeninin de en yüksek oranda nereye bildirim yapacaklarını bilememe sonucuna 
varıldı. Yapılan bir çalışma da araştırma bulgularımızı destekler nitelikte çocuk istismarı ve 
ihmalinin tanılanması konusunda yetersiz bilgiye sahip oldukları belirtmiştir (Kürklü, 2011). 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 Katılımcılar en yüksek ortalama puanı istismarın ihmalin çocuk üzerindeki belirtiler 
alt ölçeğinden, en düşük ortalama puanı ise istismar ve ihmalin çocuktaki davranışsal 
belirtileri alt ölçeğinden almışlardır. Çalışmamızda çocuk gelişimi öğrencilerinin 
ÇİİBRTYÖ’den aldıkları puanlar bakımından çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi 
düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 
 İstismar ve ihmale yatkın olan 3-6 yaş grubu çocuklara eğitim veren kurumlarda okul 
hemşirelerinin görevlendirilmesi yasalarda zorunlu hale getirilmeli, çocuk ihmali ve istismarı 
bilinçlendirme çalışmaları kapsamında okullarda gerekli eğitimler okul hemşireleri tarafından 
verilmelidir. 
 Çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarına karşı daha bilinçli olmaları 
erken yaşlardaki çocukların istismarının önlenmesi için önemli bir adım olacaktır.  
 Çocuk Gelişimi ders müfredatlarına "Çocuk İhmal ve İstismar " ile ilgili konuların 
ayrıntılarına yer verilmesi önerilebilir. 
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ÖZET 
Çocukluk çağı kazaları acil servise başvurularda en sık karşılaşılan durumlardandır. Kazalar 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında çocuk sağlığını etkileyen ve çocuk 
ölümlerinin nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan büyük bir sorundur. Çocuklar gelişimsel 
özellikleri sebebiyle kazaya yatkın ve bu sebeple kazayla karşılaşma oranları çok yüksektir. 
Doğumdan itibaren nöromotor, bilişsel, fiziksel ve duyusal gelişimleri ilerlemektedir. Bir 
yetişkinden farklı olarak görme alanının dar olması, motor sisteminin iyi çalışmaması, denge 
bozuklukları, reaksiyonlara yavaş tepki vermesi, sürekli hareketli olmaları, aşırı meraklı ve 
öğrenmeye istekli olmaları kazalara yatkınlıklarını arttırmaktadır. Çocukluk çağındaki kazalar 
ölüm ya da sakatlıkla sonuçlanabileceğinden büyük bir halk sağlığı sorunu olarak 
görülmektedir. 2019 yılındaki çocuk ölüm ve ölüm sebeplerine ilişkin yayınlanan verilerde 
ölümlerin dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle olduğu görülmüştür. Bu oranlar 1-4 
yaş aralığındaki çocuklarda 14.3, 5-14 yaş aralığında 19.6 ve 15-17 yaş aralığında 35.5 olduğu 
belirtilmiştir. Çocukluk çağında en sık görülen kazalar boğulma, düşme, yanma, yabancı 
cisim aspirasyonu, zehirlenme, ev kazaları ve trafik kazalarıdır. Çocukların yaş dönemleriyle 
ilişkili olarak bulundukları çevre, fiziksel yapıları ve ilgi alanları değiştikçe kazaların şekilleri 
değişmektedir. Literatürdeki çalışmalarda 0-6 yaş arası çocukların daha çok ebeveynleriyle 
evde vakit geçirdikleri ve bu sebeple ev içi kazalarla karşılaştıkları, okul çağı çocuklarında ise 
ebeveyn gözetimi olmadan okulda zaman geçirmeleri nedeniyle okul ve okul dışındaki 
kazalara yatkın oldukları, ergenlik çağındaki gençlerde ise daha çok tehlikeli davranışları 
sebebiyle boğulma, trafik kazaları gibi yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalarla 
karşılaştıkları görülmüştür. Kazaların önlenebilmesi için ailenin ve anlayabileceği düzeyde 
çocuğun eğitimi önemlidir. Hemşireler kaza nedeniyle acile gelen çocuğun bakımı sırasında 
çocuğun kazalardan korunması ve kazaların önlenmesine yönelik ailelere gerekli bilgi ve 
eğitimi vermelidir. Bu nedenle bu derlemede çocukluk çağı kazaları ve hemşirelik yaklaşımı 
ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk acil, kazalar, zehirlenmeler, hemşirelik 

 
CHILDHOOD EMERGENCY PROBLEMS: ACCİDENTS AND NURSING 

APPROACH 
 
ABSTRACT 
Childhood accidents are among the most common situations in emergency department 
admissions. Accidents are a major problem that affects child health in all developed and 
developing countries and are one of the leading causes of child deaths. Children are prone to 
accidents due to their developmental characteristics, and therefore the accident rate is very 
high. From birth, their neuromotor, cognitive, physical and sensory development progresses. 
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Unlike an adult, the narrow field of vision, poor motor functioning, balance disorders, slow 
response to reactions, being constantly active, being extremely curious, and being willing to 
learn all increase their susceptibility to accidents. Childhood accidents are seen as a major 
public health problem as they can result in death or disability. According to data released on 
the causes of child mortality in 2019, the deaths were caused by poisonings and external 
injuries. These rates are evaluated as 14.3 for children aged 1-4, 19.6 for children aged 5-14 
and 35.5 for children aged 15-17. The most common accidents in childhood are drowning, 
falling, burning, foreign body aspiration, poisoning, home accidents, and traffic accidents. 
The forms of accidents change as the environment, physical structures, and interests of 
children change in relation to their age periods. In studies in the literature, children aged 0–6 
spend more time with their parents at home and therefore encounter domestic accidents, while 
school-age children are prone to accidents outside of school because they spend time at school 
without parental supervision, and adolescents mostly due to their dangerous behaviors. It has 
been observed that they have encountered accidents resulting in injury and death, such as 
drownings and traffic accidents. In order to prevent accidents, it is important to educate the 
family and the child at a level that they can understand. Nurses should provide the families 
with the necessary information and training to protect the child from accidents and to prevent 
accidents during the care of the child who comes to the emergency room due to an accident. 
For this reason, childhood accidents and the nursing approach are discussed in this review. 
Keywords: Pediatric emergency, accidents, poisonings, nursing 
 
GİRİŞ  
Kazalar gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin tamamında bir halk sağlığı sorunu olarak 
karşımıza çıkmakta ve her yaş grubu için risk oluşturmaktadır. DSÖ kazayı, insanın iradesi 
dışında gerçekleşen ve insanı bedensel ya da ruhsal olarak etkileyen, beklenmeyen bir olay 
olarak tanımlamaktadır. (1) Kazalar önlenebilir olmasına karşın yaralanmalara ve ölüme 
sebep olacağından acil servislerde karşılaştığımız en sık vakalardandır. Kazalara maruz 
kalabilecek riskli gruplardan birisi de çocuklardır.(2) Çocuklar gelişimsel özellikleri 
nedeniyle kazalara yatkındır.  Bilişsel, motor, fiziksel ve duyusal becerilerinin tam 
gelişmemiş olması, bir yetişkinden farklı olarak görme alanının dar olması, motor sisteminin 
iyi çalışmaması, denge bozuklukları, sürekli hareketli olmaları, aşırı meraklı ve öğrenmeye 
istekli olmaları kazalara yatkınlıklarını arttırmaktadır.(3) Günümüzde kazalara bağlı ölüm ve 
yaralanma oranları ilk sıralarda yer almaktadır. Son yıllarda çocuk ölüm nedenlerine yönelik 
yapılan çalışmalarda bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerin yerini kazalara bağlı yaralanmalara 
ve zehirlenmelere bıraktığı belirlenmiştir. 2019 yılındaki verilere göre 1-17 yaş grubunda en 
fazla çocuk ölümleri dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler sebebiyle oldu. Bu oranlar 1-4 yaş 
aralığındaki çocuklarda 14.3, 5-14 yaş aralığında 19.6 ve 15-17 yaş aralığında 35.5 olarak 
belirtilmiştir. Çocukluk çağında en sık görülen kazalar ev kazaları, boğulma, düşme, yanma, 
yabancı cisim aspirasyonu, zehirlenme ve trafik kazalarıdır. (4) 
 
Ev Kazaları 
Ev kazaları ev içinde ya da balkon, bahçe ve havuz gibi evin çevresinde meydana gelebilecek 
kazalardır. Günümüzde meydana gelen kazaların % 54 evde gerçekleşmektedir ve ev  
kazalarının % 25 i ölümle sonuçlanmaktadır. (5) Ev kazaları, çocukluk çağında acil servise en 
sık başvuru sebebidir ve 112 acil sağlık hizmetlerine yapılan başvuruların % 79 unu 
oluşturmaktadır. Ev kazaları her yaş grubunda bir risk oluşturmasına karşın, çocuklarda 
sağlığın korunması ve geliştirilmesinde büyük bir sorun haline gelen dikkat edilmesi gereken 
bir durumdur.(6) Özellikle okul öncesi dönemi çocuğu zamanını çoğunlukla evde geçirmesi 
sebebiyle bu yaş dönemi çocuklarda ev kazalarına daha sık rastlanılmaktadır.   
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0-6 yaş dönemi çocuklarda ev kazası görülme oranı % 45 tir.(7) Çocukların içinde bulunduğu 
yaş döneminin riskleri göz önünde bulundurulduğunda, görme alanının dar olması, öğrenme 
ve keşfetmeye meraklı olması, tehlikelerin farkında olmaması gibi pek çok faktör kazalarla 
karşılaşmalarına neden olurken, bunun yanında çocuğun sahip olduğu risk faktörlerinden 
bağımsız olarak çocuğun içinde bulunduğu çevre, kültür, aile yapısı, ebeveynlerin demografik 
özellikleri ve çocuğun güvenliğinin sağlanması konusundaki bilgi, tutum ve davranışları ve 
pek çok çevresel faktör de kazalara sebep olmaktadır.(8) Çoğu ev kazası çocuk bir ebeveynle 
birlikteyken meydana gelmektedir. Düşmeler, yanıklar, boğulmalar, yabancı cisim 
aspirasyonları, zehirlenmeler en sık acil servise başvuru yapılan ev kazalarıdır. Bu kazaların 
sonuçları çok ağırdır ve kaza yaralanma ya da sakatlıkla sonuçlandığında çocuğu iyileştirmek, 
rehabilite etmek daha zorken, çocukların kaza geçirmelerini engellemek ve çocuğu korumak 
daha kolaydır. Kazalar öngörülebilir ve önlenebilirdir. Ev kazalarının önlenmesi ise, çevre ve 
davranış değişiklikleri ile sağlanabilmektedir. Çocuğun en çok vakit geçirdiği kişilere belirli 
aralıklarla verilecek eğitimlerle kazalar büyük ölçüde önlenebilirler.(9,2) 
 
Düşmeler 
Çocuklar doğumdan itibaren her yaş döneminde düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çocukluk 
çağındaki düşmeler genellikle 6 ay ve 6 yaş grubunda pik yapmaktadır.(10)  Gelişimlerinin 
devam etmesi, keşfetmeye meraklı olmaları ve zamanla bağımlı davranışlardan bağımsızlara 
geçtiklerinde riskli davranışlarda bulunmaları, denge problemleri, görme alanlarının dar 
olması ve devamlı hareket halinde olmaları düşme riskini arttırmaktadır.(11) Özellikle 
bebeklik dönemi için yatak, beşik, koltuk gibi yüksek yerler ve bebek arabaları, yürüteçler 
düşme açısından tehlike oluşturur. Erken çocukluk döneminde ise merdiven, balkon, 
pencereler, oyuncaklar, banyo, mobilyalar tehlike oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre her yıl 47.000 çocuk düşmeler sonucu hayatını kaybetmektedir. Düşmeye bağlı 
görülen travmalar en sık ev içinde görülmektedir ve dünya genelinde ev kazaları içinde 
düşmeler ilk sırada yer almaktadır.(12) Düşmeler çoğunlukla tedavi ve rehabilitasyon 
gerektiren, ölümcül olmayan yaralanmalarla sonuçlansa da travmalar ölümcül olabilmektedir. 
Düşmeler, trafik kazalarından sonra en çok mortalite oranı yüksek kaza tipidir. (1,4) 
Düşmelere bağlı yaralanmaları, sakatlıkları ve ölümleri önlemede en önemli görev çocuğun 
primer bakım vericisine düşmektedir. Bir çocuğun düşmesinde çoklu sebepler olsa da ev 
içinde çocuğun güvenliğini sağlama ve çocuğun düşmelerden korunması konusunda düzenli 
eğitimler verilerek düşmeler önlenebilmektedir. (13) 
 
Yanıklar  
Yanıklar tüm dünyada toplum sağlığını etkileyen, bireylerde ciddi psikolojik, fizyolojik 
sorunlara ve fonksiyonel kayıplara sebep olan önemli bir sağlık sorunudur. Dünya sağlık 
örgütünün yayınladığı 2016 yılı raporunda her yıl 180.000 birey ciddi yanıklara bağlı 
ölümlerle hayatını kaybetmiştir. Yanıklara bağlı ölüm oranlarının daha çok düşük ve orta 
gelire sahip nüfuslu ülkelerde yüksek olduğu belirlenmiştir. (14) Özellikle çocukluk çağı  
yanıkları kliniği iyi sonuçlansa da ciddi yanıklarda bir erişkinin aksine yanık sonrası mortalite 
riskinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Çocuklarda mortaliteyi yaş, yanığın şiddeti ve 
bölgesi, enfeksiyon riski önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemizde yanık tedavi merkezlerinde 
hasta popülasyonuna bakıldığında çocuk hasta sayısının erişkinden fazla olduğu 
bilinmektedir.(15) Bu sebeple çocukluk çağı kazalarının en önemlilerinden birisi olan yanıklar 
çocuklarda mortaliteye neden olan kazaların arasında 3. sıradadır ve tüm yanık vakalarının 
%70 i 0-6 yaş arası yaş grubundadır.   
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Çocuklarda en sık sıcak su, çay ve yağ yanıkları, ütü, ateş, alev gibi diğer termal yanıklar ve 
kimyasal yanıklar acil servise başvuru sebebidir. (16) Literatürdeki çalışmalarda çocuklarda 
yanıkların genellikle ebeveynlerin ihmal ve yeterli güvenlik önlemlerini almamaları sebebiyle 
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle yanıklar çocukluk çağında dikkat çekilmesi gereken bir 
sorundur ve ebeveynlere yanıkları önleme,  yanık sonrası ilk yardım uygulamaları konusunda 
sürekli eğitimlerin verilmesi şarttır. (17) 
 
Boğulmalar 
Boğulmalar çocuk ve bebek ölümleri içinde önemli bir grubu oluşturmaktadır. Boğulmalar 
yabancı cisim aspirasyonları, suda boğulma, şeklinde gerçekleşebilmektedir. 2017 yapılan bir 
çalışmada suda boğulma vakalarının yaş grupları incelendiğinde % 17.8 inin 13-17 yaş, 
%14.2 sinin 0-12 yaş aralığında olduğu bilinmektedir. (1,4) Özellikle 0-12 yaş grubundaki 
boğulmaların ebeveyn ya da çocuğun en çok zaman geçirdiği bireyin dikkatsizliği sebebiyle 
düşme ve diğer kazalara maruz kalması sebebiyle gerçekleştiği bilinmektedir.(6,8) Banyo 
küvetleri, havuz, gibi yapılar çocuklarda boğulmaların en sık nedenidir. Bunun yanında 
yüzme bilinmemesi, epilepsi gibi nöbet ataklarının görülmesi, adölesan dönemde alkol ve 
madde kullanımı da risk faktörlerinin arasındadır. (12) 
 
Yabancı Cisim Aspirasyonları 
Yabancı cisim aspirasyonu çocukluk çağında ölümle sonuçlanabilen en tehlikeli durumlardan 
birisidir. Erken çocukluk döneminde molar dişlerin gelişmemiş olması nedeniyle besinleri 
küçük parçalara ayıramamaları ve büyük parça halinde yutmaları, keşfetme arzusu sebebiyle 
her cisimi ağızlarına götürmeleri, küçük oyuncak parçaları, yakaya takılan iğneler çocuklarda 
aspirasyon riskini arttırmaktadır. (18) Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının % 80 3 yaş 
altındaki çocuklarda görülmektedir. (12) 
 
Zehirlenmeler 
Zehirlenmeler çocukluk çağında tüm yaş gruplarında görülen ve acil müdahale gerektiren bir 
kaza tipidir. Çocuklarda özellikle 5 yaş altında ve adölesan dönemde sıklıkla 
karşılaşılmaktadır. Zehirlenmelerin % 87 si ev içinde görülmektedir ve zehirlenmelerin % 80 
5 yaş altındadır. Kasıtlı ya da kaza sebebiyle oluşan zehirlenmelerin sıklığı gelişmiş ülkelerde  
%0.02-0.93 iken ülkemizde %0.46-1.57 olduğu bilinmektedir.(20) Ülkemizde çocuklarda 
görülen zehirlenmeler trafik kazası, düşme ve yanıktan sonra en sık karşılaşılan kaza tipidir. 
Zehirlenmelerde mortalite oranı yüksek olmakla beraber sağlık kuruluşuna erişim hızı ve 
zehirlenmeye sebep olan ana maddenin çeşiti de herhangi bir komplikasyona sebep 
olabilmektedir. (8) Zehirlenmeye sebep olacak etkenler 5 yaş altı çocuklarda kozmetik ve 
kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, ilaçlar(aneljezikler, antitusif ve gribal ilaçlar, 
vitaminler, antihistaminikler, antimikrobiyaller), topikal ürünler, bitkiler iken; 5-18 yaş 
arasında en sık kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, ilaçlar(aneljezikler, 
antitusif ve gribal ilaçlar, antidepredanlar, antipsikotikler), hayvan- böcek ısırmaları, besin 
zehirlenmeleridir. (12) 
 
Trafik kazaları 
Çocukluk çağında travma nedenli acil servise başvurularda trafik kazaları ilk sırada yer 
almaktadır. Çocuklar anatomik olarak bir erişkinden farklıdır ve trafik kazaları çocuklarda 
ciddi boyutta travmalara ve travma sonrası ölümlere sebep olmaktadır.(21) 5-29 yaş arası 
çocuk ve adolesanlar trafik kazalarına en çok maruz kalan yaş grubudur.   
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Ülkemizde 2021 yılında 557 çocuk trafik kazaların hayatını kaybetmiş, 46.538 çocuk ise 
yaralanmıştır.(4) Dünya da ve ülkemizde trafik kazaları çocuklar için büyük bir halk sağlığı 
sorunudur. Bu sebeple önleyici çalışmaların yapılması gereklidir. (22) 
 
Hemşirelik Yaklaşımı 
Kazalar ve zehirlenmeler çocukluk çağının en önemli sorunlarının başında gelmektedir. 
Günümüzde çocuklarda morbidite ve mortalite oranlarının nedenleri kazalara ve 
zehirlenmelere doğru kaymıştır. (12) Kazalar yaralanmalar ya da sakatlıkla sonuçlandığında 
bunu iyileştirmek veya rehabilite etmek, uzun bir süreçtir ve çocuklar sosyal, psikolojik ve 
fiziksel gelişimini etkilemektedir. Çocuklar kazalar açısından en riskli gruplarından birisidir 
ve çocukluk çağındaki kaza ve zehirlenmeler çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin 
sağlanması konusunda büyük bir sorundur. (8) Çocukların herhangi bir kazaya maruz 
kalmadan, kazaların önlenebilmesi çok önemlidir. Bu sebeple sağlık ekibinin en önemli üyesi 
olan hemşirelere özellikle pediatri hemşirelerine büyük görev düşmektedir. Çocukluk çağı 
kazalarına hemşirelik yaklaşımında hemşireler bakım verici rolünün yanında sağlığın 
korunması ve geliştirilmesine yönelik rollerini de kullanmalıdır. (3) Kazaların önlenmesinde 
çocuklara ait riskleri engellemek zordur. Bu sebeple çocuğa primer bakım veren bireylere 
gerekli ve sürekli olarak eğitimler vermek hemşirenin en önemli görevlerinden birisidir. (19) 
Hemşireler kazaların önlenmesinde ilk olarak çocuğun güvenliğini sağlaması için bireylere ev 
içinde ve dışında yapılacak değişiklikler ve çocukların gelişim dönemlerine göre 
karşılaşabileceği kazaları konusunda bilgi vermelidir. Daha sonraki süreçte ikincil olarak eğer 
bir kaza oluştuysa bunun çocuğun sağlığını tehlikeye sokmaması ve uzun tedavilere sebep 
olmamasını sağlamak için doğru müdahale yapabilmeleri ve acil servise erişim konusunda 
bilgi verilmesidir. Üçüncül olarak ise kaza ve yaralanmaların kritik bir duruma dönüşmesinin 
ve insidansının azaltılmasıdır. (12) Çocukluk çağı kaza ve zehirlenmeleri hem dünyada hem 
ülkemizde mortalite ve morbiditenin en büyük problemi haline gelmiştir bu sebeple bu sağlık 
sorunu göz ardı edilmemeli ve ülkemizdeki sağlık politikaları düzenlenmeli ve sağlık 
profesyonelleri çocukları kazalardan korumak için ön safhada olmalıdır. (8) 
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ÖZET 
Amaç: Araştırma sirkadiyen ritim alanında Türkiye’de yapılmış olan lisansüstü tezlerin 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada, nitel araştırma tasarımında doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Ulusal Tez Merkezine kayıtlı tezler Türkçe “sirkadiyen ritim” “sirkadiyen 
ritm” ve “sirkadiyen” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır.  
Bulgular: Veri tabanına kayıtlı 78 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Tekrarlayan tezler çıkarıldıktan 
sonra 43 tez çalışmaya dahil edilmiştir. Tezler yıl, tür, dil, yapıldığı üniversite, enstitü ve 
anabilim dalı, konu, yöntem, model ve çalışma grubu yönünden incelenmiştir. Bu alanda ilk 
araştırmanın 1999 yılında yapıldığı, tezlerin %72,1’i yüksek lisans tezi, %76,7’si Türkçe 
yazım dilinde olduğu ve %79,1’i Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yapıldığı belirlenmiştir. 
Tezlerin %100’ü nicel araştırma yönteminde olup, %65,1’i yetişkin gruplar ile yapılmıştır. 
Sonuç: Sirkadiyen ritim ile ilgili tezlerin çoğu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve 
Spor Anabilim Dalı ile Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yapılmıştır. Hemşirelik 
Anabilim Dallarında lisansüstü teze rastlanmamıştır. Bu durum Hemşirelik Anabilim Dalında 
sirkadiyen ritim ile ilgili araştırmalara olan ihtiyacın bir göstergesidir. Bu araştırma 
sonuçlarına göre, sağlığı koruma ve geliştirmede etkili olacağı bilinen sirkadiyen ritmi 
düzenlemeye yönelik hemşirelik anabilim dalında da araştırmaların yapılması ve doktora tez 
çalışmalarının artırılması önerilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: sirkadiyen ritm, sağlık, hemşirelik 
 
A REVIEW OF THE GRADUATE THESES RELATED TO CIRCADIAN RHYTHM 

IN TURKIYE 
 
ABSTRACT 
Object: The research was conducted to examine the postgraduate theses in the field of 
circadian rhythm in Turkiye. 
Method: In this research, document analysis method was used in qualitative research design. 
The theses registered to the National Thesis Center were scanned using the Turkish words 
"circadian rhythm", "circadian rhythm" and "circadian". 
Results: We reached 78 postgraduate theses registered in the database. 43 theses were 
included in the study after the repetitive theses were removed. Theses were examined in terms 
of year, genre, language, university, institute and department, subject, method, model and 
study group. It has been determined that the first research in this field was made in 1999, 
72.1% of the theses were master's thesis, 76.7% were written in Turkish, and 79.1% were 
made in the Institute of Health Sciences. 100% of the theses are in the quantitative research 
method, 65.1% of them were made with adult groups.  
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Conclusion: Most of the theses on circadian rhythm were made in the Institute of Health 
Sciences, Department of Physical Education and Sports, and the Department of Nutrition and 
Dietetics. No graduate thesis was found in Nursing Departments. This is an indication of the 
need for research on circadian rhythm in the Department of Nursing. According to the results 
of this research, it is recommended that research on regulating circadian rhythm, which is 
known to be effective in protecting and improving health, should also be carried out in the 
department of nursing and increasing the number of doctoral dissertations. 
Keywords: circadian rhythm, health, nursing 
 
GİRİŞ 
Sirkadiyen, latince'de "yaklaşık bir gün" anlamına gelmektedir (Poggiogalle, Jamshed and 
Peterson, 2018; Amanpour et al., 2021). Sirkadiyen ritim, Dünyanın 24 saatlik bir döngüde 
kendi ekseni etrafında dönerken aydınlık/karanlık döngüsünün canlılarda oluşturduğu 
fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal ritimlerin, bir günlük periyotlarına denir (Lee, 2019; 
Şahin and Tozcu, 2022).   
Sirkadiyen ritim, merkezi ve periferik saat tarafından kontrol edilmektedir.  Merkezi saat 
beyinde  hipotalamusta yer alan suprakiazmatik nükleus (SCN) ’tur (Hernández-García, 
Navas-Carrillo and Orenes-Piñero, 2020; Öney and Balcı, 2021).  Periferik saat ise, 
gastrointestinal sistem, karaciğer, pankreas, iskelet kası ve adipoz doku gibi vücut 
dokularında bulunur (Sözlü and Şanlıer, 2017; Öney and Balcı, 2021). Merkezi saat, vücudu 
güneşe ve ışığa göre senkronize ederken; periferik saat, SCN’den gelen sinyallere ve çevresel 
faktörlerden (ışık, beslenme, uyku ve fiziksel aktivite vb.) gelen uyaranlara karşı oluşturduğu 
yanıtları kullanır (Öney and Balcı, 2021).  
Sirkadiyen ritim, 24 saat süresince çevresel uyaranlara karşı insan fizyolojisini ve 
davranışlarını (uyku/uyanıklık döngüsü, hormon salgılanması, vücut ısısı ve ruh hali gibi) 
düzenler (Garaulet et al., 2013; Lee, 2019; Şahin and Tozcu, 2022). İnsanların uyku/uyanıklık 
döngülerindeki ritmik değişiklikler en belirgin sirkadiyen ritimdir (Laposky et al., 2008). 
Sirkadiyen ritim başta güneş ışığı olmak üzere melatonin, sıcaklık, beslenme, jet lag ve sosyal 
aktiveteler tarafından düzenlenmektedir (Hernández-García, Navas-Carrillo and Orenes-
Piñero, 2020). 
Sirkadiyen ritimler ve uyku, insan sağlığının ayrılmaz bir parçası olan temel biyolojik 
süreçlerdir. Bozulmaları durumunda, bilişsel, metabolik, kardiyovasküler ve immünolojik 
işlev bozuklukları dahil olmak üzere birçok olumsuz fizyolojik sonuçlarla karşılaşılmaktadır  
(Baron and Reid, 2014; Sözlü and Şanlıer, 2017; Akbay, 2020; Öney and Balcı, 2021). 
Sirkadiyen ritimlerin bozulması, geç uyku ve yemek zamanlaması olumsuz metabolik sağlık 
için yeni tanımlanan risk faktörleridir (Baron et al., 2017; McHill et al., 2017). 
Modern yaşamın getirdikleri ile insanların sirkadiyen ritme uygun olmayan zamanlardaki 
davranışları, kısa uyku süresi (gecede 6-7 saatten az), vardiyalı çalışma zamanları ve sosyal 
jet lag gibi durumlar sirkadiyen bozulmaya ve yanlış hizalamaya neden olmaktadır  (McHill 
and Wright, 2017; Akbay, 2020).  Değişen uyku, beslenme ve aktivite düzenlerinin tümü, 
sirkadiyen ve uyku bozukluklarının sorumlusudur (Adhikary, Shrestha and Sun, 2017). 
Sirkadiyen bozukluklar genellikle olumsuz sağlık sonuçlarına sebep olarak; obezite, insülin 
direnci ve T2DM gibi metabolik bozukluklar ortaya çıkabilmektedir (Adhikary, Shrestha and 
Sun, 2017; McHill and Wright, 2017; Akbay, 2020).  
Bilimsel bir soruya cevap arayarak sorunu çözmeyi amaçlayan, farklı bir bakış açısı veya yeni 
bir yaklaşımda bulunarak, bilimsel bir sonucu amaçlayan araştırmalar olan lisansüstü tezlerin 
incelenmesi ile ilgili alanda gelişmeler konusunda bilgi edinilmektedir. Literatür 
incelediğinde, sirkadiyen ritim ile ilgili tüm tez çalışmalarını birlikte inceleyen bir araştırmaya 
rastlanmamıştır.  
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Lisansüstü tez çalışmalarının analizi mevcut konunun yaygınlığı ve derinliği ile ilgili bilgiler 
sunarak yeni araştırmaların planlanmasında yol gösterici olmaktadır. Bu makalede, 
Türkiye’de sirkadiyen ritim ile ilgili tezler bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak tezlerin ana 
çerçeveleri belirlenmiştir.  
 
Gereç ve Yöntem  
Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı, sirkadiyen ritim alanında Türkiye’de yapılmış olan lisansüstü tezlerin 
incelenmesi ve yapılan tezlerin genel çerçevesini ortaya koymaktır. Çalışmada belirtilen 
amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
1. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?  
2. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımı nasıldır? 
3. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin diline göre dağılımı nasıldır? 
4. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımları nasıldır? 
5. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımı nasıldır? 
6. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin yürütüldüğü anabilim dallarına göre 
dağılımı nasıldır? 
7. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerde çalışılan konuların dağılımları nasıldır? 
8. Araştırma yöntemlerine göre dağılımı nasıldır? 
9. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin araştırma model/desenlerine göre 
dağılımı nasıldır? 
10. Sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin örneklem/çalışma gruplarına göre 
dağılımı nasıldır?  
 
Araştırmanın Yöntemi 
Nitel araştırma tasarımı gösteren bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel 
araştırmalar gözlem, görüşme, doküman analizi gibi yöntemler ile verilerin toplandığı 
araştırmalardır (Yıldırım and Şimşek, 2018). Doküman analizi, araştırma verilerinin birincil 
kaynağı olarak basılı ve elektronik çeşitli dokümanların toplanması, incelenmesi ve 
değerlendirilmesi süreci ile tanımlanabilen bilimsel bir araştırma yöntemidir. Genellikle alan 
yazında diğer araştırma yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak hizmet eden doküman analizi, tek 
başına bilimsel bir araştırma yöntemi olarak da kullanılmaktadır (Bowen, 2009; Sak et al., 
2021).  
 
Araştırmanın Evreni ve Örneklem 
Araştırmanın evreni, Türkiye’de sirkadiyen ritim ile ilgili yapılan lisansüstü tezler 
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup sirkadiyen ritim ile ilgili 
yapılmış olan tüm tezler araştırmaya dâhil edilmiştir. Örneklemi Türkiye’de 1999-2022 yılları 
arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “Ulusal Tez Merkezi”ne kayıtlı tezler 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya 78 tez dâhil edilmiştir.  
 
Verilerin Toplanması 
Araştırmada son tarama 15.05.2022 tarihinde yapılmış YÖK “Ulusal Tez Merkezi” sitesinden 
sirkadiyen ritim konulu lisansüstü tezler doküman olarak incelemeye alınmıştır. Araştırmada 
“sirkadiyen ritim” (17), “sirkadiyen ritm” (18), sirkadiyen (43) anahtar kelimeleri kullanılarak 
tez adı alanında yüksek lisans ve doktora tez türlerinde tarama yapılmış; tarama sonucunda 
toplam 78 teze ulaşılmıştır. Tarama sonucunda tekrarlayan tezler çıkarıldıktan sonra 43 tez 
çalışmaya dahil edilmiştir.  
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Veri Toplama Araçları  
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından alanyazı taraması yapıldıktan sonra hazırlanan 
“Tez İnceleme Formu” ile toplanmıştır.  Formda tezlerin yılına, türüne, diline, yapıldığı 
üniversite, enstitü ve anabilim dalına, konusuna, yöntemine, modeline, çalışma grubuna ait 
bilgiler yer almıştır. Tezlerden edinilen veriler içerik analizinin uygulanması için tez inceleme 
formuna sistematik bir şekilde kodlanmıştır.  
 
Verilerin Değerlendirilmesi  
Verilerin değerlendirmesi SPSS 25 programında sayı ve yüzde hesaplamaları kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Bulgular 
Sirkadiyen ritim ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımları incelendiğinde ilk 
tez çalışmasının 1999 yılında yapıldığı ve araştırmaların sıklığına göre en fazla sayıda tezin 
(% 27,9) 2020 yılında yapıldığı belirlenmiştir. Tezlerin 2017 yılından 2020 yılına kadar artış 
gösterdiği, fakat 2020 yılından sonra tekrar azalma eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil1). 
 

 
Şekil 1. Tezlerin yıllara göre dağılımı 

 
Araştırma kapsamındaki tezlerin yılı, türü, dili, yapıldıkları üniversite, enstitü, anabilim dalı, 
konusu, yöntemi, modeli ve çalışma grubunu içeren özelliklerine tablo 1’de yer verilmiştir. 
Ülkemizde sirkadiyen ritim ile ilgili 23 farklı üniversitede yapılan lisansüstü tezlerin 
%76,7’sinin yazım dili Türkçe, %72,1’i yüksek lisans tezidir. Üniversitelere göre tez sayıları 
birbirine yakın olmakla birlikte en fazla tez Koç Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi’nde 
(%9,3) yapılmıştır.  
Sirkadiyen ritim ile ilgili lisansüstü tezlerin, 3 farklı enstitüde ve en fazla tezin Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü’nde (%79,1) yapıldığı belirlenmiştir. Tezlerin toplamda 16 anabilim 
dalında çalışılmış olup, ilk iki sırada Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı (%20,9) ve Beden 
Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (%18,6) gelmektedir. Tezlerin konusuna göre dağılımları 
incelediğinde en çok tezin Beslenme ve Diyetetik (%20,9) ve Spor (%20,9) konusunda 
yapıldığı görülmektedir. 
Tez çalışmalarının %100’ü nicel araştırma yönteminde yapılmış olup, %69,8’inde deneysel 
araştırma modeli kullanılmıştır. Tezler çalışma grubuna göre incelendiğinde, %65,1’i yetişkin 
gruplar ile çoğunluğu oluştururken, bunu %18,6 ile deney hayvanları takip etmektedir. 
Sirkadiyen ritim ile ilgili tezlerin sadece %4,7’si çocuklarda yapılmıştır.  
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Tablo 1. Tezlerin özellikleri 
Özellikler Sayı % 

Tezlerin Yılı 

1999 1 2,3 
2003 1 2,3 
2010 1 2,3 
2013 2 4,7 
2014 2 4,7 
2016 3 7,0 
2017 1 2,3 
2018 6 14,0 
2019 5 11,6 
2020 12 27,9 
2021 6 14,0 
2022 3 7,0 

Tezlerin Türü Doktora 12 27,9 
 Yüksek Lisans 31 72,1 

Tezlerin Dili İngilizce 10 23,3 
 Türkçe 33 76,7 

Tezlerin Yapıldığı 
Üniversite 

Akdeniz Üniversitesi 3 7,0 
Ankara Üniversitesi 2 4,7 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 2,3 
Başkent Üniversitesi  1 2,3 
Celal Bayar Üniversitesi  1 2,3 
Dokuz Eylül Üniversitesi 1 2,3 
Ege Üniversitesi 2 4,7 
Gazi Üniversitesi 2 4,7 
Gebze Teknik Üniversitesi 3 7,0 
Hacettepe Üniversitesi 2 4,7 
İnönü Üniversitesi 2 4,7 
İstanbul Medipol Üniversitesi 2 4,7 
İstanbul Okan Üniversitesi  1 2,3 
İstanbul Üniversitesi 1 2,3 
Kocaeli Üniversitesi 1 2,3 
Koç Üniversitesi 4 9,3 
Mersin Üniversitesi 1 2,3 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 2,3 
Okan Üniversitesi  2 4,7 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 4,7 
Üsküdar Üniversitesi 4 9,3 
Yeditepe Üniversitesi 3 7,0 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi  1 2,3 

Tezlerin Yapıldığı 
Enstitü 

Fen Bilimleri Enstitüsü 7 16,3 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 34 79,1 
Sosyal Bilimler Enstitüsü  2 4,7 

  



 

 

 

 

 
204 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Tezlerin Yapıldığı 
Anabilim Dalı 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 8 18,6 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim 
Dalı  

1 2,3 
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 9 20,9 
Bilişsel Bilim Anabilim Dalı 1 2,3 
Disiplinler Arası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp 
Anabilim Dalı 

1 2,3 
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 1 2,3 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 2,3 
Fizyoloji Anabilim Dalı 1 2,3 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 4 9,3 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2 4,7 
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 2 4,7 
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı 1 2,3 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 5 11,6 
Nörobilim Anabilim Dalı  2 4,7 
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2 4,7 
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2 4,7 

Tezlerin Konusu 

Beslenme ve Diyetetik 9 20,9 
Biyokimya 5 11,6 
Biyoloji 2 4,7 
Eczacılık ve Farmakoloji 1 2,3 
Eğitim ve Öğretim 2 4,7 
Fizyoloji 1 2,3 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 7,0 
Genetik 4 9,3 
Histoloji ve Embriyoloji 2 4,7 
Nöroloji 1 2,3 
Psikoloji 3 7,0 
Spor 9 20,9 
Tıbbi Biyoloji 1 2,3 

Tezlerin Yöntemi Niceliksel 43 100,0 

Tezlerin Modeli 
Deneysel 30 69,8 
Tarama 13 30,2 

Tezlerin Çalışma 
Grubu 

Çocuk 2 4,7 
Deney Hayvanı 8 18,6 
Deney Materyali 5 11,6 
Yetişkin Birey 28 65,1 

 Toplam 43 100,0 
 
Tartışma ve Sonuç 
Bu araştırma kapsamında, Türkiye’de sirkadiyen ritim alanında yapılmış olan lisansüstü 
tezler, tezlerin yılı, türü, dili, yapıldığı üniversite, anabilim dalı ve konusu, tezlerin araştırma 
yöntemi, modeli ve tezlerin yapıldığı çalışma grubu değişkenlere göre incelenmiştir. 
Araştırmada sirkadiyen ritim alanındaki lisansüstü tezlerin genel çerçevesini çizerek 
gelecekteki bilimsel çalışmalar yol gösterecek önemli verilere ulaşmak amaçlanmıştır.  
Araştırmada belirlenen anahtar kelimeler ile tez adına göre yapılan taramalar sonucunda; 
sirkadiyen ritim ile ilgili tezlerin çoğunun Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden 
Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ve Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yapıldığı 
belirlenmiştir.   
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Hemşirelik Anabilim Dallarının hiçbirinde sirkadiyen ritim alanında lisansüstü teze 
rastlanmamıştır. Bu durum ülkemizde Hemşirelik Anabilim Dalında sirkadiyen ritim ile ilgili 
araştırmalara olan ihtiyacın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  
Sirkadiyen ritmin bozulmasında kısa uyku süresi, sosyal jetlag, beslenme zamanı,  oda 
aydınlatmaları, akıllı telefon ve bilgisayar gibi cihazlardan yayılan mavi ışık gibi nedenler rol 
oynamaktadır (Gooley et al., 2011; Mota et al., 2019; Ishizawa et al., 2021; Kawai, 2022). 
Sirkadiyen ritimlerin bozulması, metabolik sağlık için yeni tanımlanan risk faktörleridir 
(Baron et al., 2017; McHill et al., 2017). Sirkadiyen ritim güneş ışığına maruz kalmak, uyku 
ve beslenme zamanlaması, fiziksel ve sosyal aktiviteler tarafından düzenlenmektedir 
(Hernández-García, Navas-Carrillo and Orenes-Piñero, 2020; Öney and Balcı, 2021). Bireyin 
yaşam tarzı değişikliklerini de içeren hemşirelik bakım uygulamaları ile sirkadiyen ritmin 
düzenlenmesi sağlanarak olumsuz sağlık sonuçlarının ortaya çıkması önlenebilir. Bu 
araştırma sonuçları,  doktora düzeyinde ve hemşirelik anabilim dalında tez çalışmalarına 
ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre sağlığı koruma ve geliştirme 
üzerinde etkili olacak sirkadiyen ritmi düzenlemeye yönelik hemşirelik anabilim dalında 
araştırmaların yapılması önerilmektedir.  
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YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKÂ BECERİLERİ VE STRESLE 
BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 
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Özet 
Bu çalışma, yönetici hemşirelerin duygusal zekâ becerileri ve stresle başa çıkma 
davranışlarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 
İstanbul ilinde ki bir özel üniversiteye bağlı 3 ayrı hastanede görev yapan yönetici hemşireler 
oluşturmuştur. Çalışmada örneklem yöntemi kullanılmadan, evrenin tümüne ulaşılması 
hedeflenmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden 110 yönetici hemşire örneklemi 
oluşturmuştur. Çalışmada veriler; yönetici hemşirelerin sosyodemografik ve bazı mesleki 
özelliklerini içeren anket formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Wong & Law 
Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; 
tanımlayıcı istatistik olarak yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, grup 
karşılaştırmalarında Kruskal Wallis H, Mann Whitney U testleri, değişkenler arası ilişkinin 
incelenmesinde ise Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda; 
çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin %33.6’ sının 27-30 yaşları arasında, %75.5’inin 
kadın, %59.1’inin evli, %57.3’ünün sağlık meslek lisesi mezunu ve %36.4’ ünün toplam 
mesleki deneyiminin 6-10 yıl arasında olduğu bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin %62.7’ 
sinin servislerde çalıştığı, %41.8’ inin kurumda çalışma süresinin 2 yıl ve %28.2’sinin aylık 
çalışma saatinin 240 saat üzeri olduğu belirlenmiştir. Yönetici hemşirelerin SBTÖ alt ölçek 
boyutlarının dağılımı incelendiğinde; “kendine güvenli yaklaşımı” puanının (2.14±0.52) en 
yüksek, boyun eğici yaklaşım puanlarının ise (0.76±0.44) en düşük düzeyde olduğu 
saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin DZBÖ toplam duygusal zekâ puan ortalaması 61.28±9.72 
olup, duygusal zekâ puan ortalamaları yönetici hemşirelerde ortalamanın üstü olarak 
belirlenmiştir (min-max:0-80). Yönetici hemşirelerin DZBÖ alt ölçek boyutlarının puan 
ortalamalarına bakıldığında ise en yüksek puan ortalamalarının “kendi duygularını 
değerlendirebilme” (16.22±3.04) olduğu görülmüştür. Çalışma sonucumuzda yönetici 
hemşirelerin kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, sosyal destek arama yaklaşımı 
puanlarının yüksek olması problem 2 odaklı aktif baş etme becerilerine sahip olduklarını 
göstermektedir. Problem odaklı aktif baş etme becerilerine sahip yönetici hemşirelerin aynı 
zamanda aldıkları puanlara göre duygusal zekâ ve duygusal zekâyı oluşturan alt boyutlarının 
da gelişmiş olduğunu bulgularımız desteklemektedir.  
Anahtar Sözcükler: Yönetici hemşire, Stres, Başetme, Duygusal Zekâ 
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AN INVESTIGATION TOWARDS BEHAVIORS OF ADMINISTRATIVE NURSES 
AGAINST SKILLS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COPING WITH 

STRESS 
 
ABSTRACT 
 This study was conducted as decsriptive to observe the emotional intelligence abilities and 
the behaviors of the administrative nurses to cope with stress. Study population was 
composed of administrative nurses working at three separate hospitals contracted with a 
private university. In this work, the whole study population was targeted without using the 
sampling method. 110 administrative nurses who accepted to take part in this work have 
composed the sampling of the study. The data was obtained by using the survey sheets which 
include the social and some vocational qualifications of the administrative nurses, the scale 
which is related to the types of coping with stress and Wong & Law emotional scale. Standard 
deviation esteems, arithmetic mean and percent as a supplement statistics was used in the 
evaluation of data. Kruskal Wallis H, Mann Whitney U test was used to compare groups. The 
pearson correlation analysis was used for determination of the relationships between the 
variants. It was found out that 33.6% of the administrative nurses who took part in this study 
were between the ages of 27-30, 75.5% of them were married, 57.3% of them were graduated 
from medical vocational high school, 36.4% had 6-10 years working experience. It was 
determined that 62.7% of the administrative nurses work in the services; 41.8% of them had 
two years work experience in the institution and 28.2% of them worked over 240 hours per 
month. The distribution of WCI sub-scale dimensions showed that “ self-confidence 
approach” point of the administrative nurses was found at the highest (2.14±0.52) but the 
yielding approach points was found at the lowest (0.76±0.44) values. The average of WLEIS 
total emotional intelligence point of the administrative nurses was 61.28±9.72 which was 
defined as above average (min-max:0-80). WLEIS sub-scale dimension point average values 
showed that the highest point average was "emotional self evaluation’’ (16.22±3.04) in the 
administrative nurses. 4 In our study higher values detected in self confident, optimistic and 
social support seeking attitudes of the administrative nurses, indicates that they have problem 
focused active coping skills. Our findings supports that administrative nurses who had 
problem focused active coping skills also have advanced emotional intelligence and subscales 
of emotional intelligence.  
Keywords: Administrative nurse, Stress, Coping, Emotional Intelligence 
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STREPTOZOTOSİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL ALZHEİMER MODELİNDE 
TETANUS TOKSİNİNİN ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet  
Alzheimer hastalığı (AH), ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Bilişsel, duygusal ve 
algısal işlevlerde bozulmaya neden olan AH’nın fizyopatolojisi ve biyokimyası konusunda 
öne sürülen henüz netlik kazanmamış pek çok etken vardır. Biyokimyasal mekanizması(ları) 
henüz tanımlanamamış amonyaktaki anormal yükselmeler de AH patogenezinde rol oynayan 
etkenler arasında anılır. Adenilat enerji yükü ve amonyak üretiminin düzenlenmesinde yer 
alan bir enzim olan adenozin deaminaz (ADA) da bu nedenle dikkat çekmektedir. Bu 
çalışmamızda streptozotosin ile oluşturulan AH modeli üzerine nöroprotektif etkileri ile 
bellek fonksiyonunda iyileşme oluşturabilen Tetanus toksininin (TTC) beyin dokusunda ADA 
aktiviteleri üzerine etkisi değerlendirildi.  
18 adet erkek Sprague-Dawley sıçan her bir grupta 6 adet olmak üzere 3 gruba ayrıldı. 
Sıçanlar genel anesteziye alındıktan sonra, iki grupta yer alan 12 sıçana streptozosin (STZ) (3 
mg/kg; %0.9’luk NaCl’de çözülmüş) her iki lateral ventriküle toplam 5 µl olacak şekilde 
intraserebroventriküler (ICV) uygulandı. 5 dakika sonra STZ uygulanan sıçanlar iki gruba 
ayrılarak, ilk 6 sıçana her iki lateral ventriküle ICV % 0.9 NaCl; diğer 6 sıçana her iki lateral 
ventriküle 5 µl (0.05 flocculation units) TTC uygulandı. Kontrol grubunu oluşturan 6 sıçana 
herhangi bir cerrahi işlem/ilaç uygulaması yapılmadı. Tüm gruplara 15. günde pasif sakınma 
(PAL) testi yapıldı. Bu test için iki bölmeli kutunun aydınlık bölmesine sıçan yerleştirildi; 10 
saniye alışma süresinden sonra aydınlık ve karanlık bölme arasındaki kapı açıldı. Daha sonra 
kapı kapatılarak karanlık bölmede elektrik şoku uygulandı ve hayvanlar kafeslerine geri 
kondu. 24 saat sonra tekrar aydınlık bölgeye konan hayvanların karanlık bölgeye geçme 
süreleri (latans) değerlendirildi. Ardından sıçanlar sakrifiye edilerek beyin dokuları çıkarıldı. 
Beyin dokularında ADA aktivitesi Giusti yöntemi ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. 
İstatistiksel hesaplamalar SPSS 22.00 programı ile yapıldı. Gruplar arası farkların 
karşılaştırılmasında ‘One way ANOVA’ testi ve sonrasında Post Hoc LSD testleri kullanıldı. 
Sonuçlar ortalama (Mean) ± standart sapma (SEM) şeklinde verildi.  P<0.05 olan değerler, 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
ICV-STZ verilerek AH modeli geliştirilen sıçanlarda latans süresinin kontrol grubuna göre 
kısaldığı gözlendi (p<0.001). ICV-STZ+TTC tedavisi alan sıçanların, ICV-STZ+NaCl gruba 
göre latans süresinin anlamlı uzadığı görüldü (p<0.05). Tetanus toksini tedavisi ADA 
aktivitesini ICV-STZ+NaCl uygulanan gruba göre anlamlı azalttı (p<0.05).  
TTC nörodejeneratif hastalıklardaki nöroprotektif rolünü ADA aktivitesini azaltarak 
gösteriyor olabilir.  
Anahtar kelimeler: Alzheimer hastalığı, adenozin deaminaz, streptozosin, tetanus toksini, rat 
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THE EFFECT OF TETANUS TOXIN ON ADENOZINE DEAMINASE ACTIVITY IN 
STREPTOZOTOCINE INDUCED EXPERIMENTAL ALZHEIMER MODEL 

 
Abstract  
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease. There are many factors 
that have not yet been clarified regarding the etiology, physiopathology and biochemistry of 
AD, which causes deterioration in cognitive, emotional and perceptual functions. Abnormal 
elevations in ammonia, whose biochemical mechanism(s) have not yet been identified, are 
mentioned among the factors that play a role in the pathogenesis of AD. For this reason, 
adenosine deaminase (ADA), an enzyme involved in the regulation of adenylate energy load 
and ammonia production, attracts attention. In this study, the effect of Tetanus toxin (TTC), 
which can improve memory function with its neuroprotective effects, on ADA activity in 
brain tissue was evaluated in the Alzheimer's model created with streptozotocin. 
Eighteen male Sprague-Dawley rats (200±50 g) were divided into 3 groups, 6 in each group. 
After general anesthesia rats, streptozocin (STZ) (3 mg/kg; dissolved in 0.9% NaCl) was 
administered intracerebroventricularly (ICV) to both lateral ventricles in a total of 5 µl to 12 
rats in two groups. After 5 minutes, the rats treated with STZ were divided into two groups. 
The first 6 rats were treated with ICV 0.9% NaCl to both lateral ventricles; The other 6 rats 
were administered 5 µl (0.05 flocculation units) of TTC to both lateral ventricles. No surgical 
procedure/medication was applied to 6 rats in the control group. Passive avoidance learning 
(PAL) test was performed on all groups on the 15th day.  
Then the rats were sacrificed and their brain tissues were removed. ADA activity in brain 
tissues was measured spectrophotometrically using the Giusti method. Statistical calculations 
were made with SPSS 22.00 program. The 'One way ANOVA' test and then the Post Hoc 
LSD tests were used to compare the differences between the groups. Results were given as 
mean (Mean) ± standard deviation (SEM). P values <0.05 were considered statistically 
significant. 
It was observed that the latency period was shorter in ICV-STZ-treated rats with AD model 
compared to the control group (p<0.001). Rats treated ICV-STZ+TTC treatment were showed 
significantly prolonged latency compared to ICV-STZ+NaCl group (p<0.05). TTC treatment 
decreased ADA activity compared to ICV-STZ+NaCl group (p<0.05).  
TTC may show its neuroprotective role in neurodegenerative diseases by reducing ADA 
activity. 
Keywords: Alzheimer's disease, adenosine deaminase, streptozosin, tetanus toxin, rat 
 
GİRİŞ 
Alzheimer hastalığı (AH), yaygın görülen ilerleyici nörodejeneratif bir hastalık olup bilişsel, 
duygusal ve algısal işlevlerde bozulma ile karakterizedir. Semptomatik olarak geri 
dönüşümsüz hafıza kaybının ve dil/oryantasyon bozukluğunun eşlik ettiği AH, psikiyatrik 
belirtiler de verebilmektedir (Holtzman, 2012). Hastalarda görülen bu semptomlar ve beyinde 
oluşan patolojik değişiklikler nedeniyle hastaların yaşam aktiviteleri giderek bozulmakta; 
günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde azalma meydana gelmektedir (Keleş, 
2018). Elektronörofizyolojik, nöropsikolojik, genetik ve nörogörüntüleme tekniklerindeki 
hızlı gelişmelere rağmen AH’nın nedeni hala belirsizdir ve kesin bir tedavisi yoktur (Hampel, 
2018). İnsan ömrünün uzaması ile prevalansı giderek artan AH, günümüzün başlıca sosyo-
medikal sorunları arasında yer almaktadır. (Özkay, 2011).  
Henüz kesin fizyopatogenezi ortaya konamamış olan AH’nda, nöropatolojik olarak senil 
amioid plaklar (SP), nörofibriler yumak (NFY) oluşumu, sinaps nöron kaybı ve beyinde 
belirgin bir atrofi saptanır. NFY’lerin temel bileşeni hiperfosforile ‘tau’proteinidir. 
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NFY’ler hücre iskeletinin bütünlüğünü ve aksonal transportu bozarak hücre ölümüne neden 
olur. AH’deki ikinci temel nöropatolojik değişiklik, ana bileşeni amiloid beta proteini (Aβ) 
olan, senil amiloid plaklardır. SP'de Aβ’nin olumsuz metabolizması neticesinde hasarlı 
aksonlarda Aβ birikir. Aβ'nin aşırı ekspresyonu, sinaptik başarısızlığa yol açan 
hiperfosforillenmiş tau içeren bir dizi olay üretir (Ward, 2012). Diğer taraftan, AH kesin tanısı 
için NFY ve SP’lerin saptanması gerekli ancak yeterli değildir. Her iki lezyon da, hem normal 
yaşlanma sürecinde hem de bazı başka nörodejeneratif hastalıklarda görülebilmektedir. 
AH’nin kesin tanısı için NFY ve SP’lerin belli bir nöroanatomik dağılımda ve belli 
miktarlarda oldukları gösterilmelidir. NFY ve SP’lerin yanısıra enflamasyon, gliozis, kortikal 
kolinerjik innervasyon ve diğer nörotransmitter sistemlerde kayıplar AH nöropatolojisinin 
diğer bileşenlerini oluştururlar (Öztürk, 2009; Adlimoghaddam, 2016)  
Son zamanlarda AH’na neden olan çok sayıda olası etiyolojik ve patogenetik faktör 
yayınlanmıştır. AH'nin semptomlarına ve ilerlemesine katkıda bulunduğu düşünülen toksik 
faktörler arasında amonyak da yer alır. Amonyak, hücresel metabolizmanın bir yan ürünü 
olarak hemen hemen tüm dokularda oluşur. Yüksek konsantrasyonlarda amonyak ise toksiktir 
ve hücrede zararlı etkilere neden olur (Cooper, 1987). Etkileri arasında hücresel enerji 
metabolizmasının bozulması, mitokondriyal disfonksiyon, enflamatuvar yanıtların 
modülasyonu ve nöronlarda nörotransmisyon yer alır (Adlimoghaddam, 2016). Bu nedenle 
güçlü nörotoksik bir ajan olan amonyağın uzaklaştırılması kritik önem arz eder.  
Mevcut kanıtlar, beyinde amonyak birikiminin nöronal işlevi etkilediğini ve çeşitli nörolojik 
anormalliklere yol açabileceğini düşündürmektedir (Griffin JW, 2017). Beyinde amonyak; 
protein hidrolizi, amino asitlerin bozunması, pürin-pirimidin deaminasyonu gibi endojen 
kaynaklı olabiliyorken (Seiler, 2002); üre döngüsü yetersizliği, bağırsaktaki bakteriyel 
enfeksiyonlar gibi ekzojen kaynaklı da olabilir (Häussinger, 2008). Amonyak 
detoksifikasyonunun yetersizliği hiperamonyemi ile sonuçlanan patolojik amonyak birikimine 
neden olur (Adlimoghaddam, 2016; Seiler, 2002). Nörolojik disfonksiyon ile karakterize, 
nöropsikiyatrik bir bozukluk olan hepatik ensefalopatinin patogenetik bir faktörü kabul edilen 
hiperamonyemi nörodejenerasyonu indükleyerek AH’nın gelişimine de neden olabilir (Seiler, 
2002).  
Adenozin, nöromodülatör kapasitesi ve nörodejeneratif hastalıklarda ortaya çıkan pozitif 
deneysel etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Adenozin merkezi sinir sistemi (MSS)’nde ve 
periferik organlarda pek çok fizyolojik ve patofizyolojik işlevi düzenler. İskemi, hipoksi, 
travma, stres, nöbet, ağrı ve enflamasyon gibi durumlarda üretimi artan adenozinin 
konsanatrasyonunun belirli sınırlar içerisinde tutulması gerekli ve önemlidir (Liu YJ, 2019). 
Adenozin yolu, enflamatuvar yanıtların hassas bir şekilde modülasyonunu ve dokuların 
yaralanmalardan korunmasını amaçlayan güçlü bir mekanizmadır. Adenozin deaminaz 
(ADA), hücre içi ve hücre dışı adenozin konsantrasyonlarını adenozini inozine dönüştürerek 
düzenleyen ve bu esnada amonyak açığa çıkmasına neden olan, pürin metabolizmasında kritik 
bir enzimdir. AH (Sims B., 1998) dahil, çeşitli hastalıklar için ADA aktivitesinde artış 
olmakta ve deaminaz inhibisyonunun farklı hastalıkların klinik seyri üzerine anlamlı etkisi 
olduğu düşünülmektedir (Bagheri S., 2019).  
Tetanoz, sinir sistemini etkileyen, ağrılı, kontrolsüz kas kasılmaları ve ölümle sonuçlanan bir 
hastalıktır (Popoff MR, 2005). Tetanus nörotoksini Clostridium tetani bacilli tarafından 
üretilen öldürücü bir toksin olup organizmada beyin, omurilik ve iskelet kaslarının motor 
plaklarını etkilemektedir (Popoff, 2016).  Son zamanlarda tetanus toksininin sinir hasarına 
nöroprotektif etkisi dikkat çekmektedir (Gunay H., 2014).  
Bu çalışmada streptozotosin ile oluşturulan AH modeli üzerine nöroprotektif etkileri ile bellek 
fonksiyonunda iyileşme oluşturabilen tetanus nörotoksininin beyin dokusundaki ADA 
aktivitesi üzerine etkisi değerlendirildi.  
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MATERYAL METOD 
Çalışmada, 200-300 gr ağırlığında Sprague-Dawley cinsi 18 adet erkek sıçan kullanıldı. 
Deney sürecinde sıçanlar sabit ısılı bir odada (22 ± 3°C), 12 saat aydınlık 12 saat karanlık 
döngüsüne maruz bırakıldı, sınırsız yiyecek ve içme suyu sağlandı. Çalışma Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında 
gerçekleştirildi. Çalışmaya başlamadan önce Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu’nun onayı alındı (2014-HADYEK-037).  
 
Deneysel Prosedür: Hayvanlara, ketamin hidroklorür (80 mg/kg, Alfamine®, Ege Vet, 
Alfasan International B.V. Holland, i.p) ve ksilazin hidroklorür (4 mg/kg, Alfazyne®, Ege 
Vet, Alfasan International B.V. Holland, i.p) verilerek genel anesteziye alındı. Stereotaktik 
cihaza hayvanlar yerleştirildikten sonra, 12 sıçana streptozosin (STZ, Sigma, CAS no. 18883-
66-4) 3 mg/kg dozunda %0.9’luk NaCl içinde çözülüp her iki lateral ventriküle toplam 5 µl 
olacak şekilde intraserebroventriküler (ICV) uygulandı (AP= -0.8 mm, L= ±1.6 mm, DV= -
4.2 mm) (Paxinos, 1998). 5 dakika sonra STZ uygulanan sıçanlar iki gruba ayrıldı. 6 sıçana 
her iki lateral ventriküle ICV % 0.9 NaCl uygulandı. 6 sıçana her iki lateral ventriküle 5 µl 
(0.05 flocculation units) tetanus toksini (Sanofi Pasteus, TETAVAX, 0,5 mL IM/SC) 
uygulandı. 6 sıçan normal grup olarak çalışmaya alındı ve herhangi bir cerrahi işlem/ilaç 
uygulanmadı. Tüm hayvanlar 15 gün iyileşme sürecine bırakıldı.  
 
Pasif Sakınma Testi: Tüm gruplara 15. günde pasif sakınma (PAL) testi yapıldı. Bu test için 
iki bölmeli kutunun aydınlık bölmesine sıçan yerleştirildi; 10 saniye alışma süresinden sonra 
aydınlık ve karanlık bölme arasındaki kapı açıldı. Daha sonra kapı kapatılarak karanlık 
bölmede elektrik şoku uygulandı ve hayvanlar kafeslerine geri koyuldu. 24 saat sonra tekrar 
aydınlık bölgeye konan hayvanların karanlık bölgeye geçme süreleri (latans) değerlendirildi. 
Ardından hayvanlar derin anestezi altında sakrifiye edilerek beyin dokuları çıkarıldı. 
 
Biyokimyasal Analizler 
Doku homojenatlarının hazırlanması: SF ile yıkanan doku örnekleri belirli oranda fosfat 
tamponlu salin (Phosphate Buffered Saline, PBS) ile homojenize edildi. Homojenizasyon 
işlemi, teflon uçlu homojenizatör ile buz içinde gerçekleştirildi. Homojenatlar, +4 °C’de, 
5000 g’de 5 dk. santrifüj edildikten sonra süpernatanlar ADA aktivite tayininde kullanıldı. 
Beyin homojenatlarında tayin edilen ADA aktivitesi aynı homojenatın protein 
konsantrasyonuna oranlanarak verildi (U/g protein). 
 
ADA aktivite tayini: Sıçanların beyin dokusunda ADA aktivitesi Giusti Yöntemi ile 
spektrofotometrik olarak ölçüldü (Giusti, 1974). Bu metodun prensibi; alkali ortamda 
adenozinin, adenozin deaminaz ile inozine ve amonyağa dönüşümünün sağlanması, ve oluşan 
amonyağın da Berthelot reaksiyonu ile verdiği rengin absorbansının 628 nm’de 
spektrofotometrik olarak ölçülmesi esasına dayanmaktadır. 
 
İstatistiksel Analizler: İstatistiksel analizler SPSS 22.00 (IBM SPSS, version 22) programı 
ile yapıldı. Gruplar arası farkların karşılaştırılmasında ‘One way ANOVA’ testi ve sonrasında 
Post Hoc LSD testleri kullanıldı. Nonparametrik test değerlendirmesinde Tamhane’s T2 testi 
uygulandı. Sonuçlar ortalama (Mean) ± standart hata (SEM) olarak ifade edildi.  p<0.05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR 
Latans süresi: ICV-STZ+Salin grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında kısalmıştır 
(42.8 ± 1.2, 248.3 ± 25.1; p<0.001, sırasıyla). ICV-STZ+TTC grubunda ise latans süresi ICV-
STZ+Salin grubuna kıyasla artmıştır (158.3 ± 61.8, 42.8 ± 12.2; p<0.05, sırasıyla) (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Grupların latans süresi 

 Kontrol Grup 
ICV-STZ+ Salin 

Grup 
ICV-STZ+TTC 

Grup 

Latans zamanı (s) 248.3 ± 25.1 42.8 ± 12.2 * 158.3 ± 61.8 
#
 

 
Veriler ortalama ± SH olarak ifade edildi.  
* p < 0.001, ICV-STZ+Salin Grup ile Kontrol Grup karşılaştırıldığında;  
# p<0.05, ICV-STZ+TTC Grup ile ICV-STZ+Saline Grup karşılaştırıldığında istatistiksel 
fark. 
 
ADA Aktivitesi: 
ICV-STZ+Salin verilen grupta ADA düzeyleri kontrol grubuna kıyasla artmıştır (0.81 ± 0.01, 
0.58 ± 0.05, p<0.01; sırasıyla). ICV-STZ+TTC tedavisi ICV-STZ+Salin grubu ile 
karşılaştırıldığında ADA seviyelerini düşürmüştür (0.44 ± 0.04, 0.81 ± 0.01; p<0,01; 
sırasıyla) (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. ADA Aktivitesi * p<0.01, Kontrol grubu ile ICV-STZ+Salin grubu 

karşılaştırıldığında; ** p<0.01, ICV-STZ+TTC grubu ile ICV-STZ+Salin grubu 
karşılaştırıldığında istatistiksel fark. 

 
TARTIŞMA 
Demans, yaşlanmayla birlikte prevalansı artan ciddi bir sağlık sorunudur. AH, tüm demans 
tipleri arasında en sık görülenidir. AH tedavisinde farmakolojik olan/olmayan çeşitli tedavi 
yöntemleri uygulansa da, tedavilerin etkinlikleriyle ilgili araştırmalara halen devam 
edilmektedir (Keleş E, 2018). 
Yaş, kadın cinsiyet, aile öyküsü ve Down Sendromu gibi klasik risk faktörlerinin yanı sıra, 
dislipidemi, hipertansiyon, diabetes mellitus, düşük eğitim seviyesi, düşük sosyoekonomik 
düzey, bakır-alüminyum-demir-kurşun gibi nörotoksinlere maruziyet, düşük östrojen seviyesi, 
menopoz, oksidatif hasar, beslenme yetersizlikleri, yüksek homosistein seviyesi, vitamin B12 
eksikliği, hipotiroidi, inme, enfeksiyonlar gibi çok sayıda minör risk faktörü son yıllarda 
tanımlanmaya başlanmıştır.  
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AH’nda genel kabul gören kesinleşmiş risk faktörleri yaş, kadın cinsiyet ve aile öyküsü olarak 
bildirilmektedir (Cankurtaran M, 2006). Nörotrofik faktörlerin dengesiz dağılımının, 
enflamatuvar süreçlerin, enerji metabolizması bozukluğunun, mitokondriyal hasarın, AH’nın 
etiyopatalojisi ile ilişkili olabileceğini ileri süren çalışmalar bulunmaktadır (Özkay, 2011; 
Brion, 1996). AH’nın etiyopatogenezi ile ilişkili hipotezlerden biri de amonyak hipotezidir 
(Seiler, 2002; Adlimoghaddam, 2016). 
Birçok araştırmacı, beyindeki yüksek amonyak üretiminin AH'nda hastalığın ilerlemesine 
katkıda bulunabileceğini tahmin etmiştir (Seiler, 1993; Cooper ÅJ, 1985). Bilişsel bozulma ile 
amonyak artışının ilişkili olduğu hipotezini destekleyen klinik ve hayvan modelli pek çok 
çalışma vardır (Ratnakumari L Q. I., 1994; Ratnakumari L Q. I., 1995). Yükselmiş amonyak 
seviyeleri AH'nda beyin fonksiyonu üzerinde metabolizma, iyon homeostazı, hücre içi pH, 
sinaptik iletim ve astrosit aktivitesi dahil olmak üzere doğrudan/dolaylı etkiler gösterebilir. İn 
vitro olarak, yükselmiş amonyağın dinlenme halindeki nöronları depolarize ettiği, sinaptik 
iletimi bloke ettiği, nörotransmitterlere yanıt olarak depolarizasyonu inhibe ettiği ve Cl 
salınımını bloke ederek postsinaptik inhibisyonu önlediği bildirilmiştir (Sims B P. R., 1998). 
Ayrıca amonyak, pH ve redoksdaki değişiklikler yoluyla endozomal/lizozomal yolları 
değiştirerek protein işleme ve modifikasyonunu etkileyebildiği ifade edilir. Protein 
işlemedeki, özellikle tau ve SP'deki değişiklikler, AH’ndaki patoloji ve nöronal kayıp ile 
ilişkilidir (Nixon RA., 1992).  
AH’nın patogenezinde amonyaktaki anormal yükselmeler tespit edilmiş ancak, AH’nda 
amonyağın artmasına neden olan biyokimyasal mekanizma(lar) henüz net olarak 
tanımlanamamıştır. Amonyak, mitokondriyal işlevi ve serebral enerji metabolizmasını önemli 
ölçüde bozar. Sonuç olarak, yüksek amonyağın beyin mitokondrisinde neden olduğu stres 
durumu, mitokondri morfolojisindeki değişikliklere, mitokondriyal fisyon ve füzyon 
arasındaki dengenin düzenlenmesine ve mitokondriyal aksonal taşıma hızının azalmasına 
katkıda bulunur (Jin YY, 2018).  
Beyindeki ana enerji kaynağı glikozdur ve glikoz metabolizmasının işlevsizliğinin kritik 
patofizyolojik sonuçları olur. Amonyak mitokondriyal disfonksiyonun yanı sıra AH beyninde 
enerji metabolizmasını da etkiler. Aşırı amonyak AH'da hücresel biyoenerji mekanizmasının 
çeşitli kısımlarını tehlikeye atmakta, mitokondriyal disfonksiyona sebep olup enerji 
metabolizmasını bozabilmektedir (A Kosenko, 2014). Pürin nükleotit döngüsünün ve adenilat 
enerji yükünün düzenlenmesinde önemli sitozolik enzimler olan adenozin monofosfat 
deaminaz (AMP-D)  (Sims B P. R., 1998) ve adenozin deaminaz (ADA) (Kaminsky Y, 2010) 
aktivitelerinin artan amonyak üretimine potansiyel olarak katkı sağladığı ileri sürülür. 
Hücresel enerji metabolizmasında yer alan AMP-D, amonyak salınımı ile AMP'yi inozin 
monofosfata dönüştürürken; ADA da, yine amonyak salınımı ile adenozin ve 
deoksiadenozinin, inozin ve deoksiinozine hidrolitik deaminasyonunu kataliz eder (Cunha, 
1991). Akut amonyak zehirlenmesi oluşturulmuş rat modelinde seçili beyin bölgelerinin 
AMP-D ve ADA aktiviteleri araştırılmış; patolojik koşullar altında, muhtemelen adenilatların 
telafi edici sentezinin üstesinden gelmek, adenilat havuzunun hızla kullanımını sağlamak ve 
karaciğerde adenilat enerji yükünü azaltmak için yukarı regüle edildiği gösterilmiştir. Adenin 
nükleotid biyosentezi ve katabolizma arasındaki dengenin akut hiperamonyemide tercihen 
katabolik yola yönlendirildiğini varsayan bu çalışmada AMP-D deaminaz ve ADA'nın artan 
aktivitelerinin, adenin nükleotit parçalanması ve ksantin ve hipoksantin birikimini açıkladığı 
öne sürülmüştür  (Kaminsky Y, 2010). AH deneklerinden ve aynı yaştaki kontrollerden alınan 
ölüm sonrası beyin dokusunda AMP-D aktivitesini araştıran başka bir çalışmada hastalık 
varlığında artan AMP-D aktivitesinin beyindeki amonyak seviyelerini artırabileceği ifade 
edilmiştir (Sims B P. R., 1998).   
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Adenozin, bağışıklık sisteminde doku hasarı ve enflamatuvar değişikliklerin bir sinyali olarak 
hareket eder (Kumar V, 2009). Endojen bir nöroprotektan ajan olarak, adenozin özellikle 
MSS’de bol miktarda bulunur ancak normal koşullarda adenozin beyinde 1 μmol kg-1'i 
geçmez (Löfgren L, 2018). Fizyolojik koşullar altında, adenozin konsantrasyonu hücre 
içi/dışında düşüktür, ancak strese tepki olarak önemli ölçüde artar. İskemi, hipoksi, doku 
hasarı, eksitotoksisite, enflamasyon ve diğer patolojik durumlarda ATP'nin degradasyonu 
artar (Liu YJ, 2019). Adenozin seviyeleri de bu koşullara yanıt olarak belirgin şekilde 
yükselir. Bununla birlikte, adenozin başka durumlarda nöronal hasara ve hücre ölümüne de 
katkıda bulunabilir. Bu durumlar, birden fazla hayvan modeli kullanılarak ortaya konmuştur 
(V Lopes L, 2011). Özetle, adenozin, hedef dokuya ve süreye bağlı olarak farklı etkilere sahip 
olabilir. Adenozinin farklı fizyolojik etkileri kısmen, farklı adenozin reseptörlerinin karşıt 
işlevlere sahip olabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Böylece birinin aktivasyonu koruyucu 
bir reaksiyona yol açarken bir diğeri patolojik bir tepkiye yol açabilir (Fredholm BB, 2007).  
Enflamasyon, özellikle akut enflamasyon, artan hücre dışı (Hagberg H, 1987) ve serum 
adenozin (Martin C, 2000) ile ilişkilidir. Bazı çalışmalar, sistemik adenozinin beyinde 
nöroenflamasyona neden olma veya katkıda bulunma potansiyeline sahip enflamatuvar 
biyoaktif maddeleri indükleyebileceğini düşündürmektedir (Chiu GS, 2014). O nedenle 
endojen adenozin seviyesinin manipülasyonu, MSS bozukluklarının tedavisinde 
kullanılmaktadır (Liu YJ, 2019).  
Adenozin ve dolayısıyla adenozin deaminaz, yaralanmanın başlamasından itibaren ne kadar 
zaman geçtiğine bağlı olarak dokular üzerinde pro- veya anti-enflamatuvar etkilere sahip 
olmaktadır. ADA katalizör olmasının yanı sıra, ko-stimülatör, allosterik modülatör ve hücre-
hücre sinyal molekülü olarak görev yapan çoklu fonksiyonlara sahip bir proteindir. Ayrıca 
ADA kemoterapi ve diğer tedavilerde (Bagheri, 2019; (Zhang XG, 2018) kullanılan adenozin 
analoglarını deamine edebilir ve böylece aktivitelerini ve özgüllüklerini 
değiştirebilir/bozabilir. Bu faaliyetler, ADA'yı çeşitli hastalıkların tedavisi için potansiyel bir 
terapötik hedef haline getirir. Ayrıca çeşitli hastalıklar için ADA aktivitesinde artış bildirilmiş 
ve deaminaz inhibisyonunun farklı hastalıkların klinik seyri üzerine anlamlı etkisi 
bildirilmiştir (Bagheri S., 2019). 
ADA aktivitesinde bir artış, enflamasyon ve doku hasarı ile sonuçlanır. Yüksek ADA 
aktivitesi, farklı kanserler de dahil olmak üzere çeşitli hastalık/bozukluklarda serum ve 
dokularda bildirilmiştir. Bu durum, ADA aktivitesinin hastalığı teşhis etmek ve terapötik 
başarıyı izlemek için etkili bir biyobelirteç olabileceğini düşündürür (Bagheri S., 2019). 
Bizim bu çalışmamızda; streptozotosin ile oluşturduğumuz deneysel alzheimer modelinde 
ADA enzim düzeyi araştırılmış, enzim düzeyinin Latans süresi ile ilişkisi incelenmiştir. 
İmmün cevapların gelişiminde önemli rol oynayan ADA enzim düzeyine, tetanus toksininin 
etkisi araştırılmış; böylelikle AH’nın patofizyolojisinin anlaşılmasına katkıda 
bulunulabileceği düşünülmüştür. ADA aktivitesi literature paralel olarak alzheimer grubunda 
artmış, inhibisyonu için kullandığımız ajan olan tetanus toksininin etkisi ile bu artan 
aktivitede azalma kaydedilmiştir.  
Mevcut çalışmalar amonyağın patofizyolojik ilerlemeyi ve AH'nın tipik semptomlarını 
indükleyen potansiyel bir nörotoksik faktör olduğunu desteklemektedir. Spekülatif olarak, 
beyinde normal bir amonyak seviyesini korumanın yolunu tahmin etme amacı, AH'nın baskın 
tedavisi olabilir (Jin YY, 2018) 
Hücre dışı ortamda ADA aktivitesinin artması adenozin konsantrasyonunun azalmasına ve 
enflamasyonun şiddetlenmesine neden olur. ADA'nın inhibisyonu, enflamasyonun 
düzenlenmesi ve remisyonu için yararlı bir araç olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, yeni ADA 
inhibitörlerinin tespiti, modern biyokimya ve farmakolojinin odağı olmaya devam edecektir 
(Bakaryan A, 2021).  
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SONUÇ 
Ortalama yaşam süresinin artmasıyla AH gibi nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığı da 
artmış, yeni bir küresel ikilem oluşmuştur. 
Sonuç olarak, AH’nın etyolojisi, patogenezi, fizyopatolojisi, biyokimyası ve histopatolojisi 
konusunda öne sürülen çok sayıda faktör vardır ancak hiçbiri henüz net olarak ortaya 
konamamıştır. Mevcut farmakoterapiler semptomatik müdahalelerle sınırlı olup, ilerleyici 
nöronal dejenerasyonu önleyememektedir. Bu nedenle, bu ilerleyici patolojik süreçlere 
müdahale etmek için yeni terapötik stratejilere ihtiyaç vardır. 
Kanıtlar AH’nın, yüksek serum adenozin konsantrasyonu ve enflamasyona dayanan bir 
patogenez ile ilişkili olduğunu işaret eder. ADA inhibisyonunun daha ayrıntılı bir şekilde 
incelenmesi yeni kimyasal araçların geliştirilmesi için bir ipucu verebilir. 
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, pliometrik antrenmanların belirli yaş aralığındaki erkek voleybolcular 
üzerindeki dikey sıçrama ve durarak uzun atlama kapasitesine etkisini saptamak için 
yapılmıştır. Araştırma, 16-17 yaş aralığında aktif olarak çeşitli lise okul takımlarında oynayan 
12 erkek voleybol oyuncusu üzerinde yapılmış olup, örneklem yöntemi olarak katılımcılar 
amaçlı örnekleme ile belirlenmiştir. Katılımcılardan test öncesinde dikey sıçrama ve durarak 
uzun atlama oluşan ilk ölçümler uygun şartlar yaratıldıktan sonra kısa bir ön bilgilendirme 
akabinde alınmış olup, daha sonrasında 4. hafta sonunda son ölçümler alınmıştır. Katılımcılar 
haftada 2 gün rutin olarak yapılan voleybol antrenmanları öncesinde önceden kendilerine 
tanıtılan pliometrik antrenman hareketlerini, antrenman programı doğrultusunda uygun set, 
tekrar, dinlenme ve şiddette yapmışlardır. İstatistiksel analiz için SPSS 25 (Statistical Package 
for the Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanılan verilerin 
analizinde grup içi değerlendirmelerde paired sample T-testi, p<0,05 düzeyinde anlamlılık 
araştırılmıştır. Katılımcılara uygulanan 4 haftalık pliometrik antrenman sonucunda,  önceki 
ölçülen ve sonrasında ölçülen dikey sıçrama ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farkların olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada sonuç olarak haftada 2 gün 
uygulanan pliometrik antrenmanların 16-17 yaş aralığında aktif olarak farklı takımlarda 
voleybol oynayan liseli erkek voleybolcuların dikey sıçrama kapasiteleri artışı üzerine 
(p=,002) pozitif etki yaptığı gözlemlenmiş olup, durarak uzun atlama kapasiteleri artışı 
üzerine (p=,069) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak pliometrik antrenmanın belirli yaş grubundaki voleybolcuların dikey sıçrama 
kapasitelerinin artırılmasında gerekli bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pliometrik antrenman, voleybol, dikey sıçrama, durarak uzun atlama 
 

INVESTIGATION OF THE PHYSICAL EFFECTS OF PLIOMETRIC TRAININGS 
ON MALE VOLLEYBALLERS PLAYING IN HIGH SCHOOL TEAM 

 
ABSTRACT 
The aim of this research is; The aim of this study was to determine the effect of plyometric 
training on the vertical jump and standing long jump capacity of male volleyball players in a 
certain age range. The research was carried out on 12 male volleyball players between the 
ages of 16-17 who actively play volleyball in various high school school teams, and the 
participants were determined by purposive sampling as the sampling method. The first 
measurements, which consisted of vertical jumps and standing long jumps from the 
participants before the test, were taken after a short preliminary information was created after 
suitable conditions were created, and then the final measurements were taken at the end of the 
4th week.  
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Before the volleyball training routinely performed 2 days a week, the participants performed 
the plyometric training movements that were introduced to them in the appropriate set, 
repetition, rest and intensity in line with the training program. SPSS 25 (Statistical Package 
for the Social Sciences) package program was used for statistical analysis. In the analysis of 
the data collected from the participants, the paired sample T-test was searched for significance 
at the p<0.05 level in the in-group evaluations. As a result of the 4-week plyometric training 
applied to the participants, it was tried to determine whether there were statistically significant 
differences between the vertical jump measurements measured before and after. As a result of 
the study, it was observed that plyometric training applied 2 days a week had a positive effect 
on the increase in vertical jump capacity (p=,002) of high school male volleyball players who 
actively play volleyball in different teams between the ages of 16-17, and on the increase in 
standing long jump capacities (p=, 069) was found not to have a statistically significant 
relationship. As a result, it was concluded that plyometric training is a necessary practice to 
increase the vertical jump capacity of volleyball players in certain age groups. 
Keywords: Plyometric training, volleyball, vertical jump, standing long jump 
 
GİRİŞ  
Bütün spor branşlarında amaç, yapılan sporun içerdiği ve gerektirdiği biyomotorik özelliklerin 
sürekliliğini sağlamaktır. Bunun yanında fizyolojik uyumun geliştirilmesi amacı ile sporcunun 
performansını yükseltmektir. Çok köklü geçmişe sahip olan voleybol branşı, dinamik, sürekli 
değişen pozisyonlarla içerisinde, bir çok kompleks hareketleri içeren ve bu bağlamda çok 
yönlü sportif beceriler gerektiren bir takım oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Voleybolda 
oyuncuların sahip olması gereken verimlilik incelendiğinde, “genel ve özel dayanıklılık, 
reaksiyon sürati, patlayıcı kuvvet, çabuk kuvvet, çabuk kuvvette devamlılık gibi önemli 
biyomotor özellikler ön plana çıkarmak” amacındadır (Bayraktar, 2006; Wulf, 2007).  
Voleybolda genellikle bir maçı kazanabilmenin ve pozisyonlara göre sayıya gidebilmenin kilit 
ve temel noktası olan smaç ve bunun yanında blok davranışları patlayıcı kuvvet içerdiği 
görülmektedir (Çelenk ve Yıldıran, 2000). Özellikle sıçrama vuruşları voleybolda hücum ve 
savunmada yoğun şekilde kullanılan bir hareket partneridir. Ayrıca oyunun skoru üzerine 
direkt olarak etkisi olan etmenlerden biri olarak bilinmektedir. Bu branşa bir sporcunun 
sergilediği özel sıçrama becerisi, sporcunun maksimal seviyede yatayda uzağa veya dikeyde 
yükseğe sıçraması olarak tanımlanabilir. Bu hareketler müsabaka içerisinde süresi tam olarak 
bilinemeyen aralıklarla defalarca tekrarlanmaktadır. Müsabakada rakibe karşı üstünlük olmak 
ve başarılı olmak için sporcuların gerek dikeyde, gerekse de yatayda sıçrama becerilerinin 
ortalama olarak kabul edilen değerlerden çok yüksek olması gerekmektedir. Bu yüzden dikey 
ve yatayda sporcunun sıçrama becerisi antrenörler ve sporcular neslinde voleybolda başarıya 
etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Aynı zamanda da bir gereklilik olarak kabul görmektedir 
(Sheppard, Newton ve McGuigan, 2007). 
Voleybolcularda sıçrama kuvvetini arttırmak ve geliştirmek için kasın sahip olduğu reaksiyon 
süresini kısaltan ve kolaylaştıran metot pliometrik antrenmandır (Sevim, 1997). “Pliometrik, 
güç veya patlayıcılık için sıçrama, atlama ve atma metotları ile yapılan antrenmanlarla 
sportif performansı yükseltme yoludur.” Bu yöntemle hızlı eksantrik kasılma sonucunda, 
sporcuda patlacı kuvvet reaksiyonunun artırılması amaçlanmaktadır. Gerek antrenmanda 
gerekse de müsabakada kısa sürelerde içerisinde konsantrik ve izometrik kasılma içeren spor 
branşlarında pliometrik antrenmanlar çeşitli çevrelerce önerilmekle birlikte yaygın olarak da 
kullanılan bir yöntem olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Pliometrik, sporcularda kasları 
mümkün olan en kısa sürede gerek antrenman da gerekse de müsabakada maksimum düzeyde 
sporcunun sıçmasına yönelik patlayıcı kuvvet kazandırıcı bir egzersiz metodudur.  



 

 

 

 

 
220 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Patlayıcı güç gerektiren antrenman aracıdır ve patlayıcı güç gerektiren bütün sporlarda 
kullanılabilecek bir antrenman biçimidir (Bayraktar, 2006; Sözbir, 2006). Belirli yaş 
grubundaki voleybolcuların dikey sıçrama ve durarak uzun atlama becerilerinin geliştirilmesi 
voleybolda başarıya direkt olarak etki edeceği düşünüldüğünden bu araştırmada incelenmiştir. 
 
AMAÇ VE YÖNTEM 
Amaç ve Örneklem grubu 
Piometrik antrenman temelinde sporcunun çevikliğini artırmaya yönelik olarak kuvvet ve 
verimlilik artışını hedeflemektedir (Stone ve O'Bryant, 1984). Araştırma, 16-17 yaş aralığında  
lise okul takımlarında aktif olarak müsabakalara katılan 12 liseli erkek voleybol oyuncusu 
üzerinde yapılmış olup 4 haftalık pliometrik sonunda sporcuların dikey sıçramalarında ve 
durarak uzun atlama mesafelerinde değişiklik olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Örneklem grubu seçilirken amaçlı örnekleme kullanılmış olup, çalışmaya tamamen gönüllü 
katılım ilkesine bağlı kalınmıştır. Sporcuların araştırmaya katılmadan önce herhangi bir sağlık 
problemin olmadığı teyit edilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce sporculara bilgilendirme 
yapılmış ve 12-20 şer dakikalık periyotlarla ‘açma – germe’ (stretching) egzersizleri yapılarak 
ölçümlere başlanılmıştır. 
 
Veri toplama Aracı ve Analiz 
Çalışmada katılımcılardan elde edilen ölçüm verileri SPSS 25 istatistiki analiz programına 
yüklenmiştir. İstatistiksel analizde grup içi değerlendirmelerde paried sample T-testi, p<,05 ve 
p<,01 düzeyinde anlamlılık olup olmadığı incelenmiştir. 
Boy ölçümü:  
Boy ölçümleri yapılırken hassasiyet derecesi düşük ve önceden test edilmiş olan ölçüm aracı 
kullanıldı. Bu ölçümler sırasında katılımcıların boy uzunluğunu değiştirebilecek olan hiçbir 
giyişinin bulunmamasına özen gösterildi. Ölçümler yalınayak veya yalnız çorap giyilmiş 
durumda iken yapıldı (Zorba, 1999). 
Vücut ağırlık ölçümü: 
Katılımcıların vücut ağırlık ölçümleri hassasiyet derecesi düşük olan tartı vasıtası ile yapıldı. 
Ölçümler yapılırken deneklerin vücut ağırlığını etkileyebilecek giyisi vb. bir şeyin üzerlerinde 
olmasına dikkat edildi (Zorba, 1999). 
İkas (istirahat kalp atım sayısı):  
Katılımcıların yaklaşık olarak 10 dakika dinlendikten sonra oturur pozisyonda nabız saati ve 
göğüs bandı yardımı ile dinleme metodu ile dinlenerek ölçüldü. 
Dikey sıçrama testi:  
Sporcu test öncesinde ısınarak 2-3 tekrar şeklinde deneme yapılmıştır. Test başlangıcında 
sporcu duvara dayanır ve mümkün olan en yüksek seviyede yukarı uzanır. Dokunabildiği en 
yüksek mesafenin ölçümü gerçekleştirilir ve ölçüm not alınır. Katılımcının duvara 
yaklaştıktan sonra olduğu yerde çömelip hız alıp iki ayağı ile olabildiğince yukarı doğru 
ivmelenerek sıçrar ve dokunduğu yer işaretlenir. Dokunulan nokta not alınır İlk sıçramadan  
2-3 dakika sonra ikinci ve daha sonra ise son olarak üçüncü sıçramalar yapılır. Durarak 
uzanma uç noktası alırken; ayak ve topuklar yerden kalkmaz. Bu ölçümlerin ayakkabısız veya 
ayakkabı ile yapılması katılımcının tercihine bırakıldı (Özkara, 2004). 
Durarak uzun atlama (yatay dikey sıçrama): 
Katılımcının ayaklar onuz genişliğinde açık olacak şekilde yarım squat pozisyonuna yere 
doğru çömelir ve kolların öncelikle geriye sonra ileri doğru hareketi bacakların itişini 
destekleyecek şekilde mümkün olan en uzun mesafeye yani ileri doğru sıçrama yapması 
şeklinde gerçekleştirir.   
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Test süresince 2-3 defa tekrar alınılmış ve en iyi derece, düşüş mesafesi kaydedilmiştir. Bu 
ölçümlerin ayakkabısız veya ayakkabı ile yapılması katılımcının tercihine bırakılmıştır.  
 
BULGULAR 

Tablo 1: Katılımcıların dikey sıçrama ön test sonuçları 

Katılımcılar 
Boy 
(cm) 

Vücut 
ağırlığı 

(kg) 

İkas 
(dk/atım) 

Dikey 
sıçrama 

(cm) 
1 1,76 55 64 66 

2 1,85 75 65 46 

3 1,80 70 63 42 

4 1,79 66 71 51 

5 1,76 67 72 59 

6 1,86 73 69 58 

7 1,73 60 70 49 

8 1,82 68 69 48 

9 1,78 65 68 51 

10 1,80 62 67 45 

11 1,78 72 66 48 

12 1,77 75 68 49 
 
Tablo 1’e bakıldığında katılımcıların boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, dinlenik kalp atım 
sayıları ve dikey sıçrama ön test sonuçları görülmektedir. 
 

Tablo 2: Katılımcıların dikey sıçrama son test sonuçları 

Katılımcılar 
Boy 
(cm) 

Vücut 
ağırlığı 

(kg) 

İkas 
(dk/atım) 

Dikey 
sıçrama 

(cm) 
1 1,76 55 64 68 
2 1,85 75 65 47 
3 1,80 70 63 55 
4 1,79 66 71 55 
5 1,76 67 72 60 
6 1,86 73 69 61 
7 1,73 60 71 54 
8 1,82 68 69 52 
9 1,78 65 68 53 

10 1,80 65 66 50 
11 1,78 72 66 51 
12 1,77 75 68 52 

 
Tablo 2’ye bakıldığında katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, dinlenik kalp atım sayısı 
ve dikey sıçrama son test sonuçları görülmektedir.  
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Tablo 3: Katılımcıların durarak uzun atlama ön test sonuçları 

Katılımcılar Boy(cm) VA(kg) 
İkas 

(dk/atım) 

Durarak uzun 
atlama 
(cm) 

1 1,76 55 64 2,20 
2 1,85 75 65 1,93 
3 1,80 70 63 2,05 
4 1,79 66 71 2,12 
5 1,76 67 72 1,88 
6 1,86 73 69 1,92 
7 1,73 60 70 1,98 
8 1,82 68 69 2,18 
9 1,78 65 68 2,00 

10 1,80 62 67 1,96 
11 1,78 72 66 1,90 
12 1,77 75 68 1,92 

 
Tablo 3’e bakıldığında katılımcıların boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, dinlenik kalp atım 
hızları ve durarak uzun atlama ön test sonuçları görülmektedir. 
 

Tablo 4: Katılımcıların durarak öne sıçrama son ölçüm sonuçları 

Katılımcılar Boy(cm) VA(kg) 
İkas 

(dk/atım) 

Durarak uzun atlama 
(cm) 

 
1 1,76 55 64 2,28 
2 1,85 75 65 1,95 
3 1,80 70 63 2,12 
4 1,79 66 71 2,20 
5 1,76 67 72 2,90 
6 1,86 73 69 1,92 
7 1,73 60 70 2,10 
8 1,82 68 69 2,22 
9 1,78 65 68 2,23 

10 1,80 62 67 2,13 
11 1,78 72 66 1,92 
12 1,77 75 68 2,01 

 
Tablo 4’ e balkıdığında katılımcıların boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, dinlenik kalp atım 
sayıları ve durarak öne sıçrama son test sonuçları görülmektedir. 
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Tablo 5: Katılımcıları dikey sıçrama ilk ve son ölçümlerinin istatistiksel olarak 
değerlendirilmesi 

Dikey 
Sıçrama 

x N Ss p 

Son ölçüm 
(cm) 

54,83 12 5,70 
,002 

İlk ölçüm 
(cm) 

51,00 12 6,78 

 
Tablo 5’e bakıldığında voleybolculara yaptırılan antrenman sonucunda ilk ölçüm ortalaması 
X=54,83 son ölçüm ortalamasının X=51,00 olduğu görülmektedir. İstatistiksel olarak p=,002 
olduğundan dolayı (p<0,05) düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
 

Tablo 6: Katılımcıların durarak uzun atlama ilk ve son ölçümlerinin istatistiksel olarak 
değerlendirilmesi 

Durarak 
Uzun Atlama 

X N Ss p 

Son ölçüm 
(m) 

2,16 12 ,26 
,069 

İlk ölçüm 
(m) 

2,00 12 ,11 

 
Tablo 6’ya bakıldığında voleybolculara yaptırılan antrenman sonucunda durarak uzun atlama  
ilk ölçüm ortalaması X=2,16 son ölçüm ortalamasının X=2,00 olduğu görülmektedir. 
İstatistiksel olarak p=,069 olduğundan dolayı (p>0,05) düzeyinde anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ  
Anaerobik gücü içeren bütün spor branşlarında olduğu gibi voleybolda da etkili sıçrama 
kuvveti çok önemli bir yeri vardır. Etkili ve verimli sıçramanın önemli olduğu spor 
branşlarında, başarılı bir performansı sergileyebilmek için sporcunun dikey ve yatay 
düzlemde etkili bir sıçrama kabiliyetine sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda 
sporcuların sıçrama kuvvetinin arttırılabilme ve gelişimi için farklı antrenman metotları 
geliştirilmiştir. Bu antrenman metotlarının başında derinlik sıçraması olarak bilinen 
pliometrik antrenman olduğu ilgili literatürce kabul edilmiştir (Ziyagil, Tamer, K., ve Zorba, 
1994). Pliometrik antrenman teknikleri, özellikle patlayıcı kuvvet, çabuk kuvvet, atma, 
atlama, sıçrama, sprint gerektiren, voleybol, hentbol, basketbol, 3 adım atlama ve koşarak 
atlama, yüksek atlama, 100 - 200 m düz ve engelli koşu, jimnastik gibi branşlarda oldukça 
önemlidir. 
Diallo ve ark., (2001), Pliometrik antrenmanın sporcuların sıçrama performansı üzerindeki 
etkilerini incelemek amacı ile yaptıklarında çalışma sonuç olarak deney gurubunun dikey 
sıçrama, hareket halinde dikey sıçrama, tekrarlayan sekme ve uzun atlama değerlerinde 
anlamlı artışlar bulmuştur. Topal ve Özkaya (2022), Genç badmintoncularda Ağırlık Yeleği 
yardımıyla yapılan dirençli pliometrik antrenman uygulamasında sonuç olarak, uygulanan 
pliometrik ve ağırlık yeleği kullanılarak uygulanan dirençli pliometrik antrenmanın genç 
badmintoncularda çeviklik performansını iyileştirdiğini tespit etmiştir.  
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Yine benzer Sarısoy ve Lök (2022), Pliometrik Antrenmanın Müsabık Kadın 
Taekwondoculardaki Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere üzerine etkilerini incelemek için 
yaptıkları çalışmalarında, pliometrik antrenmanın, müsabık olan kadın taekwondocularda 
fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin gelişimine katkı sağladığı ve pliometrik antrenman 
çalışmaların taekwondo için uygun olduğu sonucuna varmıştır. 
Cicioğlu ve ark., (1996), 14-15 yaş aralığındaki erkek basketbolculara uyguladığı pliometrik 
antrenman programı sonucunda, pliometrik antrenman öncesinde yatay sıçrama değerini 2.03 
m iken 8 haftalık antrenman sonrasında ise 2.11 m olarak arttığını tespit etmişlerdir. Váczi, 
Tollár ve ark., (2013), Kısa süreli uygulana pliometrik antrenmanların futbolcularda güç, 
çeviklik, diz ekstanstor kuvveti üzerine olan etkisinin inceledikleri çalışmalarında, Deney 
grubuna rutin futbol antrenmanları üzerine ilave olarak 6 hafta boyunca haftada 2 gün tek ve 
çift taraflı pliometrik antrenman programı uygulanmıştır. Sonuç olarak; pliometrik 
antrenmanların alt ekstirimite gücü ve maksimal diz ekstanstor kuvveti üzerinde olumlu etki 
ettiği tespit edilmiştir. 
Markovic (2007), literatürde yer alan pliometrik çalışmaları üzerine meta analiz 
incelemesinde, pliometrik antrenmanın sporcularda dikey sıçrama yetenekleri üzerinde 
bahsedilen etkinin % 4,7 ile %8,7 arasında olduğunu, pliometrik egzersizlerin sağlıklı olan 
bireylerin dikey sıçrama kapasitelerini arttırmak için işe yarar bir fiziksel kondisyon üzerine 
etkisinden dolayı olumlu bir yöntemi olarak kullanılabileceği sonucuna varmıştır.  
Ateş ve Ateşoğlu (2007), erkek futbolcular üzerine uyguladığı pliometrik antrenmanın, erkek 
futbolcularda üst ve alt ekstremite kuvvet parametreleri üzerine etkisini inceledikleri 
çalışmalarında; düzenli antrenman yapan 24 futbolcudan oluşan yani 12 araştırma ve 12 
kontrol grubuna rutin antrenmanlarına ek olarak pliometrik antrenmanlar yaptırmışlardır. 
Araştırma ve kontrol grubunun değerleri karşılaştırıldığında, ön testlerinde anlamlı fark tespit 
edememiştir. Ancak son testleri incelendiğinde, dikey sıçrama değerleri üzerine olumlu etkisi 
olduğunu tespit etmiştir. 
Yıldırım, (2010), liseli erkek voleybolculara üzerine uyguladığı pliometrik antrenman 
sonucunda, kontrol ve deney grubunun antrenman öncesi dikey sıçrama değerleri ortalamaları 
42,58 ± 5,33 cm olarak bulmuştur. Ancak antrenman sonrası 48,17 ± 4,75 cm aralığına 
yükseldiğini tespit etmiştir. Bu yükselişin liseli erkek voleybolcular üzerine dikey sıçrama 
kapasitelerine olumlu etki yaptığı sonucuna varmıştır. Bu sonuç mevcut çalışmamız ile 
benzerlik dikey sıçrama becerisi yönünden benzerlik gösterirken, durarak uzun atlama 
becerisi yönünden farklılık göstermektedir. Sonuç olarak; yaptığımız araştırmada erkek 
voleybolculara uygulanan 4 haftalık pliometrik antrenmanın dikey sıçrama, p=,002 
olduğundan dolayı (p<0,05) anlamlı bir farklılık bulunmuştur ve dikey sıçrama performansını 
arttırdığı sonucu elde edilmiş. Ancak durarak uzun atlamada anlamlılık düzeyi p=,069 
olduğundan dolayı (p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Yani 
mevcut çalışmada durarak uzun atlama üzerine olumlu bir etki yaptığı gözlemlememiştir.  
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ÖZET 
Günümüzde teknolojik gelişmeler ışığında farklı spor dallarında daha hafif, dayanıklı ve rijit 
malzemelerin keşfinin yanında, mevcut malzemelerinde daha üstün olarak tasalanması ve 
üretilmesi sonucunda spor malzemesi endüstri bu doğrultuda şekillenerek gelişmektedir. Bu 
çalışmada amaç; sporun çeşitli branşlarda kullanılan spor malzemeleri üzerine uygulanan 
sayısız testler vasıtasıyla geliştirilerek ortaya optimum (mümkün olan en yüksek verimde ve 
performans) düzeyde sporcu ile birlikte bütünlük arz eden spor ekipmanlarının, sporcu 
performansı üzerine etkilerini açıklayabilmektir. Bu doğrultuda ‘PubMed’, ‘Google Scholar’, 
‘Science Direct’ veri tabanlarında ‘Teknolojik Doping’, ‘Performans Spor Malzemeleri’ ve 
‘Sporda Teknoloji Gelişimi’ çerçevesinde anahtar kelimeleri kullanılarak literatür incelemesi 
yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği 
kullanılmıştır. Bu doğrultusunda literatürde yer alan çalışmalar sistematik olarak incelenmiş 
ve sonuç olarak; sporda gelişen ekipmanlar bazı durumlarda sporcunun atletik performansının 
üzerine çıkarak, teknolojik ekipmanlardan alınacak verime müsaade edilmiş olan sınırlar 
üzerinde olduğu çalışmalar vardır. Bu doğrultuda literatürde yer alan çalışmaların çoğu 
sporcunun sportif performansının üzerinde ekipman kullanıp-kullanmadığı noktasında 
yoğunlaşarak bazı teknolojilerin sporcunun sportif performansına doğrudan etki ettiği 
görülmektedir. Sonuç olarak farklı spor dallarında farklı ekipmanlar kullanılmakta olması her 
spor dalında aynı düzeyde sportif performansına katkı sağlamadığı, ancak insanın sportif 
performansının sınırlı olması, sporda kullanılan ekipmanların geliştirilebilir olmasından 
kaynaklı olarak sporcunun sportif performansına doğrudan etkisi olan birçok sportif 
ekipmanın mevcudiyetinden söz etmek mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Teknolojik Doping, Mekanik doping, Sporda Teknoloji Gelişimi 
 

A SYSTEMATIC INVESTIGATION ON THE MECHANICAL (TECHNOLOGY) 
DOPING DISCUSSION IN SPORTS 

 
ABSTRACT 
Today, in the light of technological developments, as a result of the discovery of lighter, 
durable and rigid materials in different sports branches, as well as the design and production 
of superior materials in existing materials, the sports equipment industry is shaped and 
developing in this direction. The aim of this study is to explain the effects of sports 
equipment, which performs together with the athlete at the optimum level, on the performance 
of the athletes by developing the materials used in various branches in sports through 
numerous tests. In this direction, a literature review was conducted using the keywords 
"Technological Doping", "Performance Sporting Goods" and "Technology Development in 
Sports" in PubMed, Google Scholar, Science Direct databases.  
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In this direction, the studies in the literature were systematically examined and as a result; It is 
seen that some technologies directly affect the sportive performance of the athlete by focusing 
on whether the equipment developed in sports sometimes exceeds the athletic performance of 
the athlete, and whether the athlete uses equipment above the sports performance of the 
athlete outside the allowed rules. 
Keywords: Technological Doping, Mechanic doping, Technology Development in Sports 
 
Giriş 
Günümüz spor teknolojilerine incelendiğinde spor malzemeleri üretimi, tüketimi ve dolaşımı 
faaliyetleri doğrudan veya farklı ekonomik aktörler arasında dünya çapında bağlantı ağı 
oluşturularak küresel ölçeklerde düzenlenmektedir (Cronin, 2003) Bu nedenle 21. yüzyılda 
içerisine girdiğimiz bilgi çağı sanayi çağından farklı olarak, artık bilgi üretme ve yaratıcılığın 
ön plana çıktığı, “bireylerin yarattığı çağ” olarak düşünülmektedir (Kazgan, 2009). Tüm bu 
yaşanılan gelişmelerin ışığında sporu da küresel bir unsur olarak ele alınması gerekmektedir. 
İçinde bulunduğumuz dünyada, artık sporu şirketlerden ve endüstriden bağımsız olarak 
düşünebilmek pek mümkün değildir. Dolayısıyla bu yüzyılda spor çeşitli iş kollarına sahip 
olan endüstriyel bir şirket gibi düşünülmektedir. Son olimpiyat oyunları olan tokyo 2020 
olimpiyatlarında, birçok alanda çeşitli firmaların ürün tanıtımı ve sportif performans üzerine 
en etkili ürünlerin kendilerinde olduğunu ispatlama noktasında, sporcular üzerinden bir yarış 
halinde oldukları gözlemlenmektedir. Teknolojinin sporda yoğun olarak kullanılmaya 
başlaması yeni bir endüstrinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Şimşek ve Devecioğlu, 
2018) 
Sporun tarihine bakıldığında sporcuların ilk zamanlarda çıplak (üzerlerinde herhangi bir 
gündelik hayata veya spora yönelik giyisi olmadan) yaraşılmalarından bu güne, artık çeşitli 
amaçlara yönelik olarak üretilmiş koşu ayakkabıları, özel giysiler ve atletik performansı 
önemli ölçüde değiştiren diğer ekipmanların yanında, yüksek teknoloji ürünleri kullanmayı 
gerektirmektedir (Guttmann, 2002). Olimpiyat oyunları dünya şampiyonları ve Avrupa 
şampiyonaları gibi büyük organizasyonlarda kullanılan binlerce spor ekipmanı mevcuttur. 
Ekipmanlar kullanıma başlamadan önce her ne kadar sporcu ilk defa bu tarz büyük 
organizasyonlarda test ediyormuş gibi görünse de, ekipmanlar alanda uzmanlar tarafından 
çeşitli laboratuvarlarında çok yönlü binlerce teste tabi tutarak malzemelere son hali 
verilmektedir.  
 
Spor Teknolojileri ve Haksız Rekabet  
Modern sporların başlamasından günümüze kadar, zaman içerisinde evrim geçiren spor 
ekipmanları üzerinde çeşitli tartışmalar olmuştur. Kullanılan ekipmanlar temelde sportif 
performansı üzerine nasıl bir etki etki bıraktığı her dönemde merak ve tartışma konusu olarak 
değerlendirilmektedir. Olimpiyat oyunları özelinden yola çıkarak, oyunların dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen, sadece ekonomik ve coğrafi açıdan bile bakıldığında diğer sporculara göre 
“haksız avantajlara” sahip olan birçok ülke sporcusunun bir araya getirdiği görülmektedir 
(Baker, 2015).   
Sportif başarı açısından malzeme üretimde dikkat edilen temel nokta, profesyonel sporculara 
üretilen ürünlerde ürünün maliyetinden çok ürünün sportif performansıdır. Bu nedenle 
üreticiler bazı durumlarda prototip olarak üretilmiş olan spor malzemeleri ile çeşitli 
organizasyonlarda sporcuların kullanımına sunduğu görülmektedir. Bu yüzden profesyonel 
sporculara malzeme üreticileri yeni malzeme tedarik ederken herhangi bir maliyet hesabi 
yapmamaktadırlar.   
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Gerçek anlamda sportif açıdan yetenekli olan ancak sahip oldukları malzeme çeşitliliği ve 
teknolojisi yönünden yetersiz olan sporcular dünya çapında birçok organizasyonda karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tarz sporcular Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere birçok kez potansiyel 
olarak çeşitli yönlerden (kullanılan spor ekipmanı, antrenman teknolojileri vb.) haksız 
avantajları sahip olduğu bilinen gelişmiş ülke sporcularalar ile rekabet etmek zorunda 
kalmışlardır (Baker, 2015). Bu duruma örnek olarak geçmişten günümüze kadar sürat pateni 
özelinde kırılan dünya rekorlarının ilerlemenin bir yarısının teknolojideki gelişmeler, diğer bir 
yarısının da atletik performans gelişimden kaynaklandığı birçok otorite tarafından iddia 
edildiği görülmektedir (De Koning, 2010 ). 
Gelişen spor teknolojileri ve mühendisliği doğrultusunda hayatın her alanında olduğu gibi 
spor alanında da her geçen gün  yeni geliştirmeler ve çeşitli ürünler ile karşılaşmaktayız. 
Kullanılan çeşitli teknolojiler ile ilgili olarak, bu teknolojilere sahip olmayan sporculara 
adaletsiz veya olumsuzluk yönde etkilendiği biliniyorsa, gelişmiş teknolojik ekipmanları 
kullanamayan sporcularda ise haksız bir kazanç sağlayacak şekilde sirayet etmemesi 
duruma “teknolojik doping” olarak literatürde isimlendirilmektedir (Marcinelli ve ark., 2012).  
Hangi spor dalı olursa olsun spor teknolojisinde değişiklik meydana gelmesi durumunda, 
çeşitli uzmanlar tarafından o spor dalı üzerine etkisi genel olarak çoğu durumda tespit 
edilebilmektedir (Haake, 2009). Bu doğrultuda çeşitli sporların uluslararası kusuluşları, 
örneğin Dünya Olimpiyat Komitesi (IOC) olimpiyat müsabakalarında kullanılacak spor 
ekipmanlarının standartlarını, Uluslararası Spor Federasyonlarının (IFS) branşlar özelinde 
belirlenmiş kurallar doğrultusunda uygular. En nihayetinde sonuç olarak, sporda teknoloji 
yenilikçi tasarımları sayesinde sporun rekabetçi ortamının bir boyutunu oluşturduğu 
varsayılmaktadır. Gelecekte sporcunun en iyi performansa ulaşabilme noktasında 
optimizasyonunun bir parçasıdır. Her ne kadar zamanla çeşitli tartışmalara neden olsa da, 
günümüzde spor teknolojileri birçok spor branşınız vazgeçilmez bir parçası olarak 
değerlendirilmektedir (Dyer, 2015). Bu yönden sporda gelişen teknolojilerin spor branşları 
özelinde yansımalarını ve mekanik doping açısından incelemek büyük öneme sahip olduğu 
düşünülmektedir. 
 
Paralimpik Atletler ve Karbon Fiber Bacaklar 
Spor tarihi incelendiğinde günümüzde kullanılan spor malzemelerine kıyasla geçmişte 
kullanılanlar arasında birçok fark bulunmaktaydı. Bazı sporlar branşlarının geçmişinde yoğun 
olarak kullanılan ‘ahşap ve kompozit’ malzemelerin birçok yönden sınırlılıkları 
bulunmaktaydı. Spor malzemesi üreticileri ahşap ve kompozit malzemelerin dezavantajlı 
yönlerini kapatmak için mekanik mukavemet olağanüstü yüksek olan yeni malzemelerde 
nitelikler artırarak bisiklet, kürek, yelken, badminton, kayak, golf, kızak ve okçuluk gibi 
sporlarda temel yapısı siyah lif figürü şeklinde örgülü ‘karbon fiber’ adı verilen malzemeyi 
kullanmaya başlanıldılar. En nihayetinde gelişmeler ışığında karbon fiber özellikle elit 
sporcuların vazgeçilmez spor ekipmanları arasında yer aldı (Sun, ve Deng, 2011). 
Paralimpik oyunlarına karbon fiber teknolojisinin girmesi çeşitli spor malzemeleri olarak 
kullanmanın yanında, sporcunun bir ‘vücut uzuvu’ olarak kullanılmaya başladı da 
görülmektedir. Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında yoğun olarak kullanılan hafif ve 
dayanıklı ile bilinen ‘kavisli karbon fiber’ bacaklardan oyunların paralimpik sporcular için 
vazgeçilemez bir parçası haline gelmiştir (Marcellini vd., 2012 ). Sahip oldukları yaylanma ve 
yayın sporcuya sağlamış olduğu ivmelenme sayesinde, bu bacaklar mükemmel bir yay olarak 
ele alınabilir.  Bu yaylanma sistemi ‘Hooke Yasasına’ tabidir (Scholz vd., 2011). Bu yeni 
teknoloji diğer teknolojilerde olduğu gibi kullanıma başlamasından itibaren farklı tartışmaları 
da beraberinde getirmiştir.   
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Olimpik bir atlet olan ‘Markus Rehm’ uzun atlama sporcusu ve tek taraflı alt ekstremite 
amputesidir. Rehm, katıldığı müsabakalarda yüksek teknolojiye sahip olan karbon fiber 
materyalden üretilmiş belirli bir yaylanma direncine sahip olan bir protez bacak 
kullanmaktaydı. Tartışmalar ise sporcunun biyolojik uzvundan ziyade protezini kullanarak 
kendini fırlatmasıyla (yukarı yönde ivmelenmesi) ilgiliydi. Alman Atletizm Birliği (DLV) 
tarafından yapılan değerlendirmede protez uzvunu sporcuya haksız bir avantaj sağladığını 
düşünerek müsabakalara katılmasına izin vermemesi yönünde karar bildirmiştir 
(Baker, 2015).  
 
Yüzme Sporunda Sürtünmeyi Azaltıcı Mayolar 
Yüzme sporu birçok spor branşında olduğu gibi geçmişten günümüze spor teknolojileri 
yönümden farklı değişim meydana gelmiştir. Yüzme sporunda özellikle yüzücülerin mayo 
tasarımları çok sayıda değişiklik ve gelişim görülmektedir. Başlarda farklı üreticiler 
tarafından üretilen çeşitli dizaynlarda ve teknolojilerde mayolar kullanımındaydı. Yüzücü 
mayolarında üreticiler tarafından önerilen faydaların, spor çevreleri tarafından temelinde 
‘psikolojik’ olabileceği öne sürülerek sportif performansı üzerine doğrudan etkisine karşı 
çıkılmaktaydı (Zettler, 2009). Ancak zaman geçtikçe sporda en fazla tartışılan ve bilinen 
teknolojiler arasında yer almaya başladı. Sporcuların, spor ekipmanları ve teknolojileri 
üzerine belki de en çok bilinen vaka, tüm vücut mayolarının kullanımıdır. 1992 Olimpiyat 
Oyunları için “Speedo” mayo firmasının tasarlamış olduğu “S 2000” olarak bilinen kumaşa 
sahip olan mayolardır. Bu mayolar üzerinde yapılan çalışmalarda yüzücünün sürtünmesini 
daha geleneksel olarak üretilmiş mayalara kıyasla %15 oranında azalttığını tespit edilmiştir 
(Craik, 2011; Stefani, 2012). 
Foster ve ark. (2012) yaptığı çalışma bizlere gösteriyor ki 2000 yılında “Speedo” firmasının 
üretiş olduğu yeni mayoların piyasaya sürülmesinin ardında, bu mayoları kullanan 
yüzücülerin performansını % 0,9 -1,4 oranında iyileştirdiği ve 2008’de daha fazla gelişmesi 
ile birlikte %1.5- 3 oranında yüzücülere katkı sapladığı ortaya çıkmıştır. Günümüzde halen 
yüzücüler çeşitli yönlerden sürtünmeyi azaltıcı tasarımları ve çeşitli kumaş teknolojileri ile 
üretilmiş mayolar kullanılmaktadır.  
 
Bisiklet Yarışları ve Buz Pateninde Teknolojik Gelişmeler 
Bisiklet sporu vücutta oluşan sürtünmenin azaltılabilmesi açısından yüzme sporuna benzerlik 
göstermektedir. Yine bisiklet sporunda rüzgarın sporcu vücudu üzerinde oluşturduğu hava 
direncini azaltabilmesi için aerodinamik açıdan etkili mayolar çeşitli spor malzemesi 
üreticileri tarafından geliştirilmektedir. Özellikle mayo üreticileri, bisikletçiler için üretilen 
mayolarda kullanılan materyal tercihi, aerodinamik yönden avantajlar elde edebilme 
noktasında son derece kritiktir (Chowdhury, Alam, Subic, 2010). Yarışlarında bisiklet mayosu 
tercihi aerodinamik açıdan tamamlayıcı ve bisiklet yarışlarının zamanla vazgeçilmez 
ekipmanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Öztürk, 2021).  
Buz pateninde yıllar ilerledikçe, paten dizayn eden firmalar, patenin tasarımı ile ilgili farklı 
sorunlar tespit etmişti. Yeni tasarımda önünde menteşeli bıçağa sahip olan bir buz pateni 
botunu içerir şekildeydi. Yeni dizaynın yapılmasındaki amaç bıçak buzla daha uzun süre 
temas halindeyken ayağın dönmesine izin vermekteydi. Sonuç olarak patencilere daha uzun 
süreli bir itme gücü sağlamaktaydı (Van Hilvoorde ve ark., 2007 ). Bu teknoloji birçok 
tartışmayı da beraberinde getirerek Amerikan sürat pateni karar verici kurum 1997–1998 
sezonunda kullanılan bu paten dizaynının haksız bir avantaj olduğunu gerekçe göstererek 
oyunlarda kullanılmasını yasaklamaya çalınmıştı (Van Hilvoorde vd., 2007) . 
Birçok spor teknolojisi özelindeki tartışmaların yoğunlaştığı nokta, sporun teknolojilerin 
artması sporun yetenek boyutunu azaltacağı yönündedir.  
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Örneğin bu gün yarışlardaki her bir bisiklette kullanılan arka janta takılı ruble ve arka aktarıcı 
(vites değiştirmek için kullanılan bir mekanizma) bu yeniliğin, ticari olarak üretilip satılan 
bisikletlere ilk tanıtılmasından yıllar sonra yani icadından yaklaşık olarak 40 yıl sonrasına 
kadar Fransa Bisiklet Turu’nda yarışçılar tarafından kullanılmasına izin verildi (Trabal, 2008). 
Günümüzde bisikletler hem kadronu hem de jantın içerisine gizlenmiş bir elektronik yapının 
bulunmadığından emin olmak için uluslararası bisiklet birliği (UCI) tarafından 
görevlendirilmiş uzamlar tarafından kontrol edilmektedir. Bisiklet sporuna bakıldığında, 
birçok farklı takipçi yoğun olarak yarışlardaki takımların kullandığı teknolojik ekipmanlar ve 
bisikletin sahip oldukları teknoloji ile ilgilendiği de görülmektedir.  
 
TARTIŞMA VE SONUÇ  
Spor teknolojileri genel olarak hızlı ve sürekli bir değişim içerisindedir. Gelişen spor 
teknolojileri ile sportif başarının artışı ve sürekliliği eldeki tüm kaynaklarla inovasyonlara 
ayak uydurmaktan geçmektedir (Devecioğlu ve Altıngül, 2011). Gümümüz olimpik sporlarda 
standart, saflık ve oylanamamış bir teknolojinin eşit potansiyelde erişimi ile ilgili değil, bu 
avantajın yayınlığı ile alakalıdır (Baker, 2015). Asıl olarak olimpiyat oyunlarında bir 
standardizasyon aranacaksa, teknolojiye erişim ve bunların kullanılabilirliği noktasında 
aranması gerektiği düşünülmektedir. 
Sportif malzeme üreticileri neslinde, sportif başarı elde edilebilmesi ürün tanıtımı ve satışların 
artması noktasında kritiktir. Sporcu açısından bakıldığında, sportif başarıya ulaşabilmesi ve 
başarısının devamlılığını sağlayabilmesi için sportif açıdan eksik kalan yönlerini sportif 
malzemenin avantajlı yapısı yönden sağlayabilmektedir.  
Atletlere bakıldığında gücünü en verimli şekilde yola aktarmasını sağlayan ve bunu yapmak 
için gereken enerjiyi azaltmaya yönelik olarak tasarlanmış birçok koşu ayakkabısı piyasada 
mevcuttur. Koşu ayakkabıları tasarımlarının temel olarak bu parametreleri sağlamaya 
yardımcı olmak için optimize edilmiş durumdadır (Marcellini vd., 2012 ; Lea, 2009 ). 
Günümüz koşu ayakkabıları barındırdıkları teknolojiler sayesinde geçmişteki hiçbir 
ayakkabıya benzemeyen karmaşık komplike tasarımları sayesinde sporcunun konfor ve 
performansınsın en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. 
Ampute olmayan sporcularda her ne kadar vücut uzuvları içerisindeki kemik sayesinde 
yapısal bütünlüğünü oluşturması, ilgili kaslar sayesinde ise ivmelenmesini sağlasa dahi bu 
yapının toplam vücutta bir ağırlığı mevcuttur. Ampute atletlerde protezlerin azaltılmış kütlesi 
nedeniyle ağırlık yönünden ve yaylanabilmesi bakımından çeşitli faydalara sahiptir (Jones ve 
Wilson, 2009). Karbon fiber bacaklar sayesinde sporcunun bacak ağırlığı yok denecek kadar 
azalmak ile birlikte toplam vücut ağırlığında da bariz bir azalmaya neden olmaktadır.  Spor 
teknolojileri ve endüstrisi birçok spor dalında gelişen rekorlar ve sporcu verimliliği 
noktasında ilerleme kaydetmektedir. Tenis ’de karbon fiberden üretilmiş olan tenis raketleri 
daha öncesinde kullanılmakta olan ahşap ve metal alaşımdan üretilmiş olan raketlere kıyasla 
bariz olarak hafif ve dayanıklı bir şekil almıştır (Sun ve Deng, 2011). 
Sporda gelişen ekipmanların sportif performansa katkısının yanında sakatlıkların önüne 
geçilebilmesi noktasında önem taşımaktadır. Koruyucu ekipmanlar sporcuya mekanik olarak 
destek sağlayarak çarpışmanın olduğu bölgede enerjinin emilimini ve absorbe olmasını 
sağlamaktadır. Bu sayede özellikle kafatasında ve ilgili iç organlarda ciddi yaralanmaların 
önüne geçilebilmesi sağlanmaktadır (Yıldız, 2011). Geliştirilen koruyucu ekipmanların hem 
müsabakada hem de antrenmanda kullanılması oluşabilecek sakatlıkların önlenebilmesi 
bakımından önem taşımaktadır (Parkkari, Kujala ve Kannus, 2001) 
Birçok spor dalinda Antrenman teknolojileri ve metodolojisi için kullanılan teknolojik 
antrenman ve veri sağlayıcılar günümüzde vazgeçilmez ekipmanlar arasındadır.  
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“powermetre” adı verilen, mobil güç sayaçları ve sporcunun güç çıktıları ölçümünü sağlayan 
ekipmanlar 1980’lerde ticari olarak kullanılabilir hale geldi. Powermetreler sayesinde 
sporcuların güç çıkışları Koşucuların koşu ayakkabılarından, bisikletin aynakol ya da 
pedalından sporcunun müsabaka anında dahi olsa anlık olarak hem sporcu hem antrenör 
tarafından verilerin takip edilebilmesini sağlamaktadır (Nimmerichter ve diğerleri, 2017). Bu 
gelişme yalnızca sporcunun kullandığı ekipmanlarda değil aynı zamanda da antrenman 
teknolojileri üzentine etki yaptığımda görülmektedir. Bu sayede sporcu dünyanın neresinde 
olursa olsun verilerin antrenörü tarafından takip edilip yorumlanabilmesine olanak 
tanımaktadır. 
Sonuç olarak; sporda gelişen teknolojiler modern sporların vazgeçilmezi halini almaktadır. 
Günümüzde artık sportif alanda bütün halde bir başarı elde edebilmek için dünyanın herhangi 
bir yerinde üretilmiş olan teknolojinin ve kullanılan ekipmanın spor üzerine etkisini iyi 
bilmek gerekmektedir. Spor alanında gelişen Ar-Ge ve inovasyon trendlerini iyi takip ederek, 
sporun teknoloji boyutuna yatırım yapmaları gerektiği düşünülmektedir. Sporda gelişen yeni 
teknolojiler her ne kadar bazı durumlarda sporcunu atletik performansını gölgelediği 
düşünülerek yoğun tartışmalar içerse de, sporun aynı zamanda bir teknoloji yarışı da olduğu 
ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon yönünden rekabeti ile spora yeni bir mücadele alanı açtığı 
unutulamamalıdır. 
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Abstract 
In modern megacities, protecting and sustaining the local environment and quality of life is a 
significant challenge due to the rapid expansion in urbanisation. A crucial component of both 
sustainable urban ecology and a smart environment is the identification, measurement, and 
evaluation of the factors that influence the quality of life (QoL) in cities while taking into 
account all relevant characteristics. Even if there is an increasing interest in QoL assessments, 
credible and transparent knowledge regarding the approach is limited and scattered. The 
concept of QoL has been investigated under a variety of titles and indices, each of which uses 
a unique set of indicators; nonetheless, its definition is still not universally acknowledged. As 
a result, this study evaluates the literature about the quality of life concept and investigate the 
efficiency of Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) techniques for criteria weighting. 
In addition, it aims to develop a system that is both all-encompassing and adaptable for 
evaluating the urban QoL at the scale of individual neighbourhoods. In specifically, this 
research uses the Best-Worst Method (BWM) to calculate the QoL index on a neighbourhood 
scale using geographic (average distance) and non-geographic (socio-economic metrics) 
datasets. The results suggest that BWM method is an effective method at calculating the QoL 
index. 
Keywords: Quality-of-life (QoL), Multi-criteria Decision Analysis, Weighting Methods, 
Smart cities 

 
KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ENDEKSİNİN MAHALLE ÖLÇEĞİNDE MCDA 

YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Özet 
Günümüz modern mega şehirlerinde, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin sürdürülebilir 
gelişimi, hızlı ve kontrolsüz büyüme nedeniyle önemli bir sorun haline gelmiştir. Şehirlerde 
yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin ilgili tüm özellikleri dikkate alınarak tanımlanması, 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi hem sürdürülebilir kentsel ekolojinin hem de akıllı çevrenin 
çok önemli bir bileşenidir. Yaşam kalitesi çalışmalarına artan bir ilgi olsa da, endex belirleme 
yaklaşıma ilişkin güvenilir ve şeffaf bilgi sınırlıdır. Yaşam kalitesi kavramı, her biri benzersiz 
bir dizi gösterge kullanan çeşitli başlıklar ve endeksler altında incelense de, evrensel olarak 
kabul edilmiş bir tanımı mevcut değildir. Bu çalışma yaşam kalitesi konusunda yayınlanmış 
bilimsel, sosyal ve politika literatürünün kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktadır. Bu 
çalışmanın birincil amacı, yaşam kalitesi endeks geliştirilmesi için kriter ağırlıklandırmada 
Çok Kriterli Karar Analizi (ÇKKA) tekniklerinin etkinliğini araştırmaktır.  
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Spesifik olarak, bu araştırma, coğrafi (ortalama mesafe) ve coğrafi olmayan (sosyo-ekonomik 
ölçümler) veri kümelerini kullanarak mahalle ölçeğinde yaşam kalitesi endeks hesaplaması 
için En İyi-En Kötü Yöntemi’nin (BWM) etkinliğini araştırı. Çalışma sonuçları, BWM 
yönteminin yaşam kalitesi endeksinin hesaplanmasında etkili bir yöntem olduğunu 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Çok Kriterli Karar Analizi (ÇKKA), Ağırlıklandırma 
Yöntemleri, Akıllı şehirler 
 
1. INTRODUCTION 
Today, with the rapid growth of urban populations, there is a need for environment- and 
human-oriented information system solutions that enable cities to use their resources more 
efficiently and to maximise the benefits of information and communication technologies 
(ICT) (D'Alpaos and Andreolli, 2020). In this context, the technology-based "Smart City" 
concept for the efficient management of metropolitan areas has evolved (Hollands, 2008; 
Neirotti et al., 2014). Smart cities are more liveable and sustainable for their residents, since 
they foster cooperation between local stakeholders, enable interoperability of technology 
components and systems, and create data-driven solutions for the city's needs (T.R. Ministry 
of Environment, Urbanisation and Climate Change, 2019; OGC, 2015). Parallel to population 
expansion and the urbanisation process, it is crucial to identify sustainable city management 
solutions for smart city management and urban quality of life.  
Smart and sustainable cities attempt to improve the quality of life by addressing urban 
functions from economic, social, environmental, and cultural aspects by promoting efficiency 
and sustainability (Giffinger, 2007; ITU-T, 2016; Hely and Antoni, 2019). The report of the 
10th Development Plan, Liveable Cities and Urban Transformation Special Commission 
made it abundantly clear that the concepts of transformation or viability under successful 
management of globalised cities are an inseparable whole (T.R. Ministry of Development, 
2018). Also, the report stated clearly that there is an urgent need to determine the fundamental 
criteria and components that affect these concepts. In a similar vein, the Urban Life Quality 
Specialization Commission report within the scope of the 11th Development Plan makes it 
clear that the quality of life is at the centre of the policies that are to be developed for liveable 
and viable cities by focusing on the idea of sustainability and the quality of urban life (T.R. 
Ministry of Development, 2018).  
Due to the fact that quality of life can be judged in a variety of circumstances, it has multiple 
meanings (D'Alpaos & Andreolli, 2020; Bovkir et al., 2022). When it is human-centered, it 
refers to "human well-being," when it is nature- and natural life-centered, it refers to 
"environmental well-being," and when it is geographically-centered, it refers to "the well-
being of the location" (T.R. Ministry of Development, 2018). Quality of life depends on 
objective criteria such as transportation, infrastructure and accessibility, which are objectively 
measurable, and subjective characteristics based on the performance of citizens such as 
physical and mental health, knowledge and socio-cultural abilities related to the opportunities 
offered (T.R. Ministry of Development, 2018; Bovkir et al., 2022). When all of these 
circumstances are taken into account, the quality of urban life can be summed up as the set of 
guiding principles that determine the connection between people, environment, settlement, 
and society (Ministry of Development, 2018). 
Multi-Criteria Decision Analysing (MCDA) is the process of discovering and highlighting the 
most suitable/optimal choice from a set of alternatives within the context of a decision 
problem (Yücel, 2019).   
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MCDM is one of the frequently utilised decision techniques in various disciplines, 
particularly the corporate and scientific worlds, since it helps to improve the quality of 
decisions by making the decision-making process more transparent and sensible (Tekin, 
2008). Geographic decision problems are characterised by a huge number of alternative 
choices as well as many evaluation criteria, most of which are in conflict with one another. 
Therefore, this makes the decision making difficult to find a solution to a geographical 
problem. For this reason, MCDA approaches are commonly employed for a wide variety of 
application fields in the context of GIS challenges. It is utilised efficiently in various 
applications, such as site selection, suitability, optimal areas, and prioritising within the 
framework of plannin in conjunction with GIS (Chowdary et al., 2013; Aydinoglu and Iqbal, 
2021; Ustaoglu and Aydınoglu, 2021; Ustaoglu et al., 2021; Bovkir et al., 2022). 
This study analyses the quality of life concept and investigates the efficacy of Multiple 
Criteria Decision Analysis (MCDA) methodologies for determining the relative importance of 
various factors. In addition, it aims to develop a system that is both comprehensive and 
adaptable, with the purpose of evaluating the quality of life in metropolitan areas on the scale 
of local neighbourhoods. In this study, the Quality of Life index is derived using the Best-
Worst Method (BWM), which takes into account both geographic and non-geographic (socio-
economic metrics) information. The BWM method appears to be an effective method for 
calculating the quality of life index, based on the research findings. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Determination of the Criteria and Study Area 
Studies utilising quality of life indicators enable local and national governments to determine 
the demographic, social, and economic profile of individuals, groups, or societies, to set goals 
to improve the current quality of life, and to compare their current positions in terms of life 
quality with those of other units at the national or international level (Kaya et al., 2011). In the 
ISO 37120:2018 Urban Services and Quality of Life Indicators standard (ISO, 2018), for 
instance, there are indicators in 19 distinct categories, including economy, education, climate 
and environment, health, housing, demography, socio-culture, and transportation. The 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (OECD, 2022) calculated 
the Better Life Index with indicators in 11 different categories including economy and 
income, education, environment, health, and housing. In our country, the Life in Provinces 
Index, published by TUIK (URL-1) in 2015, measures environment, housing, health, 
education, working life, security, income and wealth, civic participation, social life, access to 
infrastructure services and life satisfaction using 41 indicators categorised under 11 themes. 
After evaluating the related literature main themes of the QoL concept is determined as 
Housing Quality, Local Environment Characteristics, Urban Services & Functions, 
Transportation, Emergency Management, Finance & Economic Status and Population 
Characteristics. 
Istanbul, based on its level of development, economic value, and population, is not only one 
of the most metropolitan cities in Turkey, but also in the world. Kocaeli, on the other hand, is 
a province next to Istanbul that is home to the majority of Turkey's industrial and commercial 
operations. As a result, the districts of Pendik, Tuzla, Gebze, Darıca, and Çayırova, which are 
next to Istanbul and Kocaeli provinces, were selected as the study area. The study area has 78 
neighbourhoods in total after excluding the neighbourhoods that are located in industrial sites 
or county sites (Figure 1).   
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29 neighbourhoods are from the district of Pendik with total population of 726.481, 13 
neighbourhoods are from the district of Tuzla with total population of 273.608, 6 
neighbourhoods are from the district of Çayırova with total population of 140.274, 20 
neighbourhoods are from the district of Gebze with total population of 392.945, and 11 
neighbourhoods are from the district of Darıca with total population of 214.796.  
Datasets corresponding to the main themes were investigated for the study area. Not only 
statistical indicators such as populations characteristics, educational status or economic 
indicators were investigated but also geographical indicators as average distances affecting 
the accessibility level are considered. After the evaluations, total of 30 criteria was determined 
(Figure 2). 
 

 
Figure 1. Study Area  
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Figure 2. Quality of Urban Life determined criteria 

 
2.2. Best-Worst Method (BWM) 
The Best–Worst (BWM) approach which was developed by Dr. Jafar Rezaei in 2015, is a 
multi-criteria decision analysis method depending on the comparison of the selected best/most 
essential and worst/least essential criterion with other criteria within a set of criteria (Rezaei, 
2015; Çakır et al., 2019). The most notable aspect of this method is that, in comparison to the 
majority of the other multi-criteria decision analysis approaches now in use, it uses a less 
amount of data for comparison and generates outcomes that are more stable and dependable 
(Rezaei, 2015). Because decision makers do not have to do pairwise comparisons between all 
of the criteria when using BWM, the process of making decisions can be completed quickly 
and easily (Rezaei, 2015; Mou et al., 2016). 
Many researchers, including Gupta (2018), Ahmadi et al. (2017), Gou and Zhao (2017), Ren 
et al. (2017), Gupta and Barua (2016), Mou et al. (2016), and Ahmad et al. (2017), have used 
BWM in their studies with great success. The following steps should be followed when 
applying the approach (Rezaei, 2015): 
Step 1: Firstly, a group of decision criteria must be established. In this stage, decision-making 
criteria {C1, C2, …, Cn} are determined. 
Step 2: This step involves identifying the best (most desirable, most essential) and worst 
(least desirable, least essential) criteria. 
Step 3: This step includes determining the preference ratio using a value between 1 and 9, 
chosen, of the best and worst criteria over all other criteria (1: equal important, 3: 
considerably more important, 5: highly important, 7: significantly more important, 9: 
extremely more important).   
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Step 4: The final step involves determining the optimal weights (w1
*, w2

*, ……... wn
*) for 

each criterion and the value of using the min – max model of the linear programming issue. If 
the comparisons are less reliable and their consistency is weak, and as declines, the 
consistency ratios are large.  
 
2.3. Aggregation of Indicators  
Aggregation is the process of combining the values of several different indicators into a single 
metric, which is typically referred to as a "index" or a "aggregate index," is referred to as 
aggregation (Greco et al., 2019). In the body of research that has been done, various types of 
aggregation methods have been described, including geometric aggregation methods, linear 
aggregation methods, multi-criteria approached approaches, and pairwise comparison 
methods (OECD-JRC, 2008). 
When evaluating the general infrastructure of the determined indicators weighted arithmetic 
mean is determined as the best fit method for this study. It is one of the most used and popular 
method, which is considered as the clearest, simplest, and most prevalent (OECD-JRC, 2008). 
In order to construct the QoL index in urban areas, determined indicators were multiplied by 
their respective weights and then totalled as shown in Equation (1) and Equation (2):                                        
   
    (1) 
 
    (2) 
 
where CIq is the qth composite indicator (q= 1,.....Q) who has the normalised value and wq is 
the relevant weight of this indicator.  
 
3. RESULTS 
3.1 Determination of Criteria Weights 
According to the determined criteria in Figure 2, a questionnaire was prepared including 
comparisons for the best/most essential and worst/least essential criterion respect to the other 
criteria for academic experts in geomatics engineering and urban and regional planning 
disciplines. An example of prepared questionnaire includes the comparisons of expert A is 
given in Table 1. First, the experts decide which criterion is the best and which is the worst. 
The next thing they did was compare other criteria in accordance with this criterion by using a 
ratio scale with the following values: 1 to 9. Following the completion of the comparisons, the 
relevant weights were computed, and the ultimate weights were arrived at by multiplying the 
weights of each indicator by the weight of the main theme weight.  
Following the completion of the comparisons from all experts, associated weights were 
computed for each of the experts, and the ultimate weights were arrived at by multiplying the 
weights of each sub-criterion by the weights of the primary criterion. After the weights for 
each indicator had been determined for each of the experts, the ultimate criteria weights were 
obtained by taking the arithmetic mean of the weights that had been determined for each of 
the experts and then normalising the weights that had been computed. The final weighting of 
the criterion is presented in Table 2. 
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Table 1. BWM comparison matrix example with calculated weights for expert A 

MAIN CRITERIA 
The 

Best/Most 
Essential 

Compare 
with 

Others 

The 
Worst/Least 

Essential 

Compare 
with Others 

Total 
Weights 

Housing Quality x 1  5 0,275 
Local Environment 

Characteristics 
 2  4 0,163 

Urban Services/Functions  2  4 0,163 
Transportation  2  4 0,163 

Emergency  3  3 0,109 
Population Characteristics  5 x 1 0,045 
Finance/Economic Status  4  3 0,082 

Ksi*     0,0520 
HOUSING QUALITY 

CRITERIA 
     

Building Area  3  2 0,162 
Housing Ratio x 1  5 0,408 

Newly built Building Ratio 
(0-5 years) 

 2  3 0,243 

Adequate Heating (Combi 
Boiler) 

 5 x 1 0,066 

Elevator  4  2 0,121 
Ksi*     0,0772 
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Table 2. Final Criteria Weights 
Criteria Group Sub-criteria Weights 

Housing Quality 

Average building area 0.0742 
Housing ratio 0.0269 

Newly built dwelling ratio 0.0571 
Houses with adequate heating sys. 0.0502 

Houses with elevator 0.0354 

Local Environment 
Characteristics 

Distance to industrial sites 0.0118 
Air quality (% of pollutants) 0.0235 

Distance to urban forest 0.0221 
Building density 0.0309 

Urban 
Services/Functions 

Distance to mall/shopping centres 0.0213 
Distance to cultural facilities 0.0269 
Distance to primary schools 0.0288 

Distance to hotel/pension 0.0099 
Distance to park area 0.0342 
Distance to cemetery 0.0061 

Transportation 

Distance to highway 0.0146 
Distance to urban train 0.0744* 

Distance to metro 0.0640 
Distance to parking 0.0322 

Emergency 
Distance to emergency services 0.0296 

Distance to fire stations 0.0157 
Total number of pharmacies 0.0298 

Population 
Characteristics 

Child population 0.0172 
Widowed population 0.0135 

Young population 0.0217 
Illiterate rate 0.0220 

University graduate rate 0.0491 

Finance/Economic 
Status 

Education spending 0.0271 
Transportation spending 0.0145 

Average unit (m²) house price 0.0452 
Income 0.0698 

 
3.2. Calculating Urban Quality of Life Index at Neighbourhood Scale 
Using the formulas in Eq. (1) and Eq. (2) in Section 2.3, the urban QoL index was calculated 
for every neighbourhood in the research area by applying the weights that were assigned to 
each indicator (Figure 3). UQoLI scores vary between 0,15 and 0,40. According to the 
findings, the neighbourhood of Ramazanoglu in Pendik has the UQoLI value that is the 
lowest, while Istasyon, Cami, Postane neighbourhoods in Tuzla have the UQoLI values that 
are the highest. 
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Figure 3. Urban quality of life indexes for every neighbourhood in research area 

 
 
After calculating the urban QoL index for every neighbourhood, a map representing the 
normalised index values was produced in Figure 4. 
 

 
Figure 4. Urban QoL index map for study area  
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CONCLUSION 
The rapid and unplanned urbanisation that has occurred in the past few decades has caused 
significant shifts in both the natural and social habitat where we currently reside. Because of 
this, challenges in cities all over the world have arisen, including those pertaining to the 
quality of life, sustainable planning, and reusable supplies. As a result, the most immediate 
requirement is to enhance the living conditions of inhabitants and the well-being of citizens, 
particularly in crowded metropolitan districts. This can be accomplished by providing 
ecological sustainability, efficient and stable urban services, and a salutary environment to 
residents. All these factors are fundamentally connected to the health of the natural world, 
which in turn influences the degree to which urban regions possess a high quality of life. 
Nevertheless, the word "quality of life" can refer to a variety of different things, including 
one's emotional and physical satisfaction, socio-economic sustainability and wealth, an 
environmentally aware and sustainable lifestyle, or a healthy urban ecosystem.  
We conducted an investigation to determine whether or not BWM is an effective weighting 
method for calculating urban QoL index at the neighbourhood scale. In order to produce the 
QoL index on a micro scale, several different datasets, which included both socio-economic 
and geographic factors, were used. This study implements both statistical and geographic 
criteria for index calculations as different from the other studies in literature. Because as well 
as the statistical data, geographical accessibilities are highly effective on the quality of life 
concept. The findings can serve as a blueprint for future investigations into how the BWM 
approach can be applied to determine urban quality of life assessments on a micro scale. The 
findings show that, although BWM is a less time-consuming and more easily implemented 
approach compared to other MCDA techniques, it is still a reliable and strong method for 
index computations. 
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Abstract 
In today's modern societies, economic, social, and environmental responsibilities enable a 
strategic development to ensure the long-term viability of businesses by enhancing the value 
they provide to their communities. Marketing operations that have been carefully designed are 
necessary for long-term and sustainable economic growth. As a result, businesses ought to 
develop strategic tools that are capable of being properly implemented in order to successfully 
fight their competitors and emerge victorious from the rivalry. From this point of view, 
developing marketing operations that are both strategic and sustainable requires adopting 
tactics that are both inventive and comprehensive. The ability of Geographic Information 
Systems (GIS) to represent spatial relationships, identify distributions and purchasing 
activities, as well as analyse demographic characteristics, provides marketing operations with 
spatial intelligence. This is accomplished through the GIS's ability to analyse demographic 
characteristics. Support for spatial intelligence is provided by network-based techniques such 
as new route, closest facility, service area, vehicle routing problem, origin destination cost 
matrix, and location-allocation. These techniques allow for effective analysis to be performed 
in a wide variety of application areas. In this study, the socio-cultural, food and beverage, 
health, park/green space, and bank/ATM businesses were considered in order to evaluate the 
current situation and demand adequacy of the areas related to the gap analysis. The evaluation 
was conducted within the context of the scope of economic sustainability in smart cities. The 
current situation was analysed by determining the driving and walking distances to the 
relevant service points in the study area with network-based access analyses using the spatial 
analysis capabilities of GIS in the Pendik district of Istanbul, which was chosen as the study 
area. According to the demands calculated on the basis of hexagonal unit areas based on 
population, new facilities have been proposed by using network-based heuristic Location 
Allocation algorithms in order to provide sustainable and fast service in the study area. 
Keywords: Geographic Information Systems (GIS), Network Analysis, Gap Analysis, 
Facility Location Optimization 
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AKILLI ŞEHİRLERDE İŞ MEVCUTLUĞUNU VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ 
DEĞERLENDİRMEK İÇİN GAP ANALİZİ VE AĞ TABANLI CBS YÖNTEMLERİ 

 
Özet 
Günümüz modern toplumlarında, ekonomik, sosyal ve çevresel yükümlülükler, işletmelerin 
topluluklarına sağladıkları değeri artırarak uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı 
sağlamaktadır. İyi tasarlanmış pazarlama operasyonları, uzun vadeli ve sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için oldukça büyük öneme sahiptir. Sonuç olarak, işletmeler rakipleriyle 
başarılı bir şekilde mücadele etmek ve rekabetten galip çıkmak için uygun şekilde 
uygulanabilecek stratejik araçlar geliştirmek zorundadırlar. Bu açıdan bakıldığında, hem 
stratejik hem de sürdürülebilir pazarlama operasyonları geliştirmek, yaratıcı ve kapsamlı 
taktiksel yaklaşımları gerektirir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) mekansal ilişkilerin temsil 
edilmesi, dağıtım ve satın alma faaliyetlerinin belirlenmesi ve demografik özelliklerin analiz 
edilerek değerlendirilmesine olanak sağlayarak pazarlama operasyonlarına mekansal zeka 
katar. Mekansal zeka desteği, yeni rota, en yakın tesis, hizmet alanı, araç rotalama problemi, 
başlangıç varış noktası maliyet matrisi ve konum tahsisi gibi ağ tabanlı analiz teknikleri ile 
sağlanır. Bu teknikler, çok çeşitli uygulama alanlarında etkili analizlerin yapılmasına izin 
verir. Bu çalışma, akıllı şehirlerde ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında boşluk analizi ile 
seçilen alanların mevcut durumu ve talep yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla sosyo-
kültürel, yeme-içme, sağlık, park/yeşil alan ve banka/ATM işletmelerini ele alarak 
değerlendirir. Çalışma alanı olarak seçilen İstanbul'un Pendik ilçesinde CBS'nin mekansal 
analiz yetenekleri kullanılarak çalışma alanındaki ilgili hizmet noktalarına sürüş ve yürüme 
mesafeleri ağ tabanlı erişim analizleri ile belirlenerek mevcut durum analiz edilmiştir. Nüfus 
bazında altıgen birim alanlar bazında hesaplanan taleplere göre, çalışma alanında 
sürdürülebilir ve hızlı hizmet verebilmek için ağ tabanlı sezgisel Konum Tahsis algoritmaları 
kullanılarak yeni tesisler önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Ağ Analizi, Boşluk Analizi, Tesis 
Lokasyon Optimizasyonu. 
 
1. INTRODUCTION 
Early Geographic Information System (GIS) technology established in the 1980s for the 
purpose of capturing, analysing, and managing of geographic data and related information 
(Aranoff, 1989). By modelling and forming linkages between datasets, GIS technology helps 
users gain a more comprehensive perspective, enabling them to generate more practical and 
sensible solutions and to make more informed decisions (Unaldik, 2013). Various fields such 
as disaster management, natural resource management, health, rural-urban planning, 
investment, and resource planning employ GIS as a decision support system due to its robust, 
rapid, and diverse analytic capabilities (Yomralioglu, 2000). Especially as a spatial decision 
support system, it provides an opportunity to increase efficiency by increasing efficiency with 
the wide analysis tools it provides in the solution of analytical problems. The usefulness of 
GIS-based site suitability and optimal area selection is especially evident in planning studies 
(Bayar, 2005). To derive the greatest value from the region and make the best judgments in 
this regard, the link between human and location must be researched thoroughly and the 
results thoroughly analysed (Bayar, 2005). 
Effectively managed economic, social, and environmental responsibilities contribute 
significantly to strategic development through the effective value and long-term viability they 
give within the purview of both institutions and national policies (Murphy, 2005; Gordon et 
al., 2011). Long-term and sustained economic growth is dependent upon well-planned 
marketing operations (Hunt, 2010).   
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For this reason, businesses rely on effective strategic implementation tools in order to 
compete effectively with rivals and make the most of this competition (Kaya, 2011). For 
marketing activities to be viable in this context, new and holistic techniques that are 
thoroughly analysed are essential. By representing spatial relationships, identifying 
distributions and purchasing actions, and analysing demographic features, GIS provides 
marketing operations with spatial intelligence. Dapueto et al. (2015) and Yılmaz and Karahan 
(2020) state that GIS-based network analyses can be performed as part of sustainable and 
effective marketing activities in order to evaluate existing services, plan new service areas, 
and identify the most suitable potential locations for a variety of facilities. 
Accessibility to urban functions and services is a very important criterion within the scope of 
smart city planning. Accessibility is an important indicator that determines the quality of 
transportation/travel and circulation in the place visited or lived (Odabaş Uslu and Güneş, 
2017). In other words, it includes mobility elements to reach from a start point to a destination 
point, or elements that bring start and destination points closer to each other and make it 
easier. In this sense, accessibility is related to land use priorities, transportation policies and 
urban management issues throughout the city (Cervero, 2005). Gap/void analysis is the 
process of determining where there are "gap/void" for a specified factor/object in a network of 
a specific land or regions and generally used as an effective tool for biological diversity 
related studies (Jennings, 2000; Maxted et al., 2008). Within the scope of sustainable 
economy activities, it can allow the identification of gaps/voids for selected businesses or 
services in an analysis area. In this concept, a gap means that a business or business type 
exists in the reference area but not in the analysis area or there are fewer of specific 
businesses in the analysis area than in the reference area. For instance, an investor can utilise 
gap analysis effectively to establish whether there is a gap in the location he/she has chosen 
for the next firm to be opened, or to determine where there is a demand by evaluating the 
appropriateness of the relevant region. 
This paper gives a case study for evaluating business availability and accessibility by using 
gap analysis and network-based GIS methods in smart cities. In order to evaluate the current 
situation and demand adequacy of the areas, the socio-cultural, food and beverage, health, 
park/green space, and bank/ATM businesses were considered for the gap analysis. The 
evaluation was conducted within the context of the scope of economic sustainability in smart 
cities. The current situation was analysed by determining the driving and walking distances to 
the relevant service points in the study area with network-based access analyses using the 
spatial analysis capabilities of GIS in the Pendik district of Istanbul, which was chosen as the 
study area. According to the demands calculated on the basis of hexagonal unit areas based on 
population, new facilities have been proposed by using network-based heuristic Location 
Allocation algorithms in order to provide sustainable and fast service in the study area. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Network-based GIS Methods and Gap/Void Analysis 
Network analysis is a type of location-based analysis that are used to draw conclusions for 
decision-making from the connection patterns of line-based geographical entities 
(Yomralıoğlu, 2000). Nodes are used to connect network-like elements in a geographic 
information system. Real-world network features such as road networks, river branches, 
power lines, railways, pipelines, and telephone lines can be defined by combining these nodes 
(Aydınoglu et al., 2021). Network Analysis is one of the primary functions of GIS, and it has 
many applications in everyday life. The foundation of network analysis is the realistic 
modelling of road networks, which is followed by various route analyses.  
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In this context, all network analyses, including shortest route, closest service facility, cost 
analysis, and fleet management, can be performed (Esri, 2022a). Optimal Route, Nearest 
Facility, Service Area, Resource Allocation Area, Location Allocation Site Selection, 
Vehicle-Route Problem, and Start-Destination Cost Matrix can also be solved with network 
analysis.   
Location-Allocation technique identifies the optimal supply/facility locations for demand 
points (Aydnoglu and Iqbal, 2021). Location allocation analysis is used in GIS to determine 
the optimal locations for facilities so that demand points are evenly distributed (Esri, 2022b). 
Network-based GIS algorithms match demand points with facilities based on the number of 
existing facilities, impedances from the facility to a certain point, candidate facilities, and 
accessibility of the facilities to the demand points based on the travel time. The fundamental 
components of the analysis are capacity, demand, and network coverage (Esri, 2022b). 
The gap/void analysis method in GIS involves the evaluation of a region selected as the 
analysis area in order to identify gaps/voids in the existence of certain businesses and services 
in comparison with another region selected as the reference area (Esri, 2022c).  A void/gap in 
this study refers to the lack of presence of a business or specified type of businesses in the 
analysis area compared to the reference area. In addition, it also refers that analysis area has a 
smaller number of specific companies than the reference area. Within the context of actions 
pertaining to a sustainable economy, it is possible for it to make it possible to identify gaps or 
voids for certain firms or services within an analysis region. It allows both policy makers and 
investors to plan their business plans in more effective and coordinated way.  
 
2.2. Study Area  
Istanbul is the most populous and economically significant city in Turkey, and it is also the 
city that is experiencing the most expansion in terms of both its size and its development. It 
was decided that the study would focus on the Pendik district, which is situated to the east of 
the Anatolian side of Istanbul (Figure 1). As of the 2021, Pendik district had a population of 
741,895 people, making it the fourth most populous district in the city according to data from 
TUIK (TUIK, 2022). The southern portion of the district is where the majority of the 
population resides, in contrast to the more rural northern portions of the district. A port, 
residential districts of varied densities, commercial and industrial regions, and Istanbul's 
second airport are all located in the southern portion of the city.  
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Figure 1. Study Area 

 
2.3. Criteria Determination and Weight Calculation with the BWM 
Criteria were defined with literature reviews for accessibility regarding the smart city 
activities. In the step of identifying the criteria, emphasis was also placed on determining the 
demands for the area regarding the businesses. Total 14 criteria were determined and listed in 
Figure 2. Demands served as criteria for determining where people in the research region 
spent the most money and their incomes. Then, as criterion, the general population density of 
the region and the general/personal information of the local populace were identified. The 
transportation and building type information for the region has been included to the criteria in 
order to reduce the potential for misinterpretation when choosing the most suitable place. 
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Figure 2. Criteria for accessibility in smart cities 

 
Best Worst Method (BWM) is considered a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 
technique, which is developed by J. Rezaei in 2015 (Rezaei, 2015). It aims to achieve 
effective results with less mathematical operations in multi-criteria complex decision 
problems. In the BWM method, the best and the worst criteria are selected among the criteria, 
and these selected criteria are compared with other criteria (Rezaei, 2015; Mi et al., 2019). 
While making comparisons between the criteria, the Likert Scale is used, in which the 
importance level is defined between the criteria by using numerical values between 1-9.  
 
3. RESULTS 
3.1. Gap/Void Analysis for Evaluating Business Availability 
Gap/Void analysis was used to evaluate the overall gaps according to business types in the 
study area. For the analysis, first the west of the study area was chosen as the reference area, 
and the eastern side of the study area was determined as the analysis area. According to the 
analysis and reference area comparison, a void analysis report was produced with the Esri 
Business Analysis application. An example section of from the void analysis report and the 
application result map are given in Figure 3. Then, the east of the study area was chosen as 
the reference area for the analysis, and the west side of the study area was determined as the 
analysis area. In this way, a general evaluation of the business availability in the study area 
was carried out.  
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Figure 3. An example of a section from the Void analysis report and result map 

 
3.2. Service Area for Accessibility in Smart Cities 
Network-based service area analysis was utilized to determine the potential business 
accessibility of the facilities in the study area. Service area analysis was performed according 
to both walking and driving modes. Accessibility time of 3-5-7 minutes was used as the 
analysis time. The analysis was performed both separately for all different types of businesses 
and as included all businesses. Service area analysis results according to walking and driving 
analysis modes are given in Figure 4.  
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Figure 4. An example of service area analysis results for all business facilities according to 

walking and drives analysis modes 
 
3.3. Heuristic Location Allocation Analysis for Business Availability 
First, hexagon-based demands were calculated as inputs for heuristic Location-Allocation 
analysis. BWM method was used to calculate the weights of the determined criteria for 
calculating the demands. Experts in the commercial sector were administered a questionnaire 
containing criteria derived from a literature review and constructed using the BWM 
technique. Experts firstly selected the best and worst criteria and compared them to the other 
criteria. Care is taken to ensure that comparisons within themselves are consistent. Main and 
sub-criteria weights were determined using the BWM and calculated weights were used for 
the determination of the hexagon demands for accessibility. Hexagon-based demands were 
transformed into demand points. (Figure 5).   
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Figure 5. Hexagon-based demands for general accessibility 

 
Then, these demand points were used as input in location-allocation analysis. Location-
allocation analyses were performed both for each facility separately and for all business 
facilities. Analysis results are given for all business facilities in Figure 6. 
 

 
Figure 6. Heuristic location-allocation analysis results for all business facilities 
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4. CONCLUSION 
Marketing operations that are well-planned are quite important for sustainable and strong 
economic growth in smart cities. For services to be more successful and sustainable, 
marketing activities should incorporate innovative and holistic approaches. GIS offers spatial 
intelligence to marketing operations by representing spatial links, identifying distributions and 
purchasing behaviours, and analysing demographic characteristics. GIS technology enables 
users to obtain a broader perspective, which enables them to produce more practical and 
pragmatic solutions and make more educated decisions. Particularly as a spatial decision 
support system, it affords the ability to boost efficiency by facilitating the solution of 
analytical problems using a vast array of analysis tools. Evaluation of existing services, 
planning of new service areas, and determination of the most appropriate potential locations 
for a variety of facilities which are most essential marketing activities can be accomplished 
through the GIS-based network analyses sustainably and effectively. 
This study provides a methodology for evaluating the current situation and demand adequacy 
for the socio-cultural, food and beverage, health, park/green space, and bank/ATM businesses 
with gap/void analysis. A case study was performed in Pendik district of Istanbul for selected 
businesses for health and business facilities. With network-based heuristic Location-
Allocation algorithms, existing facilities and the current demands were analysed together. 
Analysis was performed according to both 5-minute drive and walk time by using calculated 
demands. In this way, availability of current status of the study area was determined and 
gaps/voids were determined. Results showed that GIS base gap analysis and network-based 
algorithms can be used effectively used in order to provide sustainable and fast service, 
business site location planning. 
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ÖZET 
Kültür milletleri bir arada tutan toplumsal yaşam içindeki davranış, kılık, kıyafet, yeme-içme 
alışkanlıkları, kültürel varlıklar (binalar, yollar, köprüler vb.) oturma adabı gibi tutum ve 
davranış şekillerinin yanı sıra, din ve ahlaki yapı gibi manevi değerleri de barındıran bir 
bütünlük şemsiyesidir. Öyle ki bu değerlerdeki herhangi bir eksiklik, toplumun zarar 
görmesine hatta dağılmasına neden olabilmektedir. Kültür turizmi ise insanların merak 
ettikleri ülkelerdeki bu değerleri görmek, tatmak ve gezmek adına düzenlenen bir turizm 
faaliyetidir. İnsanlar meraklarını gidermek ve güzel vakit geçirmek için kültür turizmi 
gerçekleştirecekleri ülkeleri öncelikle o ülkenin reklamları aracılığıyla öğrenmektedirler.  
Bu durumdan hareketle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’da: Konya’nın 
Çumra İlçesi yakınlarındaki, Çatalhöyük gibi insanlığın ilk yerleşim yerlerinden, Gaziantep’in 
Nizip İlçesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kentine, Antalya Side’deki Antik Kente kadar 
birçok medeniyet kalıntısını ve gastronomi adına Türk Mutfağının en ünlü yemeklerini tanıtan 
aktivitelere ve reklamlara imza atmaktadır. Bununla birlikte Türkiye dört tarafı denizlerle 
çevrili olan bir ülkedir. Bu nedenle tatil yapmak isteyen yabancı turistler için Türkiye de tatil 
denilince akıllarına ilk önce deniz, kum ve güneş gelmektedir. Ancak bununla birlikte 
yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkedir. 
Bundan dolayı da dünya tarihine ışık tutacak birçok tarihi esere ve yerleşim yerine sahiptir. 
Bacasız ekonomi olarak da isimlendirilen turizm sektörü deniz turizminin yanı sıra kültür 
turizmiyle de Türk Ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.  
Bu çalışmada da T.C. Kültür Bakanlığının Türk Turizmine, ekonomisine ve özellikle de Türk 
Kültürel Varlıklarının tanıtımını yapmak adına Televizyon kanallarında yayınlatmış olduğu 
reklam filmleri bilimsel araştırma yöntemleriyle analiz edilecek ve hem Türk Turizmine hem 
de alana katkı sağlanmaya çalışılacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Turizm, Türk Turizmi, Türk Turizm Reklamları, Zeugma Antik Kenti, 
Çatalhöyük.  
 

T.R. AN APPLIED STUDY ON TELEVISION ADVERTISEMENTS TELECASTED 
BY THE MINISTRY OF TOURISM FOR THE PROMOTION OF CULTURE 

TOURISM 
 
ABSTRACT 
Culture is a form of social life that holds nations together, incorporating spiritual values such 
as religion and moral structure, as well as attitudes and behavior patterns such as behavior, 
dress, clothing, eating and drinking habits, cultural assets (buildings, roads, bridges, etc.), 
sitting manners. Is an umbrella that collects around integrity. So much so that any deficiency 
in these values can cause harm or even disintegration of the society.  
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Cultural tourism, on the other hand, is a tourism activity organized in order to see, taste and 
visit these values in the countries that people are curious about. In order to satisfy their 
curiosity and have a good time, people first learn about the countries where they will perform 
cultural tourism through the advertisements of that country. 
From this situation, the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey has 
discovered the first settlements of humanity such as Çatalhöyük, near Çumra District of 
Konya, the Ancient City of Zeugma within the borders of Gaziantep's Nizip District, many 
civilizations from the Ancient City in Antalya Side, and Turkish Cuisine in the name of 
gastronomy. It organizes activities promoting its most famous dishes and broadcasts various 
advertisements about them. 
However, Turkey is a country surrounded by seas on all four sides. For this reason, for foreign 
tourists who want to have a holiday, when they say holiday in Turkey, the first thing that 
comes to their minds is the sea, sand and sun. However, as mentioned above, Turkey is a 
country that has hosted many civilizations. Therefore, it has many historical artifacts and 
settlements that will shed light on world history. The tourism sector, which is also called the 
service industry, provides great contributions to the Turkish Economy with cultural tourism as 
well as sea tourism. 
In this study, the commercials broadcasted by the Ministry of Culture on TV channels in order 
to promote Turkish Tourism, economy and especially Turkish Cultural Heritage will be 
analyzed with scientific research methods and it will be tried to contribute to both Turkish 
Tourism and the field of academy. 
Keywords: Tourism, Turkish Tourism, Turkish Tourism Advertisements, Zeugma Ancient 
City, Çatalhöyük. 
 
Introduction 
People enjoy establishing an emotional bond with the past and carrying that bond into the 
present. In fact, individuals seek emotionality and passion in advertisements in line with their 
desire to establish a social bond. This is where nostalgic marketing comes into play, with 
advertisements that use emotions, culture and the characteristics of societies that they are 
sensitive to.  
Today, when buying a product, the consumer decides only by considering the features of that 
product and the values it carries, in other words, by considering many features together. In 
other words, in addition to all the features of the product, they also pay attention to the 
symbolic values and meanings it carries (Uzun, 2022: 724). 
For this reason, especially when it comes to cultural tourism, official institutions and private 
companies prioritize the use of cultural characteristics and the unique values of the society in 
advertisements in order to increase the impact of tourism advertisements. While advertising is 
defined as the art of creating demand, it utilizes many arguments to create this demand. 
Humor, fear and sexuality are at the top of these concepts, which are also called attractions. 
While such appealing elements are used in almost all product and service advertisements, they 
are not highly regarded when it comes to cultural tourism.  
On the contrary, as explained above, when it comes to tourism advertisements within the 
framework of glocal and global advertising campaigns, social and cultural values of countries 
are used in advertisements. In this study, it will be tried to reveal the cultural and social values 
used by the Turkish Ministry of Tourism and Culture in the advertisements they have 
commissioned and published in order to attract tourists to the country.   
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A General Overview of the Concept of Culture 
The culture of a people consists of the broader social, political, economic, religious, 
ideological and other practices that define culture (Carter cited in Özdemir: 104). Prof. Erol 
Göngör defines culture as: "It is a set of beliefs, knowledge, feelings and emotions. In other 
words, it is not material. Culture, which is spiritual, takes on material forms in practice, for 
example, religious beliefs appear in the form of the mosque, body movements in prayer, 
religious clothes, etc." while Yılmaz Öztuna defines culture as the sum of the non-material 
aspects of a nation's life. Hilmi Ziya Ülken, on the other hand, defined culture as the sum of 
all language, science, art, philosophy, customs and traditions created by a nation according to 
the conditions of the civilization in which it exists (Güngör, 1986; Öztuna, 1977; Ülken, 1948 
as cited in Aslanoğlu, 2013: 248). As we see, Turkish scientists and writers define culture in 
these ways: Trompenaars and Hampden-Turner defined culture as a set of rules and methods 
developed by a society to solve the problems they face over time. Culture is a structure that 
varies from country to country. For example, there are deep cultural differences between 
Burundi and Manhattan. Trompenaars and Hapden Turner again took a broader view of 
culture and likened it to the layers of an onion to indicate what it means. The outer layer of 
the onion primarily shows which cultural dimensions people interact with. These elements are 
observable and refer to factors such as clothing, settlement, structures built for various 
purposes, social life, habits, food, drink and language. The norms and values of societies 
constitute the middle layer. The last layer is the most important layer and is the most 
important element for successful interaction with other cultures. In this layer, there are the 
rules and methods that societies have developed over the years and societies try to solve the 
problems they face through them (1997:6). 
The concept of cultural tourism, which emerges by promoting the cultural assets of a country, 
consists of the features on the outer ring of the onion (clothing, structures built for various 
purposes, food, drink, religion, health, etc.) rather than the features in these layers. Because 
people can make touristic visits to a country on the other side of the world from where they 
live in order to see one or more of these features.  
 
Advertising and Culture 
Advertising products, which are a communication tool that establishes a relationship with the 
mass rather than the individual within the marketing mix, are made and published by mass 
media in exchange for money, except those produced for social purposes. Advertising 
provides detailed information about the advertised "thing" and the advertiser or enables the 
transmission of ideas and thoughts. In addition, it is an action that is tried to be put forward 
with definitions such as persuading consumers to turn towards the "thing" and take action 
(Geçit, 2021: 13).  
Advertising (Özgürden cited in Can, 2020: 26) actions, which can also be characterized as 
short films that affect the target audience in order to promote products and services, transfer 
information from the producer to the consumer, are among the sine qua non for businesses of 
different sizes, from local to national, from national to international, to be able to compete 
with their competitors and to sustain their existence. They have to utilize mass 
communication processes as much as possible in order to sell the products and services they 
produce, to survive and grow in the market. From the perspective of the global market, the 
main purpose of mass communication is to reach consumers and create changes in attitudes 
and behaviors. They can only do this through advertisements (Geçit, 2021: 2).   
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Whether it is private or public organizations that reach the masses through advertisements, 
they generate income and with this income, they sustain their existence, and if it is a public 
organization, they benefit from these tourism revenues while meeting all kinds of needs of 
their citizens living in the country where tourism activity takes place. 
In addition to the 'Global advertisements' shown in most of the countries of the world within 
the advertising diversity, the concept of advertising defined as 'Glocal advertising' shows 
itself as a strategy of multinational companies to use their cultural assets in their 
advertisements in order to promote their products and services in the countries where they are 
located and to increase their sales. In addition, countries also promote their cultural assets 
through advertisements in order to increase the awareness of their cultural assets and to ensure 
that people can visit them for touristic purposes. 
 
Attractiveness Elements Used in Advertising 
Along with the political, social, cultural and economic processes experienced by societies, the 
concept of advertising has also experienced differences.  However, if the development process 
of advertising is examined, it will be seen that the first examples of advertising studies were in 
3000 BC in the primitive ages of humanity (Ayaz, 2022: 189). 
In today's world, which resembles the great wars, local, national and international markets 
have become graveyards of companies or brand kingdoms surrounded by great walls under 
intense and crushing competition conditions. Businesses that have determined their strategies 
well have always kept and will continue to keep their market power in their hands thanks to 
advertising in the never-ending competitive war. On the other hand, businesses that ignored 
"change, which is the only unchanging fact" and could not keep up with it, and did not give 
the necessary importance to advertisements, disappeared. The biggest source of this power is 
the loyal customers that businesses create for their brands through advertisements (Geçit, 
2021: 7). Apart from these two classifications, advertising appeals, which are collected under 
two main headings as rational and emotional, also include different sub-appeals under each 
main appeal item. Rational/informative advertising appeals include informative, cause-effect, 
evidence, curiosity and incentive appeals, while psychological/emotional appeals include 
brand awareness and appeals to emotions (Davies, 1993 as cited in Eşiyok, 2017: 642). 
There are many appealing elements used in advertisements. Humor, sexuality and fear are at 
the top of these. Cultural assets, on the other hand, play a major role in promoting and 
increasing the awareness of a country even though they are not included in this list of 
attractiveness.   
In other words, in a 1999 study investigating the use of rational and emotional appeals in 
advertisements made in different countries, it was revealed that the cultural characteristics of 
countries contribute to advertisements by using them under the subheading of rational or 
emotional advertising appeals (Albers-Miller & Stafford, 1999 as cited in Age, 2017: 647). 
 
Method of the Study 
This study focuses on the advertisement films archived on Youtube in 2022, which were made 
by the Ministry of Tourism and Culture of the Republic of Turkey in order to revitalize 
Turkish Cultural Tourism and increase tourism revenues. These commercials were selected by 
random sampling method. The frames taken from the commercials were analyzed with a post-
structuralist approach that emphasizes the importance of the interpreter rather than the maker 
of the commercial.   
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Analyzing the Advertisements Produced and Published by the Turkish Ministry of 
Tourism and Culture for Cultural Tourism 
 

 
Photograph-1: Trojan Horse 

 
The image shows a horse figure made of wood and the symbol of the Trojan legend. In this 
legendary love story, Paris, the son of Piamos, the king of Troy, falls in love with Helen, the 
wife of Menelaus, the king of Sparta. At the end of this mutual love, Paris kidnaps Helen to 
Troy at his own request. King Menelaus, mad with rage, leads his soldiers into the city of 
Troy in a wooden horse at the end of a long war lasting ten years and wins the war with this 
trick. The king gets his wife Helen back and lives with her for the rest of his life 
(www.hisglobal, 2022). Today, people from all over the world visit Çanakkale to feel this 
story, one of the most important legends of Anatolia, and to see the wooden Trojan horse on 
display within the framework of cultural tourism.  
 

 
Photograph-2: Cappadocia Balloon Tourism 

 
Estimated to date back 60 million years, the Fairy Chimneys were formed from the lava and 
ashes spewed by the surrounding volcanoes and formed from tuffs, i.e. stones formed from 
ash. Due to their soft structure, these tuff layers have been eroded as a result of natural events 
such as strong winds and rain for millions of years and the valleys formed by today's conical 
structures with mushroom caps have been formed (www.kapadokyadayim.com, 2022). 
As it can be understood from the advertisement frame analyzed, the Ministry of Tourism and 
Culture of the Republic of Turkey uses hot air travels organized for those who want to see this 
natural wonder and Fairy Chimneys from the air in promotional and advertising films in order 
to promote them within the framework of cultural tourism and to ensure that local and foreign 
tourists visit this place.    
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Photograph-3: Sumela Monastery 

 
This monastery is located on the Kara hill on the western slopes of the Virgin Mary Stream 
within the borders of the Altındere valley in the Maçka district of Trabzon province, on the 
Kara hill and at an altitude of one thousand and fifty meters above sea level.  
It has served as a Greek Orthodox monastery and church complex for a long time 
(en.wikipedia.org, 2022). Sumela monastery was founded in the name of the Virgin Mary. It 
is said to be derived from the word "melas" meaning "black". It is also thought that this name 
comes from the dark colored Montenegro where the monastery was founded. The word 
Sümela is also attributed to the black color of the depiction of Mary here (trabzon.ktb.gov.tr, 
2022). The Ministry of Tourism and Culture uses the images of this monastery in promotional 
and advertising films, as can be seen in the advertising frame, to promote Turkey's cultural 
tourism to the world. 
 

 
Photograph-4: Mehter (Janissary Band) 

 
Mehter (plural mehterân), which is the Turkishized form of the Persian word mih-ter meaning 
"greater, the greatest", refers to the musical ensemble, also called mehterhâne, in the Ottoman 
palace organization.  It is a musical ensemble that plays marches in order to encourage its own 
soldiers and to scare or frighten the enemy (islamansiklopedisi.org.tr, 2022). 
While the Ministry of Tourism and Culture of the Republic of Turkey uses the mehter team in 
many promotional meetings, it is an ensemble consisting of soldiers wearing Ottoman military 
uniforms and musicians playing traditional musical instruments, which is also used in almost 
all promotional films aimed at promoting Turkey's cultural tourism. As can be seen in the 
promotional film frame included in the study, mustachioed soldiers with traditional clothes 
and weapons appear in the promotional film accompanied by mehter music.       
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Photograph-5: Turkish Delight 

 
Turkish delight is a type of dessert known all over the world and purchased as a gift as well as 
consumed. As can be seen from the frame taken from the promotional film subjected to 
examination, Turkish Delight, which has many colorful varieties, takes its place in almost all 
of the Turkish Cultural Tourism promotional and advertising films.      
 

 
Photograph-6: Zeugma Gypsy Woman 

 
In 1998, the "Gypsy Girl" mosaic, which was found under a column in the ancient city of 
Zeugma, located on 20 thousand decares of land in Belkıs neighborhood of Gaziantep's Nizip 
district, became one of the most important symbols of Turkish cultural heritage. The pieces 
that were smuggled abroad were brought to Turkey in 2022 with the agreements made 
(www.aa.com.tr, 2022). This famous mosaic was used by the Ministry of Tourism and 
Culture of the Republic of Turkey for local and foreign tourists to visit the ancient city of 
Zeugma in promotional and advertising films of Turkish Cultural Tourism, as can be 
understood from the above advertisement frame, in order to contribute to Turkish Cultural 
Tourism. 
 

 
Photograph-7: Turkish Bath 
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Turkish Baths are famous structures all over the world. Belly stones, tellaks, etc. are among 
the features that exist for people to clean and relax. As can be understood from the 
advertisement promotion frame examined in the Ministry of Tourism and Culture of the 
Republic of Turkey, Turkish Baths are used in promotional and advertising films prepared for 
the promotion of Turkish Cultural Tourism.  
 

 
Photograph-8: Istanbul Grand Bazaar 

 
It was built in 1461 by Fatih Sultan Mehmet, one of the most important sultans of the 
Ottoman Empire, who conquered Istanbul. Topkapi Palace is the brain of the Ottoman Empire 
and the Grand Bazaar is the heart of the economy. In addition to the weapons, jewelry, furs, 
etc. valuables of the rich, a large part of the state's treasury was kept in the safes in the Grand 
Bazaar (kapalicarsiyonetim.com, 2022). The Grand Bazaar, which still maintains its 
importance today, is of great importance in Turkish cultural tourism. For this reason, it is used 
in promotional and advertising films by the Ministry of Tourism and Culture of the Republic 
of Turkey for the promotion of Turkish cultural tourism, as can be understood from the 
analyzed commercial frame.  
 

 
Photograph-9: Istanbul Maiden's Tower and Simit 

 
In Turkey, bagel, a food product consumed both to fill the stomach and to enjoy, shows itself 
as an important snack. The "Maiden's Tower", one of the symbols of Istanbul, is in the bagel 
seen in the image: The Maiden's Tower, built by the Greeks in the 5th century BC, is located 
close to the Üsküdar Salacak coast of the Bosphorus. It is the only architectural structure in 
Üsküdar dating back to the Roman Empire. 'Maiden's Tower' has been used for different 
purposes throughout history and many rumors have been produced about it 
(www.tarihiistanbul.com, 2022). It is one of the indispensable frames of the promotional and 
advertising films used by the Turkish Ministry of Tourism to promote Turkish Cultural 
Tourism.  
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Photograph-10: Turkish Tea 

 
Grown in the Black Sea region of Turkey, Turkish tea is a tea known by many countries all 
over the world. Turkish tea, which has a significant place among the world's teas with its 
quality and flavor, also takes its place in the promotional and advertising films of Turkey's 
cultural tourism due to this feature. 
 

 
Photograph-11: Galata Tower 

 
Built as part of the Galata walls during the Byzantine Empire, the Galata Tower was built by 
the Genoese in the 14th century when the Galata district was a Genoese colony. During the 
Ottoman Empire, the tower was used as a dungeon for a while and later turned into a fire 
watch tower. The tower, which has been renovated many times, is now serving visitors as a 
museum. Galata Tower, one of the most famous buildings of Istanbul, is used in promotional 
and advertising films by the Ministry of Tourism and Culture of the Republic of Turkey to 
contribute to the promotion of Turkish Cultural Tourism, as can be seen from the advertising 
frame included in the study.   
 

 
Photograph-12: Hagia Sophia 
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The Hagia Sophia church, which was built three times in the same place, today serves as a 
mosque as it was built for the 3rd time. The building, which was converted into a mosque by 
Fatih Sultan Mehmet after the conquest of Istanbul, served as a mosque for 481 years and was 
turned into a museum in 1930 with the decision of the Council of Ministers. However, in 
2020, it was turned into a mosque again with the Presidential Decree No. 2729. The building, 
which has been renovated many times, is today an indispensable work for world tourism. For 
this reason, as can be understood from the advertisement frame examined, the Ministry of 
Tourism and Culture of the Republic of Turkey definitely includes the Hagia Sophia Mosque 
in the 'Turkish Cultural Tourism' promotion and advertisement films.  
 

 
Photograph-13: Anıtkabir 

ANITKABIR in Ankara, the capital of Turkey, where the tomb of the founder of the Republic 
of Turkey, the Great Leader Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK is located, is a place visited by 
all Turkish and many world citizens within the framework of Turkey's Cultural Tourism. 
However, it is worth noting that. Anıtkabir is not primarily a tourism activity for Turks, but a 
monument for the Turkish nation to commemorate its founder, to express gratitude and to 
pray.  
 

 
Photograph-14: Turkish Baklava 

 
One of the most important desserts of Turkish Cuisine, pistachio, walnut, hazelnut, etc. is a 
traditional dessert with many varieties. Since it is the first dessert that comes to mind when 
Turkish dessert is mentioned in many countries, it is an element used by the Turkish Ministry 
of Tourism and Culture in Turkish Cultural Tourism promotion and advertising films.    
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Photograph-15: Turkish Traditional Dishes 

 
Turkish cuisine is known and admired by many countries around the world. Adana skewers, 
lahmacun, etc., which can be seen in the promotional movie frame, are among the dishes of 
Turkish cuisine that are appreciated. For this reason, the Turkish Ministry of Tourism and 
Culture also showcases the most famous dishes of Turkish cuisine in promotional and 
advertising films for tourists who care about gastronomy.  
 

 
Photograph-16: Maraş Ice Cream 

 
Maraş ice cream is one of the most important elements of Turkish cuisine. The indispensable 
cold food of summer, which is made over a long period of time by beating with long iron 
tools in the shape of a cane and presented with various visual movements, is one of the 
important elements that find a place in the promotional films of Turkish cultural tourism.  
 
Conclusion 
Tourism, also called the chimneyless industry, is a sector that saves countries when the 
economy is in trouble. Some countries earn income from nature tourism, some from sea 
tourism and some from cultural tourism. Turkey is one of the lucky countries that has all these 
three tourism sectors. With its natural beauties, the Aegean, Mediterranean and Black Seas, 
Turkey generates huge revenues from maritime tourism, and as a country that has hosted 
many civilizations, it is also among the few countries in the world in cultural tourism.  
The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, which promotes cultural 
assets in Turkey through advertisements wherever historical artifacts are excavated, makes 
great contributions to the Turkish economy. In this study, the frames taken from the cultural 
tourism commercials made by the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey 
were analyzed and an attempt was made to contribute to the field.  
While the researchers emphasize that these cultural promotional advertisements, which 
contribute to both the country's economy and promotion with the advertisements made by the 
researchers, are a proper practice, it is recommended to increase their number.   
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In addition, it is suggested by the researchers that showing them in more countries will 
increase Turkey's promotion and contribution to its economy at the same rate.  
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AMARİKA KITASININ KEŞFİ VE GASTRONOMİYE ETKİLERİ 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü  
ORCID: 0000-0003-0104-8981 
 
ÖZET 
İnsanlık ve gastronomi tarihindeki en önemli gelişmelerden biri ateşin pişirmede 
kullanılmasıdır. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile devam eden bu uzun süreçte Amerika 
Kıtası’nın keşfi dünya mutfak kültürünü derinden etkileyen bir diğer önemli gelişmedir. 
Yenidünya olarak adlandırılan bu bölgenin keşfi ile sanayi, ekonomi, ticaret, tarım, 
gastronomi gibi birçok alanda köklü değişimler ve gelişmeler kaydedilmiştir. Eski ve yeni 
dünya arasında hammadde ve tarım ürünlerinin hareketliliği sağlanmış çok kıymetli bazı 
ürünler için yeni tarım arazileri elde edilmiştir. Yaşanan gelişmeler eski dünya olarak 
adlandırılan Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları için de önemli değişimlerin başlamasına 
sebebiyet vermiştir. Yeni keşfedilen kıtada yerel halk tarafından kullanılan tarımsal ve 
hayvansal ürünler eski kıtanın mutfak alışkanlıklarında değişikliklere yol açmıştır.  
Bu araştırma ile Amerika kıtasının keşfinden günümüze kadar gastronomide yaşanan bazı 
değişiklikler göz önüne serilecektir. Derleme şeklinde hazırlanan bu araştırmanın amacı; 
Amerika kıtasının keşfinden itibaren gastronominin değişimini incelemektir. Konu 
çerçevesinde Amerika’nın keşfinden itibaren kıta kaynaklı mutfak akımları, yiyecek içecek 
çeşitleri, servis teknikleri, fiziksel mutfak alanları ve pişirme tekniklerinde meydana gelen 
değişimler incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 
kullanılmıştır. Bu çerçevede konu ile ilgili literatür taraması yapılarak elde edilen bulguların 
değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre Amerika kıtasının 
keşfinin gastronomiye en büyük etkisi fasulye, mısır, patates ve domates gibi gıdaların 
dünyada yayılması olmuştur. Bu gıdalar geçen süreç içinde farklı uluslara ait birçok reçetenin 
vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda özellikle son 
dönemlerde tüm dünyada etkisi hissedilen fast food akımı veya Amerika kıtasındaki 
birbirinden farklı ulus mutfaklarının kaynaşması ile başlayan ve buradan dünyaya yayılan 
Füzyon mutfak akımı, Amerikan usulü yemek servisi, Amerikan tipi kahvaltı ve Americano 
ve tekila gibi içecekler bu kıtanın dünya gastronomisine katkılarındandır. Amerikan mutfak 
kavramı mutfak planlamada karşımıza çıkan bir diğer etkileşim ürünü olarak 
değerlendirilebilmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Amerikan Mutfak Kültürü, Fast Food, Füzyon Mutfak, 
Gıdaların Kökenleri   
 

THE DISCOVERY OF THE AMERICA AND ITS EFFECTS ON GASTRONOMY 
 
ABSTRACT 
One of the most important developments in the history of humanity and gastronomy is the use 
of fire in cooking. The discovery of the Americas in this long process, which continues with 
agriculture and animal husbandry activities, is another important development that deeply 
affects the world cuisine culture. With the discovery of this region, which is called the new 
world, radical changes and developments have been recorded in many fields such as industry, 
economy, trade, agriculture and gastronomy. The mobility of raw materials and agricultural 
products between the old and the new world has been ensured, and new agricultural lands 
have been obtained for some very valuable products.  
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The developments experienced led to the beginning of important changes for the continents of 
Asia, Europe and Africa, which are called the old world. Agricultural and animal products 
used by the local people in the newly discovered continent have led to changes in the culinary 
habits of the old continent. 
With this research, some changes in gastronomy from the discovery of the American 
continent to the present day will be revealed. The aim of this research, which is prepared as a 
compilation; It is to examine the change of gastronomy since the discovery of the Americas. 
Within the framework of the subject, the changes that have occurred in continental cuisine 
trends, food and beverage types, service techniques, physical kitchen areas and cooking 
techniques since the discovery of America have been examined. Document analysis, one of 
the qualitative research methods, was used in the research. In this context, the literature 
review on the subject was carried out and the findings were evaluated. According to the data 
obtained from the research, the greatest impact of the discovery of the American continent on 
gastronomy was the spread of foods such as beans, corn, potatoes and tomatoes in the world. 
These foods have started to be accepted as an indispensable element of many recipes 
belonging to different nations in the past process. At the same time, the fast food movement, 
which has recently been felt all over the world, or the Fusion cuisine movement, which started 
with the fusion of different national cuisines in the American continent and spread from there 
to the world, American style food service, American type breakfast and drinks such as 
Americano and tequila are the contributions of this continent to the world gastronomy. The 
concept of American kitchen can be considered as another product of interaction in kitchen 
planning. 
Keywords: Gastronomy, American Culinary Culture, Fast Food, Fusion Cuisine, Origins of 
Foods.  
 
GİRİŞ  
Amerika kıtası kuzey kutbundan güney kutbuna dek uzanan büyük bir coğrafyayı ifade 
etmektedir. İklim ve doğal bitki örtüsü, yer şekilleri ve göç eden topluluklardaki farklılıklar 
gibi birçok unsur bu büyük kara parçasında farklı mutfak kültürlerinin oluşumunda rol oynar.  
Amerika kıtasının günümüzden yaklaşık 15-20 bin yıl önce buzul çağının sonunda Bering 
Kara Köprüsü yoluyla Asya kıtasından Kuzey Amerika’ya geçen topluluklarca keşfedildiği 
yapılan araştırmalarla ortaya konulmaktadır. Son bulgular bu göçün binlerce yıl sürmüş 
olabileceği yönündedir (Özey, 2007). XI. yüzyılda kıtaya ulaşmış bir başka topluluk ise 
Vikingler ’dir. Avrupalı kâşiflerin Amerika kıtasını yeniden keşfettiği 15. Yüzyılda Mayalar, 
Aztekler, İnkalar, Kızılderililer, Aborjinler ve Eskimolar gibi farklı kültürlerin kıtada yaşadığı 
bilinmektedir. Güney Amerika’da yer alan Peru, Bolivya, Ekvador, Şili, Kolombiya, Arjantin 
ve Brezilya topraklarının büyük bir kısmını içine alan geniş bir bölgede İnka uygarlığı, 
Mexico vadisinde Aztekler, Yucatan’da ve Orta Amerika’da ise Maya Uygarlığı hüküm 
sürmektedir (Durlu Özkaya ve Sarıcan,2014). Bu dönemde başlayan göçler sonucunda 
İspanyollar ve Portekizler Orta ve Güney Amerika’da sömürge kolonileri kurarken, İngiliz ve 
Fransız kolonilerinin Kuzey Amerika’ya yerleştikleri görülmektedir.  
Amerika’nın keşfi sonrası yaşanan kıtalararası göç hareketleri ile kültürel etkileşim artmıştır. 
Bölgenin yerli halkı ile göç ederek kıtaya yerleşen (Avrupalı ve Asyalı göçmenler ile Afrikalı 
köleler) topluluklar arasında zorunlu bir kültür alışverişi başlamıştır. Bu etkileşimler 
sonucunda kıtada çok kültürlü, çok uluslu, çok dilli ve çok dinli bir yapı oluşmuştur. “Melting 
Pot” (medeniyetlerin erime kazanı) ibaresi bu çok kültürlü yapıyı açıklamak açısından 
kullanılan bir tabirdir (Caravantes, 2010; Yarış ve Durlu Özkaya, 2015). Yaşanan tüm bu 
gelişmeler eski dünya olarak adlandırılan Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları için de önemli 
değişimlerin başlamasına sebebiyet verir.   
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Özellikle Avrupa ülkelerinde başlayan ekonomik rahatlama; sanat, bilim, ticaret vb. birçok 
alanda etkisini göstermeye başlar.   Yeni keşfedilen kıtada yerel halk tarafından tüketilen 
tarımsal ve hayvansal ürünler eski kıtanın mutfak alışkanlıklarında değişikliklere yol açar. O 
zamana dek bilinmeyen kakao, domates, mısır, fasulye, ayçiçeği, patates, hindi gibi ürünler 
mutfaklarda ve yemek reçetelerinde görülmeye başlanır. Amerika kıtasında şeker kamışı 
üretimi ile birlikte rafine şeker olarak bilinen ürünün fiyatı ucuzlamış ve kullanımı artmaya 
başlamıştır (Nowatzki ve Vorhauer, 2003). Buğday, arpa, şeker kamışı, kahve ve zeytin gibi 
eski dünyanın gıda maddeleri kıtanın farklı bölgelerinde yetiştirilmeye çalışılır ve ancak uzun 
çabalar sonucunda bu konularda başarı sağlanır. Zamanla kaynaşan toplumlar çok unsurlu bir 
mutfak kültürünün oluşumunda rol alırlar ve çeşitli akımlarla dünya gastronomisini de 
etkilemeyi başarırlar (Taşpınar ve Demirkol, 2017).   
Bu araştırma ile Amerika kıtasının keşfinden itibaren eski dünya gastronomisinde meydana 
gelen değişikliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili literatür taraması 
neticesinde Amerika mutfak kültürünün anlatıldığı araştırmalar olduğu görülmüştür. Ancak 
kıtanın keşfi sonrasında gastronomi anlamında yaşanan değişimleri konu edinen her hangi bir 
araştırmaya rastlanılmamıştır.  Bu araştırmanın bu açıdan literatürde bir eksikliği 
tamamlayacağı düşünülmektedir. Konu çerçevesinde Amerika’nın keşfinden itibaren kıta 
kaynaklı mutfak akımları, yiyecek içecek çeşitleri, servis teknikleri, fiziksel mutfak alanları 
ve pişirme tekniklerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Bu çerçevede konu ile ilgili literatür taraması 
yapılarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. 
 
Amerika Mutfak Kültürü  
MÖ. 7000’lerde toplayıcılık ve avcılıktan yerleşik yaşama ve tarımsal üretime geçen kıta 
yerlileri için mısır ve fasulyenin üretimi milat olmuştur. Islah edilen bitki türlerinin artması 
(domates, biber, avokado, tatlı patates ve manyoka vb.) ve hayvanların evcilleştirilmesiyle 
birlikte mutfak kültürleri de oluşmaya başlamıştır (Durlu Özkaya ve Sarıcan,2014). Kolomb 
öncesi dönemde Amerika kıtası boyunca farklı beslenme alışkanlıklarına, farklı dil ve 
geleneklere sahip çok sayıda kabile yaşamaktadır. Bu kabileler arasında ticaretin başlamış 
olması neticesinde birçok yiyeceğin tüm kıtada yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; 
kabak Kuzey Amerika kökenli bir yiyecek olmasına karşın Orta ve Güney Amerika’da da 
kullanılmıştır. Aynı şekilde mısır ve fasulye Güney Amerika menşeilidir ancak Kuzey 
Amerika’da da yetiştirilmiştir (Cox ve Jacops, 1991). Amerika yerlilerinin yaşamında mısır, 
kabak ve fasulyenin (üç kız kardeş olarak adlandırılırlar) çok önemli olduğu ve tarımı yapılan 
bu ürünlerin kurutularak, haşlanarak, kızartılarak tüketilmektedir. Bu mahsullerin taze 
tüketimleri de yaygındır (Fisher, 2011).  Bu dönemde et, balık, sebze ve meyveler kurutularak 
muhafaza edilir. İsle kurutma yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir. Kullanılan en 
yaygın pişirme yöntemleri ateşte ızgara ve çevirmedir. Haşlama yapılırken genellikle ısıtılan 
taşlar su içerisine atılarak suyun ısısı artırılmaktadır. Bu şekilde kaynatılan suda et ve sebzeler 
pişirilir. Buharda pişirme yönteminin kullanıldığına dair araştırmalar da mevcuttur (Yarış ve 
Durlu Özkaya, 2015). 
 Kolomb sonrası dönemde göçlerin etkisiyle değişen ve gelişen bir mutfak kültürü 
görülmektedir. Bu dönemde Afrikalı köleler, İspanyollar, Portekizliler, İngilizler ve Fransızlar 
hem kıtayı hem de kıta mutfağını şekillendirmişlerdir. Amerika kıtasında Kolomb öncesi 
dönemde genellikle barbecuing, sauteeing, boiling gibi görece sade teknikler kullanılırken, 
Batılıların gelmesinden sonra bunlara, roasting, vapour, füme ve frying  teknikleri eklenmiştir. 
Asya kıtasından bölgeye göç eden pirinçle birlikte, buharda pişirme-haşlama tekniklerinin 
yaygınlaştığı görülmektedir.  Yabani muz ve kök sebzelerden hazırlanan kızartmalar garnitür 
ve doyurucuların çeşitlenmesini sağlamıştır.   
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Kuzey Amerika’da Creole ve Cajun Mutfağı’nda fırında pişirme ve güveç kullanımı 
yaygındır. Kuzey Amerika’nın güney bölgelerinde ise hem büyük et parçalarının barbeküde 
pişirilmesi, hem de güveçte pişirme tekniği bir arada kullanılmaktadır (Mil, 2018a). Güney 
Amerika ülkeleri genellikle yemek pişirmede ızgara, sote, fırında, tencerede pişirme ve 
kaynatma tekniklerini kullanmaktadırlar (Durlu Özkaya, 2018). 
 
Amerika Kıta Mutfağının Gastronomiye Katkıları  
Amerika kıtası mutfak kültürü anlatılırken bu kıtanın dünya mutfağına hediye ettiği gıda 
maddelerinin yanı sıra gastronomi dünyasında adını duyurmuş pişirme teknikleri,  yiyecek ve 
içecekleri ile mutfak akımları da göz önünde bulundurulmalıdır.  Günümüzde barbekü pişirme 
tekniği Güney Amerika kökenlidir. Barbecuing olarak adlandırılan bu yöntem Karayip 
yerlilerinin yaptıkları dumanla pişirme geleneği olan” barbacoa” dan kaynaklanmaktadır 
(mutfakkültürü.com.2020). Grilling tekniği ile pişirmeden farklı olarak odun ateşinin ısısına 
ve dumanına maruz kalacak şekilde yerleştirilen et parçaları bir yandan füme işlemine tabi 
tutulup bir yandan da düşük ısıda uzun süre pişirilmektedir. Günümüzde bu teknikle pişirilen 
ve dünyanın birçok yerinde sevilerek tüketilen dana kaburga, brisket, asado vb. ürünler 
Amerika menşeilidir. Pancake, donat, bagel bu ülkeden dünyaya yayılan hamur işleridir.  
Elbette bu aşamada domates, patates, mısır, fasulye, kırmızı biber, kabak gibi sebzeler ile yer 
fıstığı, çilek, ayçiçeği, vanilya ve kakaonun dünya gastronomisinde yarattığı etkiden 
bahsetmek gerekmektedir. Kıtanın keşfinden sonra bu gıdaların eski dünyaya getirilmesiyle 
dünyada bitkisel üretim ve tüketimin seyrinde ciddi değişiklikler meydana getirmiştir. Bu 
ürünlerin yaygınlaşması için belli bir süre geçmesi gerekse de günümüzde insan 
beslenmesinde kullanılan bitkisel ürünlerin toplamda %50’den fazlasının Amerika Kıtası 
kökenli olduğu bilinmektedir (Arslan, 2017). Birçok ülke mutfağının reçetelerinde yer alan bu 
bitkisel ürünler artık bazı ulusların mutfak kültürünün belirleyici unsurları arasında 
sayılmaktadırlar. Örneğin İtalyan mutfağının temel iki unsuru olan pizza ve makarna 
soslarının ana malzemesi domatestir (Del Conte, 2001; Capatti ve Montanari, 2003 ). Aynı 
şekilde menemen Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri haline gelmiştir.    
Kanada bayrağında yer alan akçaağaç yaprağı bu ülkenin dünya gastronomisine armağan 
ettiği önemli bir yiyecek hakkında ipucu vermektedir. Akçaağaç şurubu dünya 
gastronomisinde kullanılan önemli tatlandırıcılardan biridir. Amerika kıtası için özel bir 
anlamı olan şükran günü yemeklerinin olmazsa olmazı hindi ve hindi dolması yine bu 
kültürün dünyaya armağanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Meksika acılı baharatlı 
yemeklerinin yanı sıra yörenin en sevilen içkisi  “Tekila”  ile de dünya gastronomisine önemli 
bir katkıda bulunmuştur. Yine fajita, chili con carne, taco, enchilada gibi lezzetler tüm 
dünyada karşımıza çıkan Meksika kökenli yiyeceklerdir (Belge, 2001). Orta ve Güney 
Amerika ülkeleri özellikle kahve ve kakao üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri 
durumundadırlar. Bu bölgenin dünya gastronomisine en büyük katkısı üretilen yüksek kaliteli 
kahve ve kakaodur.  
1900’lü yılların başlarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde yayılmaya başlayan 
“fastfood” akımı günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Kökeni Rusya’nın Baltık 
bölgesindeki Tatarlara ve onlarla ilişki içerisinde olan Almanlara dayandırılan hamburgerin 
dünyada tanınmasını ve sevilmesini sağlayan ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. 
Nispeten düşük fiyatlı, üretim ve servis süresi kısa, kalori değeri yüksek yiyeceklerden oluşan 
fastfood ürünler içinde hamburgerler, dondurmalar, kebaplar, kızartılmış ya da ızgara 
yapılmış tavuk, parmak patates, pizza, Çin, Hint veya Türk paket servisleri, sandviçler ve 
diğer pişmiş hazır ürünler bulunabilmektedir. Kola bu menülerin değişmez içeceği olarak 
kabul edilmektedir.  
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Mc Donald’s, Burger King, Wendy’s Pizza Hut, KFC, Taco Bell gibi fastfood akımının 
dünyada yayılmasını sağlayan ve günümüzde neredeyse her şehirde şubesi bulunan küresel 
ölçekli işletmeler bu kıtanın dünya gastronomisine yön veren en önemli çıktılarındandır 
(Korkmaz, 2005).  
Füzyon mutfağı değişik kültürlere ait yemeklerin bir tabakta harmanlanarak sunulmasıdır. 
1970’li yıllarda hayatımıza giren bu kavram ile ilgili ilk uygulamalar yine Amerika kıtasında 
karşımıza çıkmaktadır. Kalifornia veya Tex-Mex bölgesel mutfakları bu uygulamanın ilk 
örneklerini gördüğümüz yerlerdir (Gürsoy, 2014). Günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde 
füzyon mutfağı denemeleri devam etmektedir. Doğal olarak dünyanın neredeyse her 
bölgesinde karşılaşılan farklı kültürler arasındaki etkileşim sonucunda mutfak kültürlerinin 
kaynaşması bir yana bilinçli olarak farklı ürün ve tekniklerin bir araya getirilmesini ifade eden 
olan füzyon mutfak akımı Amerika kökenlidir. Farklı reçetelerin ve lezzetlerin oluşmasını 
sağlayan önemli akımlardan birisi olarak gastronomi literatüründe yerini almıştır. 
Günlük hayatın yoğun temposu içinde zaman kısıtı bulunan konuklara sunulan yiyeceklerin 
istenilen nitelikte, zamanda ve uygun sıcaklıkta servis edilebilmesi gerekmektedir. Yiyecek ve 
içeceklerin belli kural ve usullere uyarak gerçekleştirilmesi konuğa verilen değerin ve restoran 
kalitesinin göstergesidir. Temel özelliği zamandan tasarruf sağlamak olan Amerikan usulü 
servis günümüzde tüm dünyada uygulanan ve milletlerarası anlamda en çok kullanılan servis 
türlerinden biridir. Bu serviste garnitürler de ana yemek tabağında yer alır, porsiyonlara 
ayırma ve tabaklama mutfakta gerçekleştirilir. Konukların sağından, sağ elle yapılan servis 
bütün konuklara aynı anda tek seferde gerçekleştirilir. İlk olarak Amerika’da kullanılan bu 
servis türü artık tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır (Sökmen 2014). 
Menü alanında da Amerika kıtası kökenli uygulamalar olduğu görülmektedir. Amerika’nın 
California eyaletindeki gıda işletmelerinde uygulandığı için California menü ismi verilen 
menü tipinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için sunulan yemekler günün her saatinde servis 
edilebilmektedir (Davis, 2008). Amerikan tipi kahvaltı menüleri de bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. Günün ilk öğünü olan kahvaltının otel ve restoran işletmelerinde 
sunulan standart kontinental kahvaltıya ek olarak Amerikan, İngiliz, Viyana ve Almanya 
usulü kahvaltı gibi çeşitleri bulunmaktadır. Amerikan usulü kahvaltı menüsünde kontinantal 
kahvaltıya ek olarak jambon, salam, sosis, balık, çeşitli şekillerde pişirilmiş yumurtalar ve 
greyfurt gibi gıdalar eklenmektedir (Yılmaz, 2014).  
Isınma, aydınlanma ve pişirme için elzem olan ateşin kontrolünü sağlayan insanlık için ilk 
sosyalleşme hareketlerinin de ateş başında gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu nedenle mutfak, 
tarih boyunca ateşi eve taşıyan mekân olarak kabul edilmiştir. Mutfağın bir mekân olarak 
şekillenmesinde ABD iç savaşı sırasındaki kuzey ve güney ayrımının da etkisi olmuştur.  
kuzeyde mutfak, evin kalbi olarak görülüp yaşam alanı şeklinde tasarlanırken güneyde ise 
evden ayrı bir dış bina olarak kullanılmaktadır (Civitello 2008). Günümüzde de evlerde yaşam 
alanı ile mutfağın birbirine bütünleşmesini sağlayan mutfak tipi açık mutfak veya Amerikan 
mutfak olarak adlandırılmaktadır.  Bu tip mutfaklar hem daha geniş alan imkânı sağlarken 
hem de mutfağın yaşama daha fazla dâhil edilmesini sağlamaktadır. Yemeğin pişirildiği, 
yenildiği ve ailenin diğer bireyleri ile iletişimin devam edebildiği sosyal mutfaklar olarak 
tercih edilen bu mutfak tipinin en büyük dezavantajı sürekli temiz ve düzenli 
bulundurulmasıdır.  
Kahvenin tarihi eski dünyaya ve Etiyopya’ya dayandırılsa da günümüzde en çok kahve 
tüketiminin Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştiği bilinmektedir (Yıldız, 2007).  
Geçmişten günümüze kahvenin hazırlanma süreci ile ilgili olarak “nesil” veya “dalga” adı 
verilen dönemsel bir takım farklılıklar göze çarpmaktadır. Kahve hazırlamada birinci dalga 
olarak adlandırılan dönem 1800’lü yıllara kadar dayandırılmaktadır. Bu dönemde kahvenin 
tadından ve kalitesinden ziyade yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.   



 

 

 

 

 
273 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Suyla karıştırılıp içilen paketlenmiş kahve bu dönemin ürünüdür. Folgers, Nescafe ve 
Maxwell House gibi Amerika kökenli kahve firmaları bu dönemde kahvenin yaygınlaşmasını 
sağlamışlardır. 1960 larda başlayan ikinci nesil kahve döneminde yine Amerika etkisi 
görülmektedir. Bu dönemde espresso, americano, latte ve cappuccino gibi kahve çeşitleri ve 
Starbucks, Peet’s Coffee ve Gloria Jean’s gibi zincir kahve sunumu yapan işletmeler dikkat 
çekmektedir (Dinçer, Gedik ve Güzel, 2016). Üçüncü nesil kahve döneminin 2002 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde başladığı bilinmektedir. Bu dönemde kahvenin üretim yeri, 
nasıl üretildiği, kavrulma şekli ve demleme tarzı önem kazanmıştır (Kement vd., 2022; Kefeli 
vd. 2020).  
Amerika’nın keşfi sonrasında kıtaya getirilerek büyük çapta üretimi yapılan şeker kamışı 
melasından elde edilen rom Karayip kökenli damıtılmış bir içkidir. Meksika’da yerlilerin 
“ageve tequilana” adını verdikleri bir bitkiden elde edilen fermente sıvının damıtılmasıyla 
günümüzdeki şekline kavuşan tekila da Amerika kıtasının keşfi sonrasında yaygınlaşan 
alkollü içeceklerdendir (Belge, 2001). Dünyada ilk kokteylin de New York’ta 1806 da 
yapıldığı bilinmektedir  (Gürsoy, 2014). 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Toplumların nesiller boyunca kuşaktan kuşağa aktararak günümüze ulaştırdıkları kültür 
öğelerinden olan mutfak binlerce yıllık birikimin sonucudur. Bir bölgenin coğrafi, dini, 
kültürel vb. sahip olduğu tüm özellikler bir imbik vazifesi görerek yemekle ilgili unsurları 
damıtmakta ve yöreye özgü mutfak kültürleri oluşturmaktadır. Büyük göçler dünya tarihine 
olduğu gibi mutfak kültürlerine de etki eden önemli olaylardır.  Amerika kıtasının göçlerle 
şekillenen çok uluslu ve renkli bir mutfak kültürüne sahip olduğu söylenebilir. Kıta 
yerlilerinin ve XI. yüzyılda başlayan keşif hareketleri sonrası kıtaya göç eden bütün ulusların 
bu büyük mutfak kültüründe payı bulunmaktadır.  
Amerika kıtasının keşfi sonrasında tüm dünyada gastronomi alanında köklü değişimler 
meydana gelmiştir. Karşılıklı etkileşim sonucu şekillenen yeni dünya gastronomisine yeni 
bitkisel ve hayvansal gıdalar armağan eden Amerika kıtası kendi mutfak kültürünü 
oluştururken dünya mutfaklarını da zenginleştirmiştir. Kalifornia menü, Amerikan tipi 
kahvaltı, Barbekü pişirme tekniği, Amerikan tipi mutfak planlaması, fast food ve füzyon gibi 
mutfak akımları ve günümüzün vazgeçilmez içeceği kahve Amerika kıtası kökenlidir. Tüm 
dünyada yaygınlaşan, devasa ekonomik büyüklüğe sahip ve yerel mutfaklar için bir tehdit 
olduğu düşünülen küresel yiyecek içecek şirketleri de Amerika kıtası kökenlidir. Kıtanın 
coğrafi büyüklüğü göz önüne alındığında gastronomi alanında daha detaylı incelemelere açık 
olduğu anlaşılmaktadır. Kıtanın keşfi sonrası dünya mutfakları üzerinde yaşanan değişimler 
farklı ulus mutfakları bazında incelenebileceği gibi özellikle spesifik bir alandaki etkinin 
detaylıca inceleneceği çalışmalarda yapılabilir.  
 
KAYNAKÇA  

Arslan N. (2017). Kökeni Amerika kıtası olan genetik kaynaklarımız (I). TÜRKTOB 
Dergisi 24, 54-59.  

Belge M. (2001). Tarih Boyunca Yemek Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları. 
Capatti, A. ve  Montanari,  M.  (2003).  Italian  Cuisine: Cultural History, New 
York:  Colombia University Pres. 

Caravantes, E. (2010). From Melting Pot to Witch's Cauldron. Blue Ridge Summit, 
PA, ABD: Rowman & Littlefield Publishing Group 

Civitello, L. (2004). Cuisine and Culture: A History of Food and People. New Jersey: 
John Wiley&Sons.  



 

 

 

 

 
274 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Cox B, Jacobs M. (1991). Spirit of the Harvest: North American Indian Cooking. New 
York (USA): Stewart, Taylor, & Chang.  

Davis, B. (2008). Food and Beverage Management. Butterworth – Heinemann.  
Del Conte, A. (2001).  Gastronomy of Italy, New York: 

Friedman / Fairman. 
Dinçer, F., Gedik, S. ve Güzel, S. (2016). New approach ın gastronomy: third wave 

coffee. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 811-814. 
Durlu Özkaya F. (2018). Güney Amerika Mutfağı. İçinde: Dünya Mutfakları I. (Ed.: 

Hakan Yılmaz). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.  
Durlu Özkaya, F. ve Sarıcan, B. (2014). Latin Amerika mutfağının kültürel etkileşim 

yolu. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2(1), 36-45. 
Gürsoy, D. (2014). Deniz Gürsoy’un Gastronomi Tarihi. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.  
Kefeli, E., Şahin, Ö. ve Yarmacı, N. (2020). Üçüncü nesil kahve işletmelerinde Türk 

kahvesinin yeri: İstanbul örneği. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Dergisi, 4(2), 130-147. 

Kement, Ü., Başar, B., ve Güner, Ç. (2022). Üçüncü Nesil Kahve Demleme 
Yöntemlerinde Duyuların Rolü. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 6(2), 
277-293. 

Korkmaz, S.  (2005). Fastfood (Hızlı Yemek) pazarında rekabetçi stratejilerin 
etkinliği: üniversite gençliğinin tercihlerinin analizi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 
Dergisi. 2, 22-39.  

Mil, B. (2018). Orta ve Kuzey Amerika Mutfağı. İçinde: Dünya Mutfakları I. (Ed.: 
Hakan Yılmaz). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Mutfakkültürü.com.(2020). Barbecue Tekniği (Amerika). Erişim Adresi: 
https://mutfakkulturu.com/2020/11/12/barbecue-teknigi-amerika/ Erişim Tarihi: 05.11.2022. 

Nowatzki, M. ve Vorhauer, M. (2003). Eating in America. A cultural survey. GRIN 
Verlag 

Özey, R. (2007). Amerika Coğrafyası. İstanbul: Aktif Yayınevi. 
Sökmen A. (2014). Yiyecek içecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Ankara: Detay 

Yayıncılık.  
Taşpınar, O. ve Demirkol, Ş. (2017). Dünden Bugüne Dünya Mutfakları. İçinde Tüm 

Yönleriyle Gastronomi Bilimi. (Ed. Mehmet Sarıışık). Ankara: Detay Yayıncılık.  
Yarış, A. ve Durlu Özkaya, F. (2015). Amerikan mutfak kültürünün gelişim süreci. 

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 90-101. 
Yıldız, M. C. (2007). Kahvehane Kültürü, İstanbul: Beyan Yayınları. 
Yılmaz, Y. (2014). Servis Tekniği ve Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık. 



 

 

 

 

 
275 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

KUZEY MAKEDONYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KUTLADIĞI MEVSİMLİK 
BAYRAMLAR VE BU BAYRAMLARA ÖZGÜ YİYECEKLER ÜZERİNE BİR 
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ÖZET 
Kuzey Makedonya, Osmanlının uyguladığı iskân politikası gereğince Anadolu’dan bölgeye 
göç ederek yerleşen Türk nüfusun günümüzde dahi yoğun olarak bulunduğu Balkan 
ülkelerinden biridir. Bölgede varlığını 500 yıl boyunca sürdüren Osmanlı döneminde yerleşen 
ve artık azınlık durumunda olmasına rağmen ülkedeki Türkler tarafından yaşatılan kültür, 
gerek mimarisiyle diliyle, kılık kıyafetiyle, örf ve adetleriyle; gerekse mutfağıyla muhafaza 
edilmektedir. Türk kültürünün Anadolu dışındaki topraklarda da yaşıyor olması bu bölgelerde 
Türk mutfak kültürü ile ilgili araştırmaların yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu 
araştırmada mutfak kültürü içinde belirleyici ve ayırt edici unsurlardan biri olan özel gün 
yemekleri ele alınmaktadır Kültürün önemli unsurlarından olan özel gün ve ritüellerinin 
birçok sosyolojik araştırmada konu edilmiş olmasına karşın mevsimlik bayramlar özelinde ve 
gastronomi perspektifinden incelenmediği tespit edilmiştir. Türk toplumu için mevsimlik 
bayramlar, kökenleri Orta Asya’ya dayanan özel günlerdir. Makedonya’da yaşayan Türklerin 
kutladığı mevsimlik bayramları ve bu bayramlara özgü yiyecekleri tespit etmek ve literatüre 
kazandırmak amacıyla yapılan bu çalışma ile kültürel etkileşimin mutfak kültürü üzerindeki 
etkileri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 6 temel 
soru barındıran yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 12 katılımcıdan toplanan 
veriler incelenerek kodlanmış ve kategoriler oluşturulmuştur. Daha sonra yapılan içerik 
analizi ile sonuçlar elde edilmiştir.  
Kuzey Makedonya’nın doğu kısımlarında Türk nüfusunun daha yoğun olduğu bilinmektedir. 
Katılımcılarla yapılan görüşmelerde bölgedeki Türkler tarafından bilinirliği en yüksek olan 
mevsimlik bayramın Hıdrellez olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre 6 Mayıs’ta 
kutlanan ve yazın başlangıcını temsil eden bu gün için bayram hazırlıkları yapıldığı 
görülmektedir. Gerek temizlik gerek özel yemekler açısından oldukça özenilen bu günde 
yapılan özel etkinlikler de bulunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Kuzey Makedonya, Kültürel Etkileşim, Mevsimlik Bayramlar, 
Hıdrellez, Nevruz. 
 

A RESEARCH ON THE SEASONAL HOLIDAYS CELEBRATED BY TURKS 
LIVING IN NORTH MACEDONIA AND THE FOOD SPECIFIC TO THESE 

HOLIDAYS 
 
ABSTRACK 
North Macedonia is one of the Balkan countries where the Turkish population, who migrated 
from Anatolia to the region in accordance with the settlement policy implemented by the 
Ottomans, is densely populated even today. The culture, which was settled in the Ottoman 
period, which continued its existence in the region for 500 years and is now kept alive by the 
Turks in the country, despite being a minority, with its architecture, language, dress, customs 
and traditions; It is also preserved with its kitchen. The fact that Turkish culture also lives in 
lands other than Anatolia enables researches on Turkish cuisine culture in these regions. 
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In this research, special day meals, which are one of the determining and distinguishing 
elements in culinary culture, are discussed. Seasonal holidays for Turkish society are special 
days that have their origins in Central Asia. With this study, which was carried out in order to 
determine the seasonal holidays celebrated by the Turks living in Macedonia and the foods 
specific to these holidays and to bring them to the literature, the effects of cultural interaction 
on the culinary culture were also attempted to be detected.In the research, the data collected 
from 12 participants through a semi-structured interview form containing 6 basic questions, 
one of the qualitative research methods, were analyzed and coded and categories were 
created. Afterwards, the results were obtained by content analysis. 
It is known that the Turkish population is more concentrated in the eastern parts of North 
Macedonia. In the interviews with the participants, it is understood that the seasonal holiday 
with the highest awareness among the Turks in the region is Hıdrellez. According to the 
findings, it is seen that preparations for the feast were made for this day, which is celebrated 
on May 6 and represents the beginning of summer. There are also special events held on this 
day, which takes great care in terms of cleaning and special meals. 
Keywords: North Macedonia, Cultural Interaction, Seasonal Holidays, Hıdrellez, Nevruz. 
 
GİRİŞ  
Biyolojik bir eylem olan beslenme kavramı, bu besinlerin üretilmesi, hazırlanması, tüketimi, 
saklanması, sunumu ve hatta atıkların değerlendirilmesi süreciyle birlikte bireysel ve 
toplumsal yönleri olan kültürel bir olguya dönüşmektedir (Beşirli, 2010:159). Kültür en geniş 
anlamıyla doğanın ürettiklerine karşı insanoğlunun ürettiği ve gelecek nesillere aktardığı her 
şey olarak tanımlanabilir. İlk maddi kültür ürünlerinin görülmeye başladığı Paleolitik Çağ’a 
bakıldığında bu ürünlerin insanın en temel ihtiyaçları olan beslenme ve güvenlikle alakalı 
oldukları anlaşılmaktadır. Buradan yola çıkarak kültürel farklılıkların mutfağa da yansıdığı 
düşüncesine karşı farklı mutfakların farklı kültürlere yol açtığını söylemek de olasıdır. 
Kültür kelimesinin etimolojik kökeni irdelendiğinde Latince “Cultura” sözcüğünden geldiği 
görülmektedir. Ürün yetiştirme, toprağı ıslah etme ve ekin gibi anlamlar yüklenen bu kelime 
daha sonra uygarlık anlamında kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde eğitim, sanat, teknoloji, 
biyoloji ve bilim alanlarında farklı kültür tanımları yapılabilmektedir. Tanımların ortak 
özelliklerine bakıldığında kültürün gelecek kuşaklara aktarıldığı, doğumdan itibaren 
öğrenildiği, toplumsal bir olgu olduğu, maddi ve manevi boyutunun bulunduğu, bütünleştirici 
olduğu ve zamanla değişime uğradığı görülmektedir (İşçi, 2000: 2-12). Kültürel değişimlerin 
temel nedenlerinden birisi farklı kültürlerle etkileşim kurmaktır. Köklü tarihi boyunca çok 
geniş bir coğrafyada imparatorluklar kurmuş ve bu coğrafyalardaki farklı milletlerle 
kaynaşarak hoşgörü ortamında kültürünü zenginleştirmiş olan Türkler bu zenginliği mutfağına 
da yansıtmayı başarmıştır. Kuzey Makedonya, Osmanlının fethettiği bölgelerde uyguladığı 
iskân politikası gereğince Anadolu’dan bölgeye göç ederek yerleşen Türk nüfusun 
günümüzde dahi yoğun olarak bulunduğu Balkan ülkelerinden biridir. Türk kültürünün 
Anadolu dışındaki topraklarda da yaşıyor olması bu bölgelerde Türk mutfak kültürü ile ilgili 
araştırmaların yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu araştırmada Kuzey Makedonya’da 
yaşayan Türklerin kutladığı mevsimlik bayramların neler olduğu ve bu bayramlarda hangi tür 
yiyeceklerin tüketildiği araştırılmaktadır. Böylece Anadolu’daki uygulamalarla Kuzey 
Makedonya’da yaşayan Türklerin uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya 
çıkarılmaya çalışılacaktır.   
Yapılan literatür taraması sonucunda mevsimlik bayramlar konusunun sosyoloji ve halk 
edebiyatı perspektifinden incelendiği araştırmalar olduğu görülmektedir.   
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Bu araştırmalarda Anadolu’da bazı köy ve kasabalar üzerinde çalışıldığı ve mevsimlik 
bayramlardan Nevruz ve Hıdrellez üzerinde yoğunlaşıldığı tespit edilmiştir (Şengül, 2008; 
Karaman, 2008; Tikbaş Apak, 2013; Küçük Tursun, 2014; Erol, 2015; Karaca, 2017; Mezgit 
Saban, 2020;). Kuzey Makedonya özelinde mevsimlik bayramlar ve bayram ritüelleri ile ilgili 
kısıtlı sayıdaki araştırmanın da bu doğrultuda olduğu görülmektedir (Uğurlu, 2015; Derman, 
2017; Destanov, 2022, ). Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin Mutfak kültürleri 2010 
yılında “Aynı Tadı Paylaşmak” ismiyle yapılan bir çalıştayda da araştırma konusu yapılmıştır. 
Bu çalıştayda sunulan bildiriler incelendiğinde de geçiş törenleri (doğum, evlilik, ölüm vb.) 
ile dinî günlerde yapılan kutlamalara ve yiyeceklere yer verildiği görülmüştür (Gürçayır, 
2010: Ersoy, 2010; Kadıoğlu Çevik, 2010).   Bu araştırma gastronomi perspektifinden 
mevsimlik bayramlarda tüketilen özel yiyeceklerin incelendiği özgün bir çalışmadır. Coğrafi 
şartlardaki değişikliklerin ve kültürel etkileşimin bir ulusun mutfak kültürü üzerindeki 
etkisinin incelenmesi bakımından da önemli olduğu düşünülmektedir.  
Araştırmanın günümüzde Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalarda, gastronomi alanında 
yapılacak akademik araştırmalar bakımından örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Kuzey 
Makedonya’daki çok kültürlü ortamda Türk kimliğinin muhafaza edilmesi açısından kültürel 
değerlerin kayıt altına alınması önemlidir. Bu değerlerin unutulmasının önüne geçebilmek ve 
gelecek kuşaklara aktarılabilmek bakımından da bu çalışma önemsenmektedir. Araştırma 
sonucunda ulaşılan mevsimlik bayramlar ve bu bayramlara özgü yiyeceklerin Makedonya 
gastronomisine ve turizmine katkıları olabileceği düşünülmektedir. Bu özel günlerin 
restoranlarca takip edilebilmesi ve yöreye özgü yiyeceklerin bu bayramlarda menülerin 
içeriğinde yer alması gastronomide katma değer yaratabilecektir. Yerelliği ve mevsimselliği 
ön plana çıkaran mevsimlik bayramlar sürdürülebilirlik açısından da önemlidir. Bu nedenle 
araştırmanın sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak çalışmalara da katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 
 
Etnik Kimlikler ve Kültürleşme Kavramı 
İnsanın, kendinin ve başkalarının kim olduğunu bilmesi olarak ifade edilebilen kimlik, sosyal 
etkileşim ve varoluşun temelinde yatmaktadır. Bu araştırmada özellikle etnik kimlik kavramı 
üzerinde de durulacaktır. Belirli bir zaman ve yerdeki bir topluluğun üyelerini başka bir 
topluluktan farklı hissettiren aidiyet duygusuna etnik kimlik adı verilmektedir. Bu aidiyet 
duygusu ayrıştırma ve birleştirme gibi iki önemli işlevi üstlenmektedir. Başka topluluklardan 
kendini ayrıştıran gruplar kendi içlerinde bütünleşmektedirler (Erdem, 2019: 27). Göç 
kavramı insanlığın hayatına girdiği andan itibaren “etnik kimlik” kavramı da kullanılmaya 
başlamıştır. 14. yy’da dinsel ötekiliği karşılayan bu kavram 19. yy’a gelindiğinde ırksal 
ötekilik anlamını da üstlenmiştir. (Eriksen, 2004:15). Ortak isim, tarih, coğrafya, ırk, kültür 
gibi unsurlar etrafında dayanışma duygusuyla birleşen topluluklar ise etnik topluluklar olarak 
adlandırılmaktadır. Etnik topluluklar kendilerine ait sembolik imgelerle, ritüel hâline getirilen 
kutlama, bayram ve adak törenleriyle geçmişe ve geleneklere bağlılık göstererek etnik 
kimliklerini devam ettirme çabasındadırlar (Smith, 2002: 58-72). 
Kültürleşme kavramı belli bir süre birlikte yaşayan farklı etnik topluluklar arasında görülen 
kültürel benzeşme olarak tanımlanır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Balkanlar’da olduğu gibi uzun bir süre boyunca birbirinden çok farklı din ve etnik kökenden 
insanın çatışmadan bir arada yaşaması neticesinde oluşan çok kültürlü ortamlarda kültürel 
etkileşimlerin gerçekleşmesi doğal bir sonuç olarak kabul edilmektedir (Koca, 2021:949). 
Kültürleşme doğal bir süreçtir ancak bu süreçte bir arada yaşayan toplumların kendi 
kültürleriyle ilgili farkındalıkları toplumun sosyo-psikolojik yapısını anlamlandırmak 
açısından da belirleyicidir.   
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Kültürleşme kendi kültüründen tamamen vazgeçmek değil diğer kültürün bazı unsurlarını da 
benimsemek ve kendi kültürüne entegre etmek olarak düşünülmelidir ve tek taraflı değil 
karşılıklı bir olgudur (Aktaş, 2020;44).  
Kültür ve kimlikle çok sıkı bağları olan ulus mutfakları da kültürleşme sürecinden 
etkilenmektedir. Hatta diğer kültür unsurlarına nazaran bu süreçten zorunlu olarak daha fazla 
etkilendiği de düşünülebilir. Çünkü aynı coğrafyayı paylaşan farklı toplulukların 
mutfaklarında kullandıkları hammaddeler zorunlu olarak benzerdir. Ulusların gastronomi 
kimliğinde yaşanan bu değişiminin gastro-anomi (gastronomik normsuzlaşma) ile 
karıştırılmaması gerekmektedir. Gastro-anomi zaman içerisinde kendi kültürel kimliklerini 
tamamen kaybederek yozlaşan ve normsuzlaşan mutfaklar için kullanılmaktadır ve 
küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak günümüzde ulus mutfaklarını tehdit eder hale gelen 
bir olgudur. Burada ortaya çıkan ürünlerde herhangi bir kültüre aidiyet bulunmamaktadır, 
beslenme değerleri göz ardı edilmektedir (Aktaş, 2020;45). Gastro-anomide bir kısırlaşma söz 
konusu iken kültürleşme sonucunda ulus mutfaklarında bir zenginleşmeden bahsedilmektedir. 
  
Kuzey Makedonya ve Türk Kültürü 
Stratejik coğrafi konumu ve yol güzergâhları üzerinde olması sebebiyle yüzyıllar boyunca 
farklı medeniyetlerin ilgisini çeken ve Romalılar, Gotlar, Hunlar, Slavlar ve Türkler 
tarafından yönetilen Kuzey Makedonya (Karamahmut, 2006: 22) Balkan yarımadasının 
merkezinde yer almaktadır. Türklerin Kuzey Makedonya’daki varlığı kavimler göçüne kadar 
dayandırılsa da Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki iskân politikası gereği Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerinden Türkmen ve Yörüklerin fethedilen bölgeye yerleştirilmesiyle hâkim güç 
haline geldiği bilinmektedir (Nureski, 2016: 354). Balkan savaşları sonrasında Türk 
hâkimiyetinden çıkan bölgede değişen dengeler nedeniyle burada yaşayan Türkler için 
Anadolu’ya göç başlamıştır. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova ile 
komşu olan ülkenin nüfusu 2021 sayım sonuçlarına göre diaspora ile birlikte 2.097.319 dur. 
Kuzey Makedonya’da ikamet eden toplam nüfus ise 1.836.713 dür (Kul, 2022; 
Yenibalkan.com, 2022). Günümüzde Türk nüfusu sayıca oldukça azalarak ülkede ikamet eden 
nüfusunun %3,86’sına gerilemiştir. Çok kültürlü, dinli, uluslu ve dilli bir azınlıklar ülkesi olan 
Kuzey Makedonya nüfusu, çoğunluğu Makedon kökenli olmak üzere (%58.44), Arnavut, 
Türk, Roman, Boşnak, Ulah, Sırp gibi 34 farklı etnik kökenden gelen gruplardan oluşmuştur 
(Turan, 1996: 22; Emin, 2021; 4). Azınlık durumunda olsa da ülkedeki Türkler tarafından 
yaşatılan kültür, gerek diliyle,  mimarisiyle, kılık kıyafetiyle, örf ve adetleriyle; gerekse 
mutfağıyla muhafaza edilmektedir. Bundan dolayı Kuzey Makedonya’nın günümüzde de 
Türk kültürünün önemli bir parçası olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir (Nureski, 2016: 
386).  
 
Mevsimlik Bayramlardaki Mutfak Kültürü 
Mutfak kültürü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçirdiği her evreyi içine alan çok geniş 
kapsamlı bir kavramdır. Bu araştırmada mutfak kültürü içinde belirleyici ve ayırt edici 
unsurlardan biri olan özel gün yemekleri ele alınmaktadır. İnsanların bir araya geldiği, 
geleneklerin yaşatıldığı, sosyal bağların güçlendirildiği, kültürel mirasın gelecek nesillere 
aktarıldığı özel günler ve bu günlerde sunulan yemekler mutfak kültürünün önemli bir 
parçasıdır (Güzeller ve Özbek, 2021; 168). Gündelik hayattan farklı bir görünüm arz eden ve 
gündelik hayattan farklı yiyecekler hazırlanan özel günler; dinî bayramlar, geçiş dönemleri 
(doğum, nişan, evlilik, ölüm vb.), kutlama, uğurlama, karşılama törenleri, mevsimlik 
bayramlar (hasat törenleri, Hıdrellez, Nevruz vb. günler) şeklinde gruplandırılabilmektedir 
(Yalçın Çelik, 2010, 129). Görüldüğü üzere mutfak kültürü sadece özel günler üzerinden 
irdelenmeye çalışıldığında bile oldukça geniş kapsamlı bir araştırma gerektirmektedir. 
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Yapılan literatür taraması sonucunda bu araştırmanın sınırlarını belirlemek ve özgünlük 
kazandırmak adına Makedonya’da Türklerin kutladığı mevsimlik bayramlar ve bu 
bayramlarda yapılan özel gün yemeklerinin incelenmesine karar verilmiştir.  Türk toplumu 
için mevsimlik bayramlar, kökenleri Orta Asya’ya dayanan özel günlerdir. Türklerin 
Makedonya’da yaşayan diğer Müslüman topluluklardan farklılık ve benzerliklerini 
gösterebilmek açısından da mevsimlik bayramları ve bu bayramlarda hazırlanan özel 
yemekleri araştırmak isabetli olacaktır.  
Bayramlar, millî ve dinî açılardan toplulukların önem verdiği, kutladığı günler olarak 
bilinmektedir. Türkçe Sözlük’te (TDK) “sevinç, neşe, özel olarak kutlanan gün” gibi anlamlar 
da yüklenen bayramlar ulusları birbirinden ayırt eden özel günlerdendir. Yaşamlarını tarım ve 
hayvancılık yaparak idame ettiren topluluklar için iklim ve mevsimler yaşamsal bir öneme 
sahiptir. Genel olarak Türk toplumunun Orta Asya’da tarımdan ziyade hayvancılıkla uğraştığı 
ve göçebe bir yaşam sürdüğü bilinmektedir. Göç zamanının belirlenmesi, hayvanların 
beslenmesi ve doğum zamanları, kış hazırlıklarının yapılması gibi birçok faaliyet mevsim 
şartlarına bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Orta Asya Türkleri için kış ayları zorluk ve 
sıkıntı, yaz ayları ise rahatlık ve bolluk olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle özellikle yazın 
başlangıcı olan ilkbahar mevsimi ile kış hazırlıklarının yapıldığı sonbahar mevsimi çeşitli 
etkinliklerle kutlanagelmiştir. Zorlu kış döneminin atlatılmasından sonra baharın gelişi 
coşkulu bir şekilde kutlanmıştır (Koca, 2002:52; Artun, 2002:19; Küçük Tursun, 2014: 277). 
Mevsimlik bayramların birçoğunun kutlama zamanı hava koşullarına, iklime, ekolojik duruma 
bağlı olarak değişebilmektedir.  Koç katımı kutlamaları daha kısa kışlara sahip bölgelerde güz 
başında yapılırken, uzun kış dönemlerine sahip coğrafyalarda güz sonunda yapılmaktadır. 
Nevruz ve Hıdrellez, bu bayramlar arasında en çok bilinen ve kutlama tarihi belli olanlardır.  
Mevsimlik bayramlar insanların meydanlarda toplanması, davul zurna çalınarak eğlenilmesi, 
bu bayramlara özel yiyeceklerin hazırlanarak yenilmesi, çobanların süslenmesi gibi canlı 
eğlencelerle kutlanmaktadır.  Doğanın gözlemlenmesi ile ortaya çıkan, genellikle sosyo-
ekonomik mevsimlerin başında veya sonunda topluluklar tarafından organize edilip kutlanan 
takvimsel ritüeller arasında yer alan mevsimlik bayramlar özel ve genel mevsimlik bayramlar 
olmak üzere iki başlık altında toplanır.  Özel mevsimlik bayramlar; çoban bayramları (koç 
katımı, saya, döl bayramları), ekinci, meyveci, bağcı bayramları ve göç bayramlarıdır.  Genel 
mevsimlik bayramlar; bahar bayramları (Nevruz, Hıdrellez, Batnem, Çiğdem Bayramları), 
yaz dönümü, kış yarısı ve yılbaşı bayramları olacak şekilde gruplandırılmaktadır (Honko, 
2006: 132;  Tikbaş Apak, 2013:6).  
 
YÖNTEM  
Bu araştırmada Kuzey Makedonya’da yüzyıllar boyunca birlikte yaşayan kültürler 
(Makedonlar, Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar) arasındaki etkileşimlerin Türklerin mutfak 
kültürüne yansımaları, mevsimlik bayramlara özgü yemekler bağlamında nitel araştırma 
yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve doküman incelemesi vasıtasıyla 
incelenmiştir. Ortalama yarım saat süren görüşmeler 1-30 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. 
Birinci kısımda araştırmaya katılacak olanların demografik bilgileri yer almaktadır. İkinci 
kısımda ise bölgede kutlanan mevsimlik bayramlar ve ritüeller ile bu bayramlarda tüketilen 
yiyecekleri öğrenmeye yönelik açık uçlu sorular bulunmaktadır. Mevsimlik bayramlar üzerine 
yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan görüşme 
formu kullanılarak 12 katılımcı ile görüşülmüştür. Görüşmeciler ülkede Türk nüfusunun 
yoğun olarak bulunduğu, şehirlerde (Üsküp, Manastır, Ustrumca ve İştip) ikamet etmektedir. 
Araştırmada katılımcıları tanımlayacak şekilde K1…….K12 arasında kodlar verilmiştir.  
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Araştırmanın Makedonya’da sadece belli şehirlerde yapılıyor olması, Türk nüfusu barındıran 
diğer şehirlerin araştırmaya dâhil edilmemesi araştırmadaki en önemli kısıtı oluşturmaktadır.  
 
BULGULAR  
Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular şu şekildedir.  
 

Tablo 1. Katılımcıların tanımlayıcı bilgileri 
Katılımcı 

kodu 
Cinsiyet Yaş 

Eğitim 
Durumu 

Meslek İkamet Yeri 

K1 Kadın 60 ve üzeri İlköğretim Ev hanımı Üsküp 
K2 Kadın 60 ve üzeri İlköğretim Ev hanımı Üsküp 
K3 Kadın 53-59 Ortaöğretim Ev hanımı Üsküp 
K4 Kadın 60 ve üzeri İlköğretim Ev hanımı Usturumca 
K5 Kadın 39-45 İlköğretim Çiftçi Usturumca 
K6 Kadın 60 ve üzeri İlköğretim Ev hanımı Usturumca 
K7 Erkek 60 ve üzeri İlköğretim İmam Usturumca 
K8 Kadın 60 ve üzeri İlköğretim Ev hanımı Usturumca 
K9 Erkek 53-59 Lisans Sınıf Öğretmeni İştip 

K10 Kadın 18-24 Ön Lisans Öğrenci Manastır 
K11 Erkek 46-52 Lisans Türkçe Öğretmeni Üsküp 
K12 Erkek 18-24 Ön Lisans Öğrenci Üsküp 

 
Tablo 1’e göre katılımcıların sekizi kadın, dördü erkektir. Altısı 60 yaş ve üzeri grupta yer 
alırken ikisi 53-59 yaş grubunda, biri 46-52 yaş grubunda, biri 39-45 yaş grubunda ikisi ise 
18-24 yaş grubunda yer almaktadır. 53 yaş ve üzerindeki kadınların tamamı ev hanımı iken 
39-45 yaş grubunda yer alan kadın katılımcı ise çiftçilik yaptığını ifade etmiştir. Erkek 
katılımcıların birisi ilköğretim, birisi ön lisans ikisi ise lisans mezunudur. İlköğretim mezunu 
olan katılımcı imamlık yaptığını ifade ederken lisans mezunu erkek katılımcılar ise öğretmen 
olduklarını belirtmişlerdir. Öğrenci olan erkek katılımcı 18-24 yaş grubunda yer almaktadır. 
Katılımcıların beşi Üsküp’te, beşi Usturumca’da, biri Manastır biri ise İştip’te ikamet 
etmektedir.  
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği vasıtasıyla görüşülen katılımcıların mevsimlik 
bayramlara ilişkin sorulara verdikleri yanıtlar aşağıdaki şekildedir.  
 
1. Kutladığınız mevsimlik bayramlar hangi amaçlarla ne zaman kutlanmaktadır? 
Katılımcıların bu soruya ilişkin cevapları genel olarak değerlendirildiğinde Mayıs ayının 
altıncı gününde kutlanan Hıdrellez bayramı ile ilgili bilgi verildiği görülmektedir.  Bu 
bayramın Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşma günü olması ve yazın başlangıcını 
müjdelemesi nedeniyle kutlandığı ifade edilmektedir. Görüşmelerde Hıdrellezin yerel ağızda 
“ıdırlez” olarak söylendiği fark edilmiştir.  K11, Nevruz Bayramının kutlandığını belirten tek 
katılımcı olmuştur. “Mart ayının 21’inde baharın başlangıcı Nevruz Bayramı ile kutlanır.” 
şeklinde cevap vermiştir.  Bu soruya K7 “Hıdrellez mayıs ayının altısında kutlanır. Bizim 
buralarda bütün köylerde yani Türklerin yaşadığı köylerde aynı günde kutlanır Hıdrellez.  
Hıdrellez, Hızır ile İlyas peygamberden kalmış. Hıdrellez günü ikisine de Allah tarafından 
görev verilmiş. Hızır peygamber karada, İlyas peygamber ise denizde Allah’ın salih kullarının 
başına bir bela gelse onların yardımına yetişirlermiş. Onlara verilen bu görevi hatırlamak için 
Hıdrellez kutlanır. Yani Hıdrellez günü Hızır ve İlyas peygamberin isimlerinden kalmış.” 
şeklinde cevap verirken, K1 ise “Biz gençken baharın bitişiyle Hıdrellez bayramını kutlardık.  



 

 

 

 

 
281 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Bu bayram mayıs ayının başında kutlanırdı, Hıdrellez yazın gelişini, havaların ısınmasını ve 
doğanın canlanmasını simgeler. Yaşlılar Hıdrellez’i sağ salim gördükleri için önlerindeki bir 
yılı da sağlıklı geçireceklerine inanırlardı.” şeklinde yanıtlamıştır. K10, Hıdrellez’in haziran 
ayının altısında kutlandığını ifade etmiştir. K12 ise mevsimlik bayram kutlanmadığını, 
kendisinin bu konuda bir bilgisi olmadığını söylemiştir. 
 
2. Kutladığınız mevsimlik bayramların öncesinde ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?   
Bu soruya verilen cevaplarda genel olarak evlerin detaylı bir şekilde temizlendiği, badana 
yapıldığı, yemeklerin hazırlandığı, bayramda giymek üzere bayramlık elbiseler alındığı 
belirtilmiştir. Genç kızların gerçekleşmesini istedikleri dilekleri için hazırladıkları küçük 
çiçek demetlerini ve kime ait olduğunun anlaşılması için demete iliştirdikleri bir ziynet 
eşyasını maniler eşliğinde su dolu bir küp içine bıraktığı “martıfal koymak” adı verilen ritüeli 
gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Bu ritüel sonrasında ağzı kırmızı bir yazmayla kapatılan küp, 
gül dalı altına bırakılır. Gece Hızır’ın gülün yanına gelerek dilekleri gerçekleştireceğine 
inanılmaktadır. Yemek hazırlığı için labada otu toplanması ve evlerin cadılardan korunması 
için sütleğen otu toplanması da Hıdrellez öncesinde yapılan hazırlıklar arasında yer 
almaktadır. K5 bu soruya “Odalar süpürülür pencerelerin, mutfağın tozu alınır. Temizlik işleri 
bittikten sonra labada otu toplarlar sarma yapmak için. Ondan sonra sütliyan (sütleğen) otu 
toplarlar ve bu otları evlerin, ağılların kapılarına takarlar. Cazular (cadılar) bu yerlere 
girmesinler diye. En sonra martıfal koyarlar.” şeklinde yanıt vermiştir. K3 ise “Hıdrellezden 
bir gün önce çınar ağacına salıncak kurardık. Akşam küp içine maniler koyardık. Hıdrellez 
sabahı ise genç kızlar ve erkekler teker teker bu manileri çeker ve okurdu.”  K2 martıfal 
çıkarma âdetini anlatarak “Hıdrellezden bir gün önce genç kızlar küp içine yazdığımız 
manileri koyardık. Bu küpü gece boyunca gül ağacının dibinde bekletirdik. Sabah olunca yaşlı 
kadınlar küpü açıp içindeki manileri çıkarırlardı. Buna martıfal çıkarma derdik. Bu maniler 
çoğunlukla sevda manileriydi.” K2 bu günde söylenen manilerden bir örnek vererek 
“Penceremde tül perde/ Perdenin ucu yerde/ Yürek oynar, can titrer/ Yâri gördüğüm yerde.” 
şeklinde bir paylaşımda bulunmuştur.  
 
3. Kutladığınız mevsimlik bayramlarda ne gibi etkinlikler yapılmaktadır? 
Katılımcılar tarafından Hıdrellez sabahında birkaç gül ve söğüt dalı toplamanın bereket 
simgesi olduğu ifade edilmiştir. Genellikle maniler eşliğinde önceki gün küp içine konulan 
çiçek demetleri ve onlara iliştirilmiş ziynet eşyaları çıkarılır. Buna mantıfal çıkarma adı 
verilmektedir. O sırada söylenen maninin, o çiçek demetinin sahibi hakkında olduğuna 
inanılır. Hıdrellez günü iş yapılmaz yeşillik alanlarda hazırlanan yemekler yenir, kurulan 
salıncaklarda sallanılır, türkü ve maniler söylenir. K6 Hıdrellez sabahını  “Hıdrellez sabahı 
çocuklara kırmızı yumurta kabuklarıyla banyo yaptırılırdı. Bu gelenek yanaklarının al gibi 
kırmızı olması için yapılırdı. Ağaçlardan dallar toplayıp ev halkının yüzüne dalları sürterek 
onları uyandırırdık. Yeşil yaprakların sağlıklı ve uzun ömür vereceğine inanırdık.  Küpten 
çıkan maniler herkesin önünde okunurdu. Kızlar bu vesileyle sevdiklerine gizli mesaj 
yollardı.” şeklinde anlatmıştır. Hıdrellez günü “Çalıklı’ya festivale gideriz” şeklinde verilen 
yanıtlar doğrultusunda yapılan araştırmada Valandova şehrinin Çalıklı Köyü’nde 
“Uluslararası Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali” yapıldığı öğrenilmiştir. Bu festivalde hem 
Kuzey Makedonya’nın farklı bölgelerinden hem yakın ülkelerdeki Türklerden yoğun bir 
katılım olduğu görülmektedir. Yağlı güreş ve çeşitli müsabakaların yapıldığı festivalde 
yöresel halk oyunları da sergilenmektedir (Destanov, 2022).    
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4. Kutladığınız mevsimlik bayramlarda hangi yiyecekler tüketilmektedir? 
Alınan cevaplar genel olarak Hıdrellez üzerine olmuştur. Hıdrellez için kuzu eti ( K1, K4, K5, 
K9, K11), kapama (K6, K7, K8),  tavuk çorbası (K6, K8), labada sarması (K4, K5, K6, K7), 
pite ( K1, K2, K3, K8, K9), çorba ( K4, K5, K7, K9), fasulye (K4, K5, K6, K7, K8),yörede 
samsa denilen sarımsaklı mantı ( K9), börek (K10) ve mangal (K10) gibi yemeklerin 
pişirildiği ifade edilmiştir. Tatlı olarak ise irmik tatlısı (K6, K7, K8), peynir tatlısı (K4, K5, 
K9), kaymaçina ( K1, K2, K3),  sütlaç (K2), aşlama tatlısı ( K10), süt pitesi (yufkalı 
kaymaçina) (K1) gibi sütlü tatlıların tercih edildiği belirtilmiştir. K2 “Hıdrellez Bayramında 
genellikle sıralı pite dediğimiz krep hamurundan yapılan ve sacda bol tereyağı ile pişirilen bir 
çeşit börek yapılırdı. Tatlı olarak süt gibi beyaz tenli olmak için sütlü tatlılar yapılırdı. Bizim 
evde genellikle kaymaçina tatlısı (süt, yumurta ve şeker) ile sütlaç yapılırdı. Sütlaç içindeki 
pirinç bolluk ve bereketi simgelerdi.” şeklinde yanıt vermiştir. K11 Nevruz için özellikle 
“fliya” adı verilen bir börek türünün yapıldığını ifade etmiştir.  
Kuzu etinin Hıdrellez için ayrı bir öneminin olduğu anlaşılmaktadır. Kuzu kızartma, kapama, 
kavurma vb. şekillerde hazırlanan kuzu eti Hıdrellez için özellikle pişirilen et türü olarak 
görülmektedir. Labada bahar aylarından itibaren yabani olarak doğada yetiştiği gibi evlerin 
bahçelerinde de yetiştirilen yeşil yapraklı bir bitkidir. Evelik, efelik, labada isimleriyle 
Anadolu mutfağında da kullanılan lezzetli ve besleyici bir bitki türüdür. Hıdrellez’de Kuzey 
Makedonya Türklerinin bu bitkiyi sarma yapmak için kullandığı, bulgur veya pirinç ilavesiyle 
hazırlanan yemeğinin yapıldığı ifade edilmiştir. Çorba olarak özellikle tavuk çorbasının tercih 
edildiği belirtilmiştir. Kaymaçina orijinalinde ağız (hayvanların doğum yaptıktan sonraki 
koyu kıvamlı besleyici ilk sütü) olarak bilinen ürünle hazırlanırken ağızın kısıtlı üretimi 
nedeniyle günümüzde daha çok süt, yumurta ve şeker ilavesiyle hazırlanan muhallebi benzeri 
bir tatlıdır. Üzeri şekerle kaplanıp karamelize edilerek de hazırlanabilmektedir. Fliya adı 
verilen sıralı pite olarak da adlandırılan börek ise un, su ve tuzdan elde edilen krep 
kıvamındaki hamurun kat kat tepsiye dökülmesi, her bir katın arasına tereyağı ve kaymak 
ilave edilmesi ile hazırlanan oldukça zahmetli bir yiyecektir. Yörede sevilerek tüketilen bu 
ürünün özellikle pişirme sürecinin üç saate yakın sürmesine rağmen Hıdrellez ve Nevruz için 
hazırlanıyor olması bölgede bu mevsimlik bayramlara atfedilen önemi anlamak açısından da 
önemlidir.  
 
5. Eskiden kutlanıp artık kutlanmayan mevsimlik bayramlar hangileridir? 
Bu soru özellikle 60 yaş ve üzeri gruptaki katılımcıların verdiği yanıtlar dikkat çekmektedir. 
Kırklar ve Nevruz adı verilen özel günler için eskiden kutlamalar yapıldığı, günümüzde ise 
kutlanmadığı ifade edilmiştir. Hıdrellez bayramının da eskiden çok önem verilen bir bayram 
iken günümüzde ise eski öneminin kalmadığı belirtilmiştir. K9 bu konuda verdiği cevapta 
“Kırkları kutlarlardı daha öncelleri ama şimdi kutlamazlar. Kırklar Hıdrellez’e 40 gün varken 
kutlanırdı. Yani ilkbaharın gelişi kutlanırdı” demiştir.  K7 ise “Kırklar ile Nevruz da var. Ama 
o günler sadece belli günler olarak bilinir. Hıdrellez’de olduğu gibi o günlerle ilgili kutlama 
yapılmaz” şeklinde cevaplandırmıştır. K3  “Eskiden Hıdrellez kutlanırdı, fakat günümüzde 
Üsküp’te bizler tarafından kutlanmamaktadır. Romanlar ise bu bayramı halâ kutlamaktadır.” 
diyerek K2 ile benzer şekilde Hıdrellez’in de artık unutulmaya başladığını ifade etmiştir. 18-
24 yaş grubunda yer alan iki katılımcının bu soruya farklı cevaplar verdikleri görülmüştür. 
K10 eskiden hem Makedonlar hem de Türklerin ortak olarak Paskalya bayramını 
kutladıklarını ifade ederek günümüzde bunun yapılmadığını söylemiştir. K12 ise yılbaşı 
kutlamalarının bildiği tek mevsimlik bayram olduğunu belirtmiştir.  
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6. Kutladığınız mevsimlik bayramlar için gidilen özel yerler var mıdır?  
Hıdrellez için yeşil ve açık alanların, su kenarlarının tercih edildiği gelen yanıtlar arasında 
dikkat çekmektedir. Bu konuda Üsküp Kalesinin ve Şehir Parkının Hıdrellez şenlikleri için 
tercih edilen bölgeler olduğu ifade edilmektedir. K9 ise “Veles’e Köprülü’ye bağlı Cumalı 
Köyünde yer alan Yusuf Dede’ye ait türbe ziyaret edilir. Gerçekleşen dilekler için burada 
adaklar yerine getirilir” şeklinde yanıtlamıştır. K10 ise “ sabah beşte kalkılır ve bizlerin gittiği 
bir açık delik diye adlandırılan taşların zaman içinde üst üste düşmesi sonucu oluşan bir yer 
vardır. Burada sadece iki taş arasında bir delik bulunur. Gençler oradan geçerek dilek tutar. 
Gidilen yer yeşillik, ferahlık, ağaçlık olan bir yerdir. Orada şenlikler yapılır. İnsanlar komşu 
ve akrabalarıyla beraber yöresel oyunlar oynarlar.” şeklinde ifade etmiştir.  
Araştırmaya katılanlara yöneltilen “Mevsimlik bayram kutlamalarınızın ve yemek 
kültürünüzün Kuzey Makedonya’da yaşayan diğer halklardan etkilendiğini düşünüyor 
musunuz?” şeklindeki soruya Üsküp ve Manastır’da ikamet eden katılımcılar evet etkilemiştir 
şeklinde cevap verirken Usturumca ve İştip’te yaşayan katılımcılar hayır şeklinde 
yanıtlamıştır.  K12 dışındaki bütün katılımcılar “Kutladığınız mevsimlik bayramlar 
hangileridir?” şeklindeki soruya Hıdrellez cevabını verirken K11 Hıdrellez ve Nevruz 
şeklinde yanıtlamıştır. K12 ise yılbaşı kutlamaları dışında mevsimlik bayramlar hakkında 
bilgisi olmadığını ifade etmiştir.    
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Türk kültürünün önemli bir parçasını oluşturan özel günler kapsamındaki mevsimlik 
bayramların kökleri Orta Asya’ya dek uzanmaktadır. Anadolu topraklarında koç katımı, 
Çiğdem Bayramı, Nevruz, Batnem, Hıdrellez, Hasat Bayramı, Çoban Bayramı vb. gibi 
birbirinden farklı gün, isim ve şekillerde kutlanan mevsimlik bayramların tarımsal faaliyetler 
ile yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Sağlık, güzellik, bolluk, bereket, kötülüklerden 
korunma amaçlı yapılan birçok ritüel barındıran bu bayramlarda tüketilen yiyecek ve 
içecekler de farklılık göstermektedir. Anadolu’dan göç ettikten sonra yüzlerce yıl Kuzey 
Makedonya’da yaşayan Türklerin kutladığı mevsimlik bayramları ve bu bayramlarda tüketilen 
yiyecek ve içecekleri belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada Anadolu topraklarında 
mevsimlik bayramlarda görülen çeşitliliğin bu bölgede yaşatılamadığı tespit edilmiştir. 
Bölgede yaşayan Türklerin kutladığı yegâne mevsimlik bayramın “Hıdrellez” olduğu 
anlaşılmıştır. İslamiyet öncesinde Türkler arasında önemli yeri olan ağaç, dağ ve su kültünün 
İslam’a geçişle birlikte Hıdrellez kutlamalarında kendini gösterdiği görülmektedir. Kutlamalar 
için yeşil, ağaçlık ve su kenarında olan bölgelerin tercih edilmesi Anadolu topraklarında 
olduğu gibi Kuzey Makedonya Türklerinde de devam etmektedir. Bu özel günde ziyaret 
edilen türbeler genellikle yüksek alanlarda konumlandırılmıştır. Katılımcıların Hıdrellez 
kutlamalarına eskisi kadar önem verilmediği ile ilgili endişelerinden, yüzlerce yıllık geçmişe 
sahip bu kültür mirasının Kuzey Makedonya Türklerinin gelecek kuşaklarına aktarılabilmesi 
için çaba sarf edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda Orta Asya Türk 
dünyasında yaygın olarak kutlanan Nevruz’un Kuzey Makedonya Türkleri arasında 
bilinirliğinin az olduğu tespit edilmiştir.  
Arslan (20212) tarafından yapılan araştırmada İstanbul’daki Hıdrellez kutlamaları hakkında 
bazı bilgiler verilmiştir.  Yine Döğüş (2015) tarafından yapılan bir diğer araştırmada 
Anadolu’da Hıdrellez geleneği araştırılmıştır. Özarslan (2000), Çalışkan, (2015), Taş Gürsoy 
(2021) ve Hasan (2006) tarafından yapılan araştırmalarda farklı kültürlerde yaşatılan 
Hıdrellez gelenekleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu araştırmalardaki Hıdrellez kutlama 
gelenekleri ile görüşmelerden elde edilen bulgular karşılaştırıldığında Kuzey Makedonya 
Türkleri de Anadolu’da olduğu gibi Hıdrellez bayramını yaz aylarının başlangıcı olarak kabul 
ettikleri 6 Mayıs tarihinde kutlamaktadırlar.   
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Bugünü kutlayanlar Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşma sevincine ortak olmaları 
nedeniyle dileklerinin gerçekleşeceğine inanmaktadır. Hıdrellez’de yapılan etkinlikler 
arasında yaşanılan alanların temizliği (Hızır’ın kirli yerlere gelmeyeceğine inanılmaktadır), 
bayrama özgü yemeklerin hazırlanması, sütleğen otu, söğüt yaprağı vb. toplanarak evlere 
asılması (kötülüklerden korunmak, sağlık bulmak, kısmetin açılması, bolluk ve bereket için) 
gül ağacı altına dileklerin saklanması gibi ritüeller bulunmaktadır. Martıfal koymak ve 
çıkarmak bu bayrama özgü geleneklerdendir ve Anadolu’da da martaval, martofar gibi 
isimlendirilen bu uygulamalar devam etmektedir. Hıdrellez günü yeşillik, ağaçlık ve su 
kenarındaki alanlara gitmek, salıncak kurup sallanmak ( hastalıkların dökülmesini 
sağlayacağına inanılmaktadır), hem Anadolu hem de Kuzey Makedonya’da yaşayan Türkler 
için Hıdrelleze özgü değişmeyen uygulamalardandır.  Bu bayramda tüketilen yiyecekler 
arasında yer alan kuzu eti, sarma, pilav (kapama), irmik helvası ve pide gibi yiyecekler de 
Anadolu ile benzerlik göstermektedir. Sütten yapılan tatlılar (kaymaçina, peynir tatlısı ve 
sütlaç) Kuzey Makedonya’da Hıdrellez için çok sık tüketilmektedir. Anadolu’da da 
Hıdrellez’de hoşmerim, irmik tatlısı, baklava gibi tatlılar tercih edilmektedir.  
Ulus kültürünün yaşatılmasında önemli yere sahip olan mevsimlik bayramların, yapılan 
etkinlikler, yiyecekler, eğlenceler, ritüeller ile devam ettirilerek gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesi ve hatırlatılması açısından kayıt altına alınması önemlidir. Mevsimlik 
bayramlar ve diğer özel günler kapsamında farklı şehirler ve farklı dinlerdeki uygulamaların 
karşılaştırılması alana katkı sağlayabilecek çalışmalardandır. Yine gastronomi açısından 
Kuzey Makedonya Türk yemeklerinin gruplandırılarak reçetelerinin oluşturulması gibi 
araştırmaların gerekli olduğu görülmektedir.  
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ÖZET 
Turizm dünya genelinde politik, sosyal, kültürel ve ekolojik özelliklere sahip, hızla büyüyen, 
dinamik ve ekonomik etkileri olan bir sektördür. Bu nedenle de hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler için günümüzde en önemli sektörlerden biri konumundadır ve ülkeler 
devamlı olarak turizmle ilgili planlama, yatırım, örgütlenme, iç turizm, dış turizm, araştırma-
geliştirme, hizmet, ulaşım, altyapı, tanıtım, pazarlama, eğitim, markalaşma,  varış noktalarının 
geliştirilmesi ve turizmin çeşitlendirmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Çünkü turizm 
sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, turizm etkinliklerinin geleneksel ve dar kalıplardan 
çıkarak toplumlar ve bireyler için ilgi uyandırması amaçlanmaktadır.  
Yapılan araştırmalar, günümüzde bir yandan turizm faaliyetlerinin gün geçtikçe arttığını, 
diğer yandan ise turizm anlayışının değiştiğini göstermektedir.  Değişen turizm anlayışına 
paralel olarak turizme katılanların geleneksel diye anılan deniz-kum-güneş üçlüsünün yerine, 
yeni bölge ve yeni ürün arayışında oldukları görülmektedir. Aynı zamanda doğa ile 
bütünleşen, çevreye duyarlı, farklı kültür ve yaşam biçimleriyle bütünleşmeye olanak 
sağlayan turizm ürünlerine yönelik motivasyonlar da artmaktadır.  
Kitle turizmine alternatif olarak,  bozulmamış doğal ve kültürel yapısı, huzuru, sessizliği ve 
daha birçok artılarıyla Türkiye son derece avantajlı ülkeler arasındadır. Bu avantajlı 
bölgelerden birisi de ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan ve özellikle de doğa 
turizmi ile ön plana çıkan Trabzon ili ve çevresidir. Bu çalışmada da yeni arayışlar ve ürün 
çeşitlendirmesi arayanlar için Trabzon ve çevresindeki alternatif turizm imkânları araştırılarak 
turizm çeşitlendirmesi ile turizm faaliyetleri açısından yeni imkânlar ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Turizm Çeşitlendirmesi, Trabzon 
 

SEARCHING FOR INNOVATION IN TOURISM: FIELD RESEARCH 
 
ABSTRACT 
Tourism is a rapidly growing, dynamic and economic sector with political, social, cultural and 
ecological characteristics throughout the world. For this reason, it is one of the most important 
sectors for both developed and developing countries today. Countries are constantly working 
on tourism-related planning, investment, organization, domestic tourism, foreign tourism, 
research and development, service, transportation, infrastructure, promotion, marketing, 
education, branding, development of destinations and diversification of tourism. Because it is 
aimed to ensure sustainability in the tourism sector and to arouse interest for societies and 
individuals by leaving the traditional and narrow patterns of tourism activities. 
Studies show that, on the one hand, tourism activities are increasing day by day on the one 
hand, and on the other hand, the understanding of tourism has changed.  
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Parallel to the changing understanding of tourism, it is seen that those who participate in 
tourism are in search of a new region and new product instead of the traditional sea-sand-sun 
trio. At the same time, motivations for tourism products that integrate with nature, are 
sensitive to the environment, and allow integration with different cultures and lifestyles are 
increasing. 
As an alternative to mass tourism, Turkey is among the most advantageous countries with its 
unspoiled natural and cultural structure, peace, quietness and many other advantages. One of 
these advantageous regions is the province of Trabzon and its surroundings, which is located 
in the Eastern Black Sea Region of our country and stands out especially with its nature 
tourism. In this study, alternative tourism opportunities in Trabzon and its surroundings were 
searched for those who are looking for new searches and product diversification, and new 
opportunities in terms of tourism diversification and tourism activities were tried to be 
revealed. 
Keywords: Alternative Tourism, Tourism Diversity, Trabzon 
 
Giriş 
Turizm, dünya genelinde politik, sosyal, kültürel ve ekolojik özelliklere sahip,  hızlı büyüyen, 
dinamik ve ekonomik etkileri olan bir sektördür. Bu sektör çok sayıda ülkenin geleceğinin 
yakından ilgilendiren evrensel bir olgudur. Bu olgu insanların bir nedene bağlı seyahat 
faaliyetleri ile ortaya çıkmış ve gelişmiştir. İnsanlar çok eski zamanlarda beri seyahat ve 
seyahatlerle ilgili faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetler en çok ilk ve orta çağlarda 
görülmeye başlamıştır. Bu çağlarda yaşayan insanların sayıca artması onların başka yerleşim 
alanları aramalarına sebep olmuştur. Böylece insanların daha uygun ve rahat yerlerde yaşama 
istekleri zamanla bu hareketin hızlanmasına sebep olmuştur. Günümüzde ise bu faaliyetlerin 
tümü turizm kavramı adı altında ortaya çıkmıştır.  
Turizmin doğmasına neden olan olaylar ise  şunlardır:  
1. İnsanların eğlenme ve dinlenme istekleri,  
2. Sağlık veya hava değişimi için yer değiştirmeler,  
3. Spor, sanat ve kültürel etkinlikler,  
4. İnceleme ve araştırma için yapılan geziler,  
5. Kutsal sayılan yerleri ziyaretler,  
6. Kongre veya toplantılar,  
7. İş için yapılan geziler.  
Turizm sektörünü geliştirerek ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre erişmek istediği hedef 
değişiklik gösterebilmektedir. Gelişmiş ülkeler turizm sektörünün gelir etkisinden 
faydalanmaya çalışırken gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler ise, turizm sektörünün 
döviz sağlayıcı ve yeni iş imkânları yaratabilme gücünden faydalanmak istemektedirler 
(Yıldız, 2011). Ülke ekonomilerinde ve toplumsal kalkınmada stratejik bir konumda olan 
turizm, dünya ekonomisi için vazgeçilmez bir sektördür. Bölgelerarası kalkınma seviyelerini 
dengelemek, kaynakları etkin kullanmak, turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak 
maksadıyla turizm etkinlikleri günden güne daha çok önem kazanmaktadır. Bu kazanımlarla 
turizm sektörünün makro anlamda ülke ekonomisine mikro anlamda ise bölge ekonomisine 
sağladığı katma değerleri ön plana çıkmaya başlamakta ve alternatif turizm arayışları hız 
kazanmaktadır (Çelik Uğuz, 2011). Bu açıdan değerlendirildiğinde alternatif turizm arayışları 
içinde olanlar için de yayla turizmi büyük önem taşımaktadır. 
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Çalışmanın Kapsamı  
Alternatif turizm türleri açısından Türkiye son derece avantajlı ülkeler arasındadır.  Bu 
çalışmada da yeni arayışlar ve ürün çeşitlendirmesi arayanlar için Türkiye’deki alternatif 
turizm imkânları arasında Trabzon ve çevresinde yapılan ve bölgenin son derece uyumlu 
olduğu “yayla turizmi” merkezleri, yaylaların özellikleri araştırılarak, yerli ve yabancı 
turistlere alternatif ürün tanıtılmaya çalışılmıştır.   
Trabzon Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan ve özellikle de doğa turizmi ile ön plana çıkan 
bir şehirdir. Trabzon, zengin geçmişi, sayısız tarihsel mekân ve kalıntıları, kendine özgü 
kültürü, coğrafi konumu ve bir ticaret merkezi olma özelliği ile turizm açısından canlı bir 
kenttir (www.ttso.org.tr). 
Trabzon coğrafik özelikleri görülmeye değer güzelliklere sahiptir. Örneğin; yeşil bitki örtüsü, 
jeomorfolojik özellikler, vadiler, yamaçlar, akarsu ve göller, deltalar, iklimi, dağlık alanları, 
tepelik alanları, kütle hareketleri gibi özelliklere sahiptir.  
Trabzon sahip oluğu bu farklı coğrafik özellik ve güzellikleri nedeniyle birçok farklı turizm 
çeşidinin de yapılmasına imkân tanımaktadır. Bunlar arasında; iş turizmi, sağlık turizmi, 
kongre turizmi, karavan turizmi, gençlik turizmi, spor turizmi, deniz turizmi   ve kültür 
turizmi  gibi turizm türleri sayılabilir.  
Trabzon ili ve çevresinde her yıl yerli ve yabancı birçok turiste kapılarını açan ve görülmeye 
değer kültürel varlıkları da bulunmaktadır ve bu kültürel varlıklar şöyle sıralanabilir 
(www.trabzon.gov.tr): 
 

Atatürk Köşkü Trabzon Kalesi 
Ayasofya Müzesi Vezalon (Yahya) Manastırı 
Santa Harabeleri Alaca Han 

Trabzonspor Müzesi Trabzon Kundupoğlu Evi Müzesi 
Taşhan Abdülhamit Çeşmesi 

Sümela manastırı Cevdet Sunay Müzesi 
Kızlar Manastırı Orta Mahalle (Akçaabat), 
Ortahisar Evleri Çakırağa Konağı 

Memişoğlu Konağı Nemli zade konağı 
Sekiz Direkli Hamam Hamza Paşa (Açık Türbe) Türbesi 

Gülbahar hatun Türbesi Kavaklı Su Kemeri 
Yarım Bıyıkoğlu Evi Zağnospaşa Köprüsü 

Ahi Evren Dede Camii İmaret Deresi Su Kemeri 
Tabakhane Köprüsü Ahi Evren Dede Türbesi 
Yeni Cuma Camii Kuzgundere Su Kemeri 

  
Trabzon ve çevresinin sahip olduğu doğal güzellikler birçok turizm türüne ev sahipliği 
yapmakla birlikte, yerli ve yabancı turistlerin en fazla rağbet gösterdiği turizm türlerinden 
birisi “yayla turizmidir”. Şehrin yaklaşık yüzde otuzunun da dağlık olması yayla turizminin 
yapılmasına da daha iyi imkân sağlamaktadır. Ayrıca Trabzon ilindeki 6 yayla da Turizm 
Bakanlığı tarafından “turizm merkezi ilan edilmiştir. 
Trabzon yaylalarını özelliklerini ve yaylalarda yapılabilecek aktiviteleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:  
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- Kendine has iklimi,  
- Yazın sıcağında genellikle sis ve çise oluşu, 
- Dağ ve doğa yürüyüşlerine imkan sağlaması 
- Şifalı suları ve krater gölleri, 
- Yöresel doğal yiyecekleri, 
- Coşkun akan dereleri, 
- Kano ve kış sporları yapılabilmesi, 
- Zengin peyzaj görüntüleri sunması,  
- Zengin flora ve faunası, 
- Zengin ormanları, 
- Çim kayağı yapılabilmesi, 
- Av ve olta balıkçılığının yapılabilmesi, 
- Yeşil ve mavinin bir arada sunulması, 
- Doğa içinde dinlenme imkanı, 
- Rafting yapılabilmesi, 
- Halkın günlük yaşantısının içinde olabilme, 
- Yayla evleri, 
- Yöresel ve kültürel ürünler, el sanatları, 
- Yöresel oyunları ve müziği (horon, kemençe) 
- Ulusal ve uluslararası yayla şenlikleri. 
-  
Yayla Turizmi Kapsamında Trabzon Yayları ve Özellikleri 
Trabzon ve çevresinde Turizm Bakanlığınca altı yayla turizm merkezi ilan edilmişse de bu 
yaylalarımızın dışındaki diğer yaylalar da doğa harikası konumları ve güzellikleri ile birlikte 
şehir hayatından sıkılanlar için güzel bir alternatif turizm merkezleridir ve bu yayları şöyle 
açıklamak mümkündür: 
 
1) Hıdırnebi Yaylası 

 
Kaynak: www.akcaabat.bel 

 
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yer alan yayla, doğa turizmi için önemli destinasyon 
merkezlerden birisidir ve turist yoğunluğu bakımından Uzungöl’den sonra gelmektedir. 
Hıdırnebi yaylası ve çevresini kapsayan turizm projesi kapsamında da turistlik alanlar yeniden 
belirlenerek bu alanlarda yeme-içme ve konaklama tesisleri, sosyal kültürel yapılar, eğlence 
ve spor alanları, SPA tesisleri, atlı ve yaya yürüyüş yolları, asma köprüler, seyir terasları, 
piknik alanları tasarlanmaktadır (www.akcaabat.bel).  



 

 

 

 

 
291 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Hıdırnebi yaylasında konaklamak için pansiyon tipi evler bulunmaktadır. Yaylanın doğal 
manzarası, seyir terası havasını vermektedir. Burada doğa turizmi ve yayla turizmi 
kapsamında yapılabilecek aktivitelerin yanında,  Hıdırnebi yaylasında her yıl temmuz ayında 
düzenlenen yayla şenlikleri ile yerli yabancı birçok turistin ilgi odağını oluşturmaktadır.  
 
2) Kadırga Yaylası 

 
Kaynak: www. karadeniz.gov.tr 

 
Kadırga yaylası Trabzon ile Gümüşhane il sınırları arasında yer almaktadır ve yayla 2300 
metre yükseklikte yer aldığı için ağaç yetişme sınırının üzerinde bulunmaktadır. Yine burada 
Temmuz ayında (üçüncü cuması) yayla şenlikleri kapsamında, panayıra benzer etkinlikler 
düzenlenmektedir. Oldukça kalabalık olan yaylada “üstü açık cami” ilgi çekmektedir. 
 
3) Karadağ Yaylası 

      
Kaynak: www tudayder.com 

 
Akçaabat ilçesinde bulunan Karadağ yaylası, yol üzerinde bulunan konumu dolayısıyla 
kolaylıkla ulaşım sağlanabilmekte ve bu nedenle de oldukça çok tercih edilmektedir. Özellikle 
bol oksijeni nedeniyle akciğer sorunu yaşayanlar için oldukça idealidir ve yaban hayat 
bakımından da zengin olan yaylanın altyapı çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır. 
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4) Lapazan Yaylası 

    
  Kaynak: www.macka.gov.tr                      Kaynak: www.neredekal.com 

 
Trabzon Akçaabat ilçesine bağlı Lapazan yaylasında altyapı çalışmaları tamamlanmamıştır 
fakat yayla çim kayağı için uygun konum ve ortama sahiptir. 
 
5) Sultan Murat Yaylası 

   
Kaynak: www.caykaragazetesi.com 

 
Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan Sultanmurat yaylası ismini, IV.Murat’ın sefer dönüşü 
burada kalıp konaklamasından almıştır. Yaylanın altyapı imkanları ve sosyal imkanları 
tamamlanmış durumdadır ve 100 yatak kapasiteli tesisi bulunmaktadır. Her yıl 20 Ağustos’ta 
“yayla şenlikleri” kutlanır, ayrıca 23 Haziranda da şehitleri anma günü” kutlanır. 
 
6) Kayabaşı Yaylası 

     
Kaynak: www.bolge12.tarimorman.gov.tr 

 
Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı olan Kayabaşı yaylası, şehir merkezine çok uzak 
konumda olmaması, altyapı ve sosyal tesislerin tamamlanmış olması, eşsiz doğal güzelliği, 
yürüyüş, jeep safari imkânları ve mangal ve piknik alanları ile turistlerin oldukça sık geldiği 
yerler arasında bulunmaktadır.  
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7) Sis Dağı Yaylası 

    
Kaynak: www.kulturportali.gov.tr 

 
Trabzon ve Gresun il sınırları arasında bulunan “Sis Dağı yaylasında” yaz aylarının ortalarına 
kadar kar görülebilmektedir ve Sis dağı üzerinde oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. 
Özellikle sarı ve mor renkli çiçekleri ile dikkat çekmektedir. 
 
8) Çakırgöl Yaylası 

  
Kaynak: www.aa.com.tr 

 
Trabzon-Gümüşhane sınırında bulunan Çakırgöl, “saklı cennet” olarak nitelendirilmekte ve 
bozulmamış doğası ile dikkat çekmektedir. 
Serin suları ve bozulmamış doğasının yanı sıra bünyesindeki göl ile ilgi gören bölge, 
çimenler, sık sık gölün bulunduğu tepeyi ve çevresindeki yaylaları saran sis ve bulutlar, 
göldeki kırmızı benekli alabalıklar ve temiz havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar 
sunmaktadır. Çevresindeki yaylalarıyla da adeta ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan 
Çakırgöl, erken kar yağması ve uzun süre erimemesi nedeniyle Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca "kış sporları turizm merkezi" ilan edilmiştir (www.aa.com.tr). 
Yukarıda açıklanan yayların yanında Trabzon ve çevresinde başka birçok yayla daha 
bulunmaktadır ve bu diğer yayları ve özelliklerini aşağıdaki tablo yardımı ile şöyle sıralamak 
mümkündür:  
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Tablo 1: Trabzon ve Çevresindeki Diğer Yayları ve Özellikleri 
Yaylanın Adı Bulunduğu Yer Özellikleri 

Pazarcık Yaylası Trabzon-Araklı 

Köy merkezinde 
Alışveriş imkanı bulunmakta 

Doğa yürüyüşü 
Bitki inceleme 
Bisiklet turları 

Yılantaş Yaylası Trabzon-Araklı/Yeşilyurt 

Doğa Yürüyüşü 
Bitki inceleme 

Kuş gözlemciliği 
Bisiklet turları 

Erikbeli Yaylası Trabzon-Gümüşhane 
Kamp kurma 

Doğa yürüyüşü 

Çatma Obası Yaylası Trabzon-Tonya 
Doğa yürüyüşü 

Mitolojik mekanları 

Haçka Obası Yaylası Trabzon-Düzköy 
Altyapı hizmetleri 

Haçkalı Baba Türbesi 
Yayla Şenlikleri (14 Ağustos) 

Harmantepe Yaylası Trabzon-Köprübaşı 
Siperler ve şehit mezarları 

(I.Dünya savaşından kalma) 
Cöşk Tepesi 

Kulindağı Yaylası Trabzon- Maçka 
Altyapı hizmetleri 
Zengin bitki örtüsü 

Kiraz yaylası Trabzon-Maçka 

Altyapı hizmetleri 
Çim kayağı 

Yayla şenlikleri 
Pansiyon, alışveriş yerleri, 

Lokanta 

Mavura Yaylası Trabzon- Maçka 
Altyapı hizmetleri 

Orman manzaralı toprak yol 
Yürüyüş imkanı 

Sazalan Yaylası Trabzon-Tonya Altyapı hizmetleri 
    
Sonuç ve Öneriler      
Yayla turizmin gelişmesinde katkı sağlamak amacıyla turizm merkezinin kullanım yoğunluğu 
beklenti ve istediğinin fazla olması, yayla turizmi için oldukça önemlidir ve yayla turizminin 
sürekliliği, yayla turizmi yapılırken bölgenin doğal ve kültürel değerlerine zarar verilmemesi 
ile paralellik göstermektedir. Bu nedenle de kitle turizmi yerine doğaya ve yerel halka saygılı 
yayla turizmi imkânlarının sunulması son derece önemlidir.   
Günümüzde yayla turizmin gelişmesinde çeşitli tanıtım araçları önem kazanmıştır. Örneğin; 
sosyal medya kullanıcıların fotoğraflayıp internet ortamında paylaştığı fotoğrafların hızla 
yayılmasıyla birlikte bir yere olan ilgi ve merakın arttığı sonucu bilinmektedir (Vural ve Bat, 
2010)  
Bu açıdan değerlendirildiğinde, genellikle yaz aylarında yoğun rağbet gören Trabzon ili ve 
çevresindeki yayla turizminin gelişimi ve yılın diğer mevsimlerine de yayılması, özelliklerinin 
aktarılmasında yerli ve yabancı turistlerin ve sosyal medya paylaşımlarının önemi büyüktür.  
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Trabzon yaylalarında artan yayla turizmin devamının gelebilmesi ve daha çok kullanıcının 
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için doğal değerlerinde bozulma, kültürel değerlerinde azalma 
olmaması gerekmektedir. Bu da kullanım planlamalarının doğaya ve yerel halkın ihtiyaçlarına 
saygılı bir şekilde planlanmasını ve yönetilmesini gerektiğini göstermektedir (Sekban vd., 
2018).  
Kısaca; Trabzon ili ve çevresinde bulunan ve doğal ve kültürel değerlerimizin kaynaklarından 
olan yayların hak ettikleri statülere ve konumlara gelebilmesi için bilinçli kullanım ve 
planlamaları yapılmalı ve yöreye özgü ürünlere sahip çıkılmalıdır.  Bununla birlikte, yayla 
turizminin hak ettiği düzeye ulaşması için de gerekli alt ve üst yapı yatırımları konusuna da 
özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca yaylara da gerekli sosyal imkanlar geliştirilerek 
gereksiz ve doğallığı bozacak yapılaşmalardan da uzak durulması önemlidir. 
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ÖZET 
Emek yoğun bir sektör olan turizm sektörünün önemli bileşenlerinden bir tanesi yiyecek-
içecek işletmeleridir. Çünkü insanların karşılanması sürekli ve gerekli temel ihtiyaçlarından 
biri olan yeme-içme ihtiyaçları beraberinde yiyecek-içecek sektörünü dünyadaki en büyük 
sektörlerden biri haline getirmiş ve ekonomik kriz ve savaş dönemlerinde bile bu sektörün 
varlığını sürdüren ve gelişen bir sektör konumunda bulunmasına neden olmuştur.  
Günümüzde küreselleşme ile birlikte ailede çalışan bireylerin sayısının artması,  yaşam 
standartlarının farklılaşması ve gelişmesi, sosyalleşmenin daha popüler hale gelmesi, boş 
zamanlardaki artış, menülerdeki gelişme gibi nedenlerden dolayı evin dışında yemek 
alışkanlıkları artmıştır. Bu gelişmeler beraberinde daha fazla işletmenin yiyecek içecek 
sektöründe yer almasına ve rekabetin artmasına sebep olmuştur. Rakiplerinden bir adım daha 
önde olmak ve varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler de daha profesyonel davranmak 
zorundadırlar. 
Yiyecek-içecek işletmeleri için müşteri memnuniyeti sağlamak, sürekli artan ve değişen 
müşteri istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermek işletmelerin ayakta kalması ve rekabet 
edebilirlikleri açısından oldukça önemlidir. Yiyecek içecek işletmelerinin varlıklarını 
sürdürmeleri, kar hedeflerine ulaşabilmeleri etkin bir maliyet kontrol sürecine sahip 
olmalarına bağlıdır. 
Bu çalışmada da tüketicilerin yiyecek içecek taleplerini karşılamak, dolayısıyla karlarını 
artırmak ve sürdürülebilirliklerini sağlamak isteyen yiyecek-içecek işletmelerinin maliyet 
kontrol yöntemlerinden olan “Basit Maliyet Kontrol Sistemleri” araştırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Yiyecek İçecek İşletmeleri, Maliyet Kontrol, Turizm Sektörü 
 

COST CONTROL IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES 
 
ABSTRACT 
One of the important components of the tourism sector, which is a labor-intensive sector, is 
food and beverage businesses. Because, meeting the needs of food and beverage, which is one 
of the constant and necessary basic needs of people, has made the food and beverage sector 
one of the largest sectors in the world. This has caused this sector to be in the position of a 
sector that continues its existence and develops even in times of economic crisis and war. 
Today, eating habits outside the home have increased due to reasons such as the increase in 
the number of individuals working in the family, the differentiation and development of living 
standards, the more popular socialization, the increase in leisure time, the improvement in the 
menus. These developments have led to the involvement of more businesses in the food and 
beverage sector and increased competition. Businesses that want to be one step ahead of their 
competitors and maintain their existence also have to act more professionally.  
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For food and beverage businesses, providing customer satisfaction and responding to ever-
increasing and changing customer demands and needs are very important for the survival and 
competitiveness of businesses. The survival of food and beverage businesses and their ability 
to reach their profit targets depend on having an effective cost control process. 
In this study, "Simple Cost Control Systems", which is one of the cost control methods of 
food and beverage businesses that want to meet the food and beverage demands of consumers, 
thus increasing their profits and ensuring their sustainability, were investigated. 
Keywords: Food and Beverage Businesses, Cost Control, Tourism Sector 
 
Literatür Özeti 
Turizm sektöründe faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinin varlıklarını korumaları ve 
faaliyetlerinin devamını sağlamada en önemli konulardan ve işletmelerin kuruluş 
amaçlarından biri olan kar elde etmektir. Yiyecek-içecek işletmelerinin bu amacı 
gerçekleştirmeleri de etkin bir maliyet kontrol süreci uygulamalarına bağlıdır.  
Literatüre bakıldığında yiyecek-içecek işletmelerinin uyguladıkları maliyet kontrol sürecine 
ilişkin pek çok çalışma bulunduğu görülmektedir ve bu çalışmalar şöyle özetlenebilir: 
Bölükoğlu ve Özgen (2006), yaptıkları çalışmada yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde 
uygulanan maliyet yöntemlerinden standart maliyet uygulamasını ele alarak, bu sistemin 
farklı maliyet sistemleri ile birlikte kullanılması durumunda ortaya çıkacak avantaj ve 
dezavantajları açıklanmaya çalışılırmıştır.  
Çam (2009)  toplam 90 konaklama işletmesini içeren analiz çalışmasında,  üst düzey 
yöneticilere yüz yüze anket uygulaması yapmıştır. Çalışma sonucunda ise tüm departmanlar 
içinde, yiyecek-içecek maliyet kontrolünün daha önemli olduğu, bu departmanda fiyat 
belirlenirken mutlaka yiyecek-içecek maliyet analizi yapılması gerektiği ve bunun da alanında 
uzman kişilerce yapılmasının önemli olduğu saptanmıştır. Ayrıca, müşteri memnuniyeti 
sağlamak için de menü planlaması yaparken müşteri isteklerinin göz önüne alınması gerektiği 
vurgulanmıştır. 
Akbulut ve Arslan (2015), yaptıkları çalışmada Batı Karadeniz bölgesinde yer alan 4 ve 5 
yıldızlı olmak üzere toplam 18 otel işletmesi ele alınarak, bu otel işletmelerinin yöneticileri ile 
görüşülmüş ve anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda ise ele alınan otel 
işletmelerinin çoğunluğunun yiyecek-içecek maliyet kontrolünde bağımsız birimlere sahip 
olduğu ve bilgisayar kullanıldığı, yöntem olarak da daha çok “basit ve ayrıntılı maliyet analizi 
yöntemleri” kullanıldığı ortaya konmuştur. Ayrıca içecek maliyet yöntemi olarak da “standart 
maliyet kontrol yöntemi” kullanıldığı saptanmıştır. 
Işık ve Yılmaz (2016), yaptıkları çalışmada yiyecek-içecek maliyet kontrolünün önemini 
vurgulamak için “basit aylık maliyet kontrol yöntemi” uygulayan bir otel işletmesini 
inceleyerek, yüksek olan yiyecek- içecek maliyetlerinin düşürülmesi için öneriler 
geliştirilmiştir. 
Akyürek ve Kızılcık (2018), yaptıkları çalışmada Trabzon’da bulunan 5 adet işletme belgeli 
ve 14 adet belediye belgeli olmak üzere toplam 19 restoran işletmesini ele almışlardır. Anket 
yöntemi ile topladıkları veriler doğrultusunda tüm restoranların maliyet kontrolü yaptığını ve 
bu kontrolleri yapanların da genellikle restoran müdürü olduğu, maliyet kontrollerinin en 
fazla aylık yapıldığı, satın almalarda daha çok pazarlık yönteminin kullanıldığı ve “ayrıntılı ve 
basit maliyet kontrol yöntemlerinin” daha fazla kullanıldığı tespit edilerek restoran işletmeleri 
için bazı öneriler geliştirilmiştir. 
Aksu ve Teken (2019), yaptıkları çalışmada Konaklama işletmelerinin yiyecek-içecek maliyet 
kontrol sürecini araştırmak amacıyla günlük toplam malzeme maliyetini oluşturan kalemleri 
tespit etmeyi amaçlamışlardır.   
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Bu amaçla hayali bir restoran işletmesinin varlığını ve bu restoran işletmesinde gerçekleşen 
günlük ürün satışlarını oluşturan malzemeler ve unların maliyetleri Harris, Kerr ve Foster 
yöntemleri ile hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda oluşturulan günlük ve aylık tablolarda 
maliyet unsurlarını oluşturan en önemli kalemleri tespit etmişlerdir. 
 
Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü ve Önemi 
Maliyet, bir ürün veya hizmetin ortaya çıkabilmesi, pazarlanması ve tüketicilere ulaşması için 
yapılan üretim faktörleri harcamaları ve dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılan 
harcamaların parasal olarak değeridir. 
Yiyecek- içecek işletmelerinin temel gelirlerini oluşturan yiyecek içecek gelirleri konaklama 
işletmelerinde de oda gelirlerinden sonra en önemli gelir kaynağı durumundadır. Ayrıca 
maliyetler açısından da yine yiyecek-içecek işletmeleri için en büyük payı alırken konaklama 
işletmelerinde de personel maliyetlerinden sonra gelmektedir. Bu nedenle müşterilere 
sunulacak olan de yiyecek-içecek ürünlerinin satın alınması, depolanması, tesellüm ve 
dağıtım standartlarının sağlanması, doğru satış fiyatının tespit edilmesinde son derece 
önemlidir. Bu kadar önem arz eden yiyecek-içecek gelirleri ve maliyetleri süreklilik sağlamak 
ve kârlarını artırmak isteyen işletmeler için önemli bir kontrol unsurunu oluşturmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında yiyecek-içecek maliyetlerinin kontrol edilmesinin amaçları şöyle 
sıralanabilir:  
- Maliyetlerin düzenlenmesi, 
- Yüksek maliyetlere karşı önlemlerin alınması, 
- Gereksiz işgücü maliyetlerinin önlenmesi, 
- Gelir ve gider analizlerinin doğru yapılabilmesi, 
- Ürünlerin standartlarda ve porsiyonlarda olması, 
- Ürünlerin satış fiyatının istikrarlı olarak ve gerektiği zaman artırılması, 
- Stoklama ve depolama maliyetlerinin azaltılması, 
-Yiyecek-içecek ürünlerinin standart reçetelere sahip olmasının kolaylaştırılması ve 
devamlılığın sağlanması, 
- Yönetimin ve ilgili birimlerin doğru bilgilendirilmesi, 
- İşletme sahiplerinin ve çalışanların gelecekle ilgili hedeflerinin belirlenmesi, 
- İşletmenin gelecekle ilgili doğru kar ve maliyet planlaması yapmasının sağlanması, 
- Malzemelerin doğru kullanımı ve israfı önlemek. 
- Kalan ürünlerin ve atıkların yeniden değerlenmesini sağlamak ve 
- Yiyecek-içecek giderlerinin kontrol altında tutulmasının sağlanması. 
 
Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri 
Yiyecek ve içeceklerin doğrudan kontrolü, çoğu zaman mümkün olmayabilir.  Çünkü yiyecek 
içecek maliyet kontrolünün oluşturulmasında, yiyecek içecek işletmelerinin diğer sektörlerde 
faaliyet gösteren işletmelerden daha küçük ve uzmanlaşmamış olması, maliyet kontrolünün 
gerçekleşmesini zorlaştırabilir. Ayrıca işletmelerde çalışan yönetici ile diğer personellerin, 
yiyecek içecek üretimi,  maliyetlendirme, fiyatlandırma ve servis konusunda gereken özeni 
göstermemeleri,  maliyet kontrolünün doğrudan gerçekleşmesini engelleyebilir (Erdinç, 
2009).  
Yiyecek-içecek İşletmelerinde maliyeti oluşturan temel unsurlar şöyle özetlenebilir: 
- Yiyecek-içecek malzemesi giderleri, 
- Personel giderleri, 
- Mutfak yakıtı, temizlik, bakım gibi diğer giderler.  
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Yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan maliyet kontrol yöntemleri çeşitli çalışmalarda farklı 
şekillerde sınıflandırmaya tabi tutulsa bile, biz bu yöntemleri; basit maliyet, ayrıntılı maliyet, 
standart maliyet, tahmini maliyet, faaliyete dayalı ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyet 
kontrol sistemleri olarak sıralayabiliriz ve basit maliyet kontrol sistemini şu şekilde 
açıklayabiliriz: 
 
Basit Maliyet Kontrol Sistemleri 
Yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan basit maliyet kontrol sistemi; gerçekleşen maliyete 
dayalı, maliyetlerin en basit şekilde hesaplandığı yöntem şeklinde ifade edilebilir (Taşkın, 
1997). Yüzde kontrol sistemi olarak adlandırılan bu sistem; basit maliyet analizlerinde, 
yiyecek içecek maliyet giderleri, satışlara oranlanarak, yiyecek maliyet yüzdesi 
hesaplanmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinin, geçmiş yıllardaki yiyecek içecek faaliyetleri 
ile gerçekleşen yiyecek içecek faaliyetleri arasındaki rakamlar, oranlanarak 
karşılaştırılmaktadır. Yapılan bu karşılaştırmalı oranlara göre, eğer bir artış söz konusu ise, 
yiyecek ve içecek maliyetleri yükselmiş olarak kabul edilebilir (Benligiray, 1997).  
Bu maliyet sistemine göre herhangi bir yiyecek-içeceğin maliyeti aşağıdaki şekilde 
hesaplanabilir: 
 
J$)KLKM  NOP$)KQ$

= (R*ğSTUO% VOQW% +PW%O% NOPXK:K H RKY*UO% +PW%O% NOPXK:K
H ZöPü:K [SO%(\KS ;U$PK% NOPXK:K) − ZöPü:UK% [SO%(\KS ;U$PK%PKS
− İçM$ NOPXK:KPKS$  

NOP$)KQ JüXUK($ =  
J$)KLKM  NOP$)KQ$

J$)KLKM VOQWş aKP$S$
 

 
Yukarıdaki formüle göre yiyecek maliyeti hesaplanırken kullanılan içki malzemeleri kalemi; 
içkiyle beraber sunulan meze, kuruyemiş gibi ürünleri içermektedir. Ayrıca hesaplanan 
oranlar, maliyet sisteminin aylık veya günlük basit maliyet kontrol sistemine göre değişiklik 
göstererek aylık veya günlük oranlar olarak da daha detaylı ve net bir sonuç elde edecek 
şekilde hesaplanabilir. 
 
1- Aylık Basit Maliyet Analiz Yöntemi: 
Aylık basit maliyet kontrol sisteminde oranlar, aylık olarak bulunmaktadır. Aylık yiyecek ve 
içecek malzeme maliyetinin belirlenmesi için ay sonu depo sayımlarının yapılması 
gerekebilir. Yapılan sayımda, mevcut malların miktarlarının fiyatları ile çarpımı sonucu, depo 
mevcutlarının parasal değerleri belirlenmektedir. O aydaki dönem başı açılış stokları ile o 
dönem içindeki alışlar, toplanarak dönem sonu envanterinden çıkarılmak suretiyle tüketim 
miktarları belirlenmiş olur. Aylık yiyecek maliyet, aylık satış gelirlerine oranlanarak maliyet 
yüzdesi bulunur. (Aktaş, 2001) 
Aylık basit maliyet analiz yöntemine göre satılan yiyeceğin maliyeti şu formülle hesaplanır 
(Başer, 1995): 
 

+)PWM J$)KLKM NOPXK:K($ [üMKQ$:$ = 
+:'OS +çWPWş ;%bO%QKS$ H [*YPO: VOQW% +P:O − +:'OS cOYO%Wş ;%bO%QKS$ 

+)PWM VOQWPO% J$)KLKğ$% NOP$)KQ$ = 
+çWPWş ;%bO%QKS$ H  VOQW%OP:OPOS −  cOYO%Wş ;%bO%QKS$ 
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Örnek olarak göstermek istersek, herhangi bir yiyecek-içecek işletmesinin “Mayıs” ayı 
envanter bilgileri aşağıdaki gibi olsun: 
 

Açılış Envanteri : 100.000,00 TL 

Yiyecek Satın almaları : 400.000,00 TL 

Kapanış Envanteri :  50.000,00 TL 

Yiyecek Satışları : 900.000,00 TL 

 
J$)KLKM NOP$)KQ$ = +çWPWş ;%bO%QKS$ H VOQW% +P:OPOS − cOYO%Wş ;%bO%QKS$ 

J$)KLKM NOP$)KQ$ = 100.000 H 400.000 − 50.000 
J$)KLKM :OP$)KQ$ = 450.000 [h 

NOP$)KQ JüXUK($ =  
J$)KLKM  NOP$)KQ$

J$)KLKM VOQWş aKP$S$
 

NOP$)KQ JüXUK($ =  
Aij.jjj

kjj.jjj
 = % 50 olarak bulunur. 

Aylık Tüketilen Yiyeceğin Maliyeti Tüm İşletme Genelinde Şu Şekilde Bulunur (Başer, 
1995): 

 Açılış Envanteri 

+ Satın Almalar 

 Satışa Uygun Toplam Değer 

- Kapanış Envanteri 

= Kullanıma Hazır Yiyeceğin Maliyeti 

+ Diğer Yiyecek İçecek Birimlerinden Transfer 

+ Mutfağa Direk Satın Alma 

- Barlara Transfer 

- Diğer Yiyecek İçecek Birimlerine Transfer 

- Diğer Maliyetten Düşülecekler 

- Ödenmez Çekle Yapılan Satışların Maliyeti 

= Tüketilen Yiyeceğin Maliyeti 

Yukarıdaki örnek için, işletmenin aylık tüketilen yiyecek maliyeti tüm işletme genelinde 
hesaplanmak istenirse; 
Açılış Envanteri : 100.000 TL 

Yiyecek Satın almaları : 400.000 TL 

Kapanış Envanteri :  50.000 TL 
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Yiyecek Satışları : 900.000 TL 

Diğer Yiyecek İçecek Birimlerinden Transfer : 30.000 TL 

Mutfağa Direk Satın Alma . 120.000 TL 

Barlara Transfer :  45.000 TL 

Diğer Yiyecek İçecek Birimlerine Transfer : 65.000 TL 

Diğer Maliyetten Düşülecekler : 30.000 

Ödenmez Çekle Yapılan Satışlar : Yok 

 
Bu durumda tüketilen yiyeceğin maliyeti şöyle hesaplanır: 

 Açılış Envanteri 100.000 

+ Satın Almalar 400.000 

 Satışa Uygun Toplam Değer 500.000 

- Kapanış Envanteri 50.000 

= Kullanıma Hazır Yiyeceğin Maliyeti 450.000 

+ Diğer Yiyecek İçecek Birimlerinden 
Transfer 

30.000 

+ Mutfağa Direk Satın Alma 120.000 

- Barlara Transfer 45.000 

- Diğer Yiyecek İçecek Birimlerine Transfer 65.000 

- Diğer Maliyetten Düşülecekler 30.000 

- Ödenmez Çekle Yapılan Satışların Maliyeti _ 

= Tüketilen Yiyeceğin Maliyeti 460.000 

 
Aylık yiyecek malzeme maliyetinin belirlenmesi için ay sonu depo sayımlarının yapılması 
gerekir. Yapılan sayımda mevcut malların miktarlarının fiyatları ile çarpımı sonucu depo 
mevcutlarının parasal değerleri belirlenir. O aydaki dönem başı açılış stokları ile o dönem 
içindeki alışlar toplanarak dönem sonu envanterinden çıkartılmak suretiyle tüketim miktarı 
bulunmuş olur (Dönmez, Arıcı ve Kutluk, 2011). Malzemelerin değerlerinin belirlenmesi 
işletmenin önceden belirlediği stok değerleme yöntemlerine göre yapılır. O dönemin dönem 
sonu stokları bir sonraki dönemin dönem başı stok mevcudu olarak işlem görür (Erdinç, 
2009). 
Aylık Basit Maliyet Analiz Yöntemi”, yiyecek-içecek işletmelerinin uzun dönemli gelecek 
planlamalarını kapsayan büyük miktarlarda satın almaların olmadığı daha küçük işletmeler 
için daha uygun bir yöntemdir ve bu yöntemin yetersiz kaldığı durumlar şöyle özetlenebilir: 
- Ay sonuna kadar maliyetleri saptamak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 
maliyetlerin yüksek olduğu anlaşıldığında, durumu iyileştirmek için alınması gereken 
önlemlerde geç kalınmaktadır (Aras, 1993).  
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- Aylık maliyetin bir önceki aya göre yükseldiğini veya azaldığını göstermekle birlikte, 
nedenlerini ayrıntılı olarak ortaya koymamaktadır (Aras, 1993). 
   
2- Günlük Basit Maliyet Analiz Yöntemi 
Günlük basit maliyet kontrol sisteminde ise maliyetler, günlük olarak bulunmaktadır. Alımlar, 
o günün maliyetine eklenmekte ve maliyetler, satışlar günlük olarak bir tablo yardımı ile takip 
edilebilmektedir. Günlük yiyecek maliyeti günlük satış maliyetine oranlanarak yiyeceğin 
günlük maliyet yüzdesi bulunur. Bu sistemle işletmelerin, maliyetleri günlük olarak takip 
etmesi ve işletmenin gerektiğinde tedbirleri alması amaçlanmıştır (Çiftçi ve Köroğlu, 2008). 
Günlük yiyecek maliyetinin iki bileşeni, günlük satın almalar ve günlük ambarda bulunan 
malzemelerdir. Günlük direk satın alınan malzemeler çabuk bozulabilecek nitelikte olan 
ekmek türü ve taze süt vb. yiyeceklerin günlük kullanımları söz konusu olduğundan envanter 
kayıtlarına geçirilmezler. Bu tür günlük malzemeler günlük satın alma raporlarına 
kaydedilirler. Günlük olarak ambardan kullanılan malzemeler ise depodan çıktıkları anda 
yiyecek maliyeti olarak kaydedilirler. Bu tür malzemeler daha uzun süre korunabilen 
ürünlerdir (Dittmer ve Griffin, 1989) 
Günlük yiyecek maliyeti ise aşağıdaki şekilde hesaplanır (Dittmer ve Griffin, 1989):  

Günlük Satın Alınan Yiyecek Malzemelerinin Maliyeti: 

+ Günlük Ambardan Çıkan Yiyecek Malzemelerinin Maliyeti 

+ İçecek Gibi Diğer Birimlerden Yiyecek Bölümüne Transferler 

- Mutfaktan Diğer Birimlere Transferler 

- Diğer Maliyetlerden Düşülecekler (ödenmez çekle yapılan satışların maliyeti 
vb.) 

= Tüketilen Yiyecek Maliyeti 

- Personel Yemeği Maliyeti 

= Günlük Satılan Yiyecek Maliyeti 

Bu yöntemle maliyetlerin günlük olarak takibi ve gerektiğinde tedbirlerin zamanında alınması 
amaçlanmış olmakla birlikte bu amaca hizmet etmesi pek mümkün görülmemektedir. Zira o 
gün alınan yiyeceklerin hepsinin aynı günde kullanılması söz konusu olmayabilir (Dönmez, 
Arıcı ve Kutluk, 2011). Yiyecek maddelerinin toplu alındığı günlerde (hepsi kullanılmış olsa 
bile) maliyetler yüksek çıkacak bazı günlerde ise (stoktan kullanıldığı için) normalden düşük 
çıkacaktır. Bu nedenle sonuçların bir hafta veya 10 gün gibi belirli dönemler ile analizi daha 
anlamlı olacaktır. Diğer yandan bu yöntemle maliyetler kısa bir dönemi kapsadığı için 
kontrolün verimliliğini düşürmesi de söz konusudur (Ulu ve Sarıışık, 1996). 
 
Sonuç ve Öneriler 
Yiyecek içecek işletmelerinin varlıklarını sürdürmeleri ve karlarını artırmaları, bu işletmelerin 
temel gelir kaynağını oluşturan yiyecek içecek satışlarının doğru analiz edilmesine bağlıdır. 
İşletmelerin daha önceden belirlenen maliyet ve kar hedeflerine ne ölçüde ulaştığının 
tespitinde de maliyet analizleri önem taşımaktadır. Bu amaçla,  maliyet kalemlerini etkileyen 
unsurların çok iyi analiz edip, gerekli kontrol sistemlerinin çalıştırılması ve buna uygun 
menüler hazırlanması son derece önemlidir.  
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Yiyecek içecek işletmelerinin, servise hazır olan yiyeceğin maliyetinin önceden belirlenmiş 
sınırlar içinde olup olmadığını tek bir maliyet analiz yöntemi ile tespit etmesi mümkün 
değildir fakat bu çalışmada bu yöntemlerden biri olan “Basit Maliyet Kontrol Sistemleri” 
üzerinde durulmuştur.  
Basit maliyet kontrol yöntemini kullanacak olan yiyecek içecek işletmeleri, hem  yiyecek  
maliyetlerine  bakmanın  geleneksel  bir  yolu,  hem  de  kâr  zarar  tablosunu hazırlarken 
çoğu işletme tarafından kullanılan bir yöntem (Miller vd., 2002) olan aylık basit maliyet 
kontrol yöntemini” kullanacaklarsa, işletmenin geçmiş yıllarda gerçekleşmiş olan yiyecek 
içecek maliyetleri ile mevcut yıldaki maliyetlerle ilgili rakamlar oranlanarak karşılaştırma 
yapılması gerekmektedir. Çünkü karşılaştırma sonucunda artış tespit edilmişse yiyecek-içecek 
maliyetlerinin yükseldiği kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer “günlük basit 
maliyet yöntemi” kullanılıyorsa, maliyetler günlük olarak tespit edildiği için gerekli önlemler 
günü gününe alınış olur. Fakat satın alınan ürünler günlük olarak tüketilmesi öngörülmüyorsa 
bu yöntemin kullanılması varsayım olarak kalmaktadır. Ayrıca günlük basit maliyet 
yönteminde maliyet kontrolü kısa bir dönemi kapsadığı için maliyet kontrolünün etkinliğinin 
azalabileceği de göz önüne alınmalıdır. 
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Özet 
Her devletin dış politikasının şekillenmesinde o ülkenin, sosyo-kültürel, siyasal, ekonomik ve 
tarihsel geçmişinin ve özelliklerinin etkisi vardır. Bir başka açıdan bakıldığında dış politika 
bütün bunların ışığında bir sosyal inşa sürecini barındırır. ABD dış politikası ele alındığında, 
dış politikanın bazı ilke ve değerler etrafında şekillendiği görülmektedir. “Amerikan 
istisnacılığı”, “Amerikan liberalizmi” ve “Kutsal Misyon” vb. şekillerinde ifade edilen bu 
değerler ABD dış politikasının şekillenmesinde etkili olmuştur. Amerikan karar alıcılarının ve 
dış politikası temel amacı ABD’nin çıkarlarını gerçekleştirmek ve güçlü kılmaktadır. 
ABD’nin çıkarları ise askeri güvenliği sağlamak, ekonomik gücü arttırmak, ideolojik 
değerleri hakim kılmak, moral ve kültürel kimliği geliştirmek olarak özetlenebilir. Çıkarların 
somutlaştığı ilkeleri ise “Yalnızcılık”, “Moralizm”, “Yayılmacılık”, “Çıkarcılık”, 
“Pragmatizm”, “Çok taraflılık”, “Tek taraflılık” olarak somutlaştırmak mümkündür. Ancak 
ABD her ne kadar demokrasinin beşiği olarak adlandırılsa da bu ilkeleri kusursuz 
uygulayamamakta, ikilemler yaşamaktadır. “Yalnızcık-Yayılmacılık/Angajman İkilemi”, 
“Moralizm - Çıkarcılık İkilemi”, “Pragmatizm – Tutarlılık İkilemi”,  “Çok Taraflılık – Tek 
Taraflılık İkilemi”, “Statükoculuk – Emperyalizm İkilemi” olarak isimlendirebileceğimiz bu 
ikilemlere rağmen ABD dış politikası ABD çıkarlarının savulmasını için çaba sarfetmektedir. 
Bu bildiride bu ilkelerin ABD dış politikasının ikilemlerine rağmen ABD çıkarlarının 
gerçekleştirilmesi için son tahlilde pragmatik bir şekilde uygulandığı iddia edilmektedir. Bir 
başka ifadeyle ABD dış politikası Cumhuriyetçi ya da Demokrat Başkan olup olmadığına 
bakmaksızın birbirine zıt ya da benzer siyasetleri birlikte uygulayabilme kapasitesine sahip 
olmakta bunu da demokrasisinin ve zenginliğinin bir sonucu olarak görmektedir. Bu açıdan 
bildiride ABD tarihi incelenecek ve Cumhuriyetçi – Demokrat Başkanların dönemlerinden 
örneklerle bu ikilemlerin aslında ABD dış politikasına nasıl yardımcı olduğu, zenginlik kattığı 
ve ABD dış politikasında yardımcı olduğu ortaya konacaktır. Bu yapılırken gerek ABD yakın 
tarihi ve Soğuk Savaş döneminden örnekler verilerek karşılaştırmalı analiz ile somut 
çıkarımlara yer verilecektir. 
Anahtar Kelimeler: ABD dış politikası, doktrin, ilkeler, değerler, ABD tarihi 
 

THE EFFECTS OF US FOREIGN POLICY APPROACHES TO US FOREIGN 
POLICY 

 
Abstract 
The socio-cultural, political, economic, and historical background and characteristics of that 
country have an impact on the shaping of the foreign policy of each state. From another point 
of view, foreign policy includes a social construction process in the light of all these. When 
the US foreign policy is considered, it is seen that foreign policy is shaped around some 
principles and values. “American exceptionalism”, “American liberalism” and “Sacred 
Mission” etc. These values, expressed in figures, have been influential in shaping the US 
foreign policy. The main purpose of American decision makers and foreign policy is to realize 
the interests of the USA and make it strong. The interests of the USA can be summarized as 
providing military security, increasing economic power, making ideological values dominant, 
and improving morale and cultural identity.   
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It is possible to embody the principles on which interests are embodied as "Isolationism", 
"Moralism", "Expansionism", "Egoism", "Pragmatism", "Multilateralism", "Unilateralism". 
However, although the USA is called the cradle of democracy, it cannot implement these 
principles perfectly and experiences dilemmas. Despite these dilemmas, which we can call the 
"Isolationism-Expansionism/Engagement Dilemma", "Moralism - Egoism Dilemma", 
"Pragmatism - Consistency Dilemma", "Multilateralism - Unilateralism Dilemma", "Status 
Quotaism - Imperialism Dilemma", the US foreign policy has been used to defend the US 
interests. is making an effort. In this paper, it is claimed that these principles are applied in a 
pragmatic manner in the last analysis for the realization of US interests despite the dilemmas 
of US foreign policy. In other words, the US foreign policy has the capacity to implement 
opposite or similar policies together, regardless of whether it is a Republican or Democrat 
President and sees this as a result of its democracy and wealth. From this point of view, the 
history of the USA will be examined, and it will be revealed with examples from the 
Republican-Democratic Presidents' periods how these dilemmas actually helped and enriched 
the US foreign policy and helped in the US foreign policy. While doing this, examples from 
both the recent history of the USA and the Cold War period will be given, and concrete 
inferences will be given with comparative analysis. 
Keywords: US foreign policy, doctrine, principles, values, US history 
 
1. GİRİŞ 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kuruluşundan günümüze kadar tarihi, ekonomik, siyasal 
ve sosyo-kültürel birçok süreçten geçmiştir. Bu süreç ABD için hem değerler hem de ilkelerle 
şekillenmiştir. ABD tarihi farklı ideolojideki başkanların dönemlerinde hem bu değer ve 
prensipleri sahiplenmiş hem de ABD çıkarları açısından faydacı ve ulusal çıkar bağlamında 
kullanmıştır. Bu ilke ve prensipler bazen pragmatik, bazen idealist bazen de çıkar odaklı 
olarak ABD dış politikasında her zaman yer edinmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
Cumhuriyetçi ya da Demokrat olup olmamasının dışında ABD ulusal çıkarı bağlamında 
meseleye bakılmış ve ABD dış politika yaklaşımları olarak somutlaştırılan bu ilke, prensip ve 
değerler ABD başkanlık doktrinlerinde yer bulmuş ve ABD dış politikasını doğrudan/dolaylı 
etkilemiştir. 
 
2. ABD DIŞ POLİTİKASINI ETKİLEYEN İLKE VE DEĞERLER 
ABD için en önemli ilke ve değerler, “Amerikan istinascılığı,” “Amerikan liberalizmi”, 
“Kutsal Misyon” ve “Amerikan itikadı” olarak özetlenebilir. Amerika istisnacılığı, 
“Amerika’nın diğer ülke ve uluslardan farklı ve imtiyazlı olduğu inancına dayanmaktadır. 
Burada ABD’nin kuruluş felsefesi, ABD’nin kuruluş sürecinde verdiği mücadele ve ilke 
değerler ön plana çıkmaktadır.  “Amerikan liberalizmi” kavramı ise bireycilik, serbest 
teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, siyasal çoğulculuk gibi ilkelere dayanmaktadır. “Kutsal 
Misyon” felsefesi ise İngiltere’ye karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin 13 koloni ile sınırlı 
kalmayıp bütün kıtaya yayılması ve bu ilk, değer ve prensiplerin yerleşik bir hal almasını iade 
etmektedir. Amerikan itikadı kavramı da yukarıda sayılan ilkelerin Amerika’nın geleneksel 
yaklaşımı ve anlayışı olduğunu göstermektedir (Cox and Stokes, 2018: 85)  
 
3. ABD DIŞ POLİTİKASININ İLKELERİ, İKİLEMLERİ VE TARTIŞMALARI 
ABD dış politikasının temel amaçları birkaç başlık halinde özetlenebilir. Buna göre ABD’nin 
amaçları; ABD’nin gücünü maksimize etmek; ekonomik, sosyo-kültürel, askeri güvenliğini 
sağlamak; ideolojik değerler ile ahlaki bakış açısını dünyaya ve insanlığa hakim kılmak olarak 
özetlenebilir () 
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Bununla birlikte ABD dış politikasında Yalnızcılık (Isolationism); Moralizm (Moralism); 
Yayılmacılık (Expansionism); Çıkarcılık (Egosim); Pragmatizm (Pragmatism); Tektaraflılık 
(Unilateralism); Çoktaraflılık (Multilateralism) vb. ilkeler farklı dönemlerde etkili olmuştur. 
Bu ilkeler her zaman istikrarlı değil farklı dönem ve koşullarda ABD dış politikasının 
çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Klasik dış politika araçları bu ilkeler etrafında 
organize edilmiş ve uygulanmıştır. Hangi ilkenin hangi çıkarın etrafında uygulanabileceği de 
mutlak ve kesin olmamış bunu konjonktür ve koşullar da belirlemiştir. Bu durum ilkeler 
arasında ikilem ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir. (Anderson, 2015: 98) 
Yayılmacılık ve Yalnızcılık ikilemi bunlardan birisidir. Örneğin 19. yüzyılda Monroe 
Doktrini olarak uygulanan Yalnızcılık siyasetine göre ABD, Doğu yarım kürenin siyasetine 
karışmak istememiş bununla birlikte Amerika’nın eski sömürgeci güçlerinin de Doğu yarım 
kürenin işlerine karışmasını istememiştir. Yayılmacılık siyaseti ise, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası ABD’nin ekonomik, siyasi ve askeri olarak dünyanın süper güçlerinden birisi haline 
gelmesini özetleyebilir. (Anderson, 2015: 100) 
Moralizm ve Çıkarcılık ikilemi de bunlardan bir diğeridir. Moralizm yani ABD’yi kuran etik 
ve ahlak değerlerin dünyada da egemen olması ABD’nin Başkan Woodrow Wilson 
döneminde olduğu gibi 14 ilke ile somutlamıştır. Ama diğer taraftan İkinci Dünya Savaşında 
Avrupalıların, ekonomik ve askeri açıdan Marshall Yardımı, NATO ve diğer kurumlarla 
ABD’nin güdümüne girmesi de ABD’nin Çıkarcılık ilkesini göstermektedir. (Lefebre, 
2005:69) 
Pragmatizm-Tutarlık ikilemi de ABD dış politikasında karşımıza çıkmaktadır. ABD’nin 
İsrail-Filistin Meselesi ve 1990’lardaki Balkanlarda olanlara sessiz kalması pragmatist bir 
siyasetin ürünüdür. Ama diğer taraftan demokrat ve cumhuriyetçi başkanların siyasi açıdan 
farklı tutum izlemeleri ve bu durumun başkan değişse de değişmemesi de Tutarlılık ilkesi ile 
açıklanabilir. ( Hook & Spanier: 2016: 78) 
Çoktaraflılık – Tektaraflılık ikilemi ise, ABD’nin dış politikasının dönemin başkanları 
tarafından ele alışıyla alakalıdır. ABD, Clinton döneminde müttefikleri ile ilişkileri önemser 
ve ortak, kolektif hareketi benimserken, George W. Bush döneminde 2003 Irak’ın işgalinde 
olduğu gibi “ya bizimlesiniz ya teröristlerle” söylemi ile tek taraflı bir siyaseti amaç 
edinmiştir. (Anderson, 2015: 100) 
Özgürlük Savunuculuğu, Statükoculuk ve Emperyalizm ikilemleri ise farklı şekillerde ortaya 
çıkabilir. ABD kuruluş ilkeleri gereği özgürlük, demokrasi ve insan hakları konusunda 
bayraktarlık yapabilirken, bazen de Arap devletleri ile petro-politik vs. siyasetinde demokrasi 
ve diğer ilkeleri göz ardı ederek statükocu olabilir ya da Irak’ın işgalinde olduğu gibi 
Emperyalist bir siyasetle de itham edilebilir süreçler yaşamıştır.(Walt and Mearsheimer, 2007: 
69) 
 
4. SONUÇ 
ABD kuruluşundan bugüne kadar özel ve farklı bir ülke olmuştur. Bu özel ve farklı durum 
ABD’nin kuruluş süreci, dünya siyasetinde oynadığı rol, savunduğu fikirler, ekonomik, 
siyasal, güvenlik ve sosyo-kültürel anlamda katkıları olarak özetlenebilir. Bu açıdan 
bakıldığında ABD’nin kuruluş süreci dünya tarihinde bir dönemi kapatıp bir dönemi başlatmış 
bu süreçte etkileri günümüze kadar süren değişim, dönüşüm ve kırılmaları beraberinde 
getirmiştir. ABD dış politikası ilkeleri kendi içerisinde tutarlılık eğilimi gösterirken diğer 
yandan dış politikada uygulama sürecinde ikilemlere neden olmuştur. Bu durum ABD için 
ulusal çıkar bağlamında yorumlanmış ve büyük oranda pragmatik bir siyaset takip edilmiştir. 
Çünkü ABD, Kutsal Misyon ilkesi gereği savunduğu değerlerin pragmatik dönüşümler olsa 
bile bütün insanlığın yararına olduğuna inanmıştır.   
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Bunlarla birlikte ABD dış politika yaklaşımları olarak somutlaşan bu ilke ve prensiplerin 
ABD dış politikasını doğrudan etkilediği sonucuna varılabilir. 
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Özet 
Siyonizm, Yahudilerin Siyon’a geri dönüşünü ve Filistin topraklarında bağımsız devlet 
kurmalarını hedefleyen siyasi bir hareket olarak doğmuştur.  19. Yüzyılın sonlarında Doğu 
Avrupa’da yaşayan Yahudiler arasında doğmuş ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 
Yahudiler arasında kabul görmüştür.  
Siyonizm’i siyasi anlamda ilk defa ortaya atan isim Rus Yahudisi olan Nathan Birnbaum’dur. 
Düşüncelerini Eski Ahit’e dayandıran Birnbaum, Siyonizm’i Yahudilerin Filistin’e 
yerleşmesini hedefleyen bir parti örgütlenmesi olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte 
Siyonizm’in şekillenmesi ve güç kazanmasında en önemli isim ise Avtusurya-Macaristan 
kökenli bir Yahudi olan Theodor Herzl’dir. Herzl takip ettiği politikalarla Yahudiler 
tarafından onları Filistin’e götürecek bir Mesih olarak görülmüştür. 
Theodor Herzl’i uluslararası alanda destekleyen en önemli güç ise İngiltere’dir. İngiltere’nin 
teşviki ile Yahudiler, II. Abdülhamit döneminden itibaren kanunsuz bir şekilde Osmanlı 
toprağı olan Filistin’e yerleşmeye başlamışlardır. I. Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak 1917 
yılında ilan edilen Balfour Deklarasyonu ile Filistin, Yahudilere yurt olarak vaat edilmiştir. 
Süreç içinde bölgede artan Yahudi nüfusunun bir sonucu olarak bölgede Müslümanlar ve 
Yahudiler arasında çatışmalar yaşanmış ve neticede 1948 yılında bir oldu- bitti ile İsrail 
Devleti’nin kuruluşu ilan edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti İsrail’i tanıyan devletlerin başında gelmektedir. Bu durum özellikle 
İslam dünyasında Türkiye’ye karşı tepkileri de beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte 
Türkiye’nin İsrail’e yönelik yaklaşımları kendi güvenlik politikaları çerçevesinde zaman 
zaman değişime uğramıştır. Türk kamuoyunun Siyonizm ve bu doğrultuda Filistin Meselesine 
bakışı ise devlet politikalarından farklı olmuştur. Türk kamuoyunda yer alan gruplardan 
İslamcılar, Filistin meselesine “din kardeşliği” çerçevesinden bakarak İslam dünyası ile 
dayanışma içinde olmaya gayret göstermişlerdir. Sol/ Sosyalist gruplar ise, özellikle Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nün Mısır ve Arap Sosyalizmi ile olan bağı nedeniyle Siyonizm’e karşı bir 
duruş sergilemişlerdir. Türkçü- Milliyetçi çevrelerin Siyonizm’e bakışları ise İslamcı 
gruplarla benzerlik göstermiştir. I. Dünya Savaşı sırasında patlak veren Şerif Hüseyin İsyanı 
Milliyetçi çevrelerde olumsuz bir iz bırakmış olsa da, Filistin konusunda Arap dünyasına karşı 
hâkim olan genel bakışın dışında bir tutum sergilenmiştir. Neticede Türkçü çevrelerde de 
Siyonizm’e karşı bir tepki gelişmiştir. 
Çalışmamızın amacı, Siyonizm’i tanımlarken bu çerçevede ortaya çıkan tarihi gelişmelere ışık 
tutmak ve Türk kamuoyunun bu gelişmelere bakışını izah etmektir. Çalışmamız hazırlanırken 
dönemin basın/ yayın kaynakları ile telif ve tetkik eserlerden istifade edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Siyonizm, Theodor Herzl, Milliyetçilik, İslamcılık, Sosyalizm 
 

ZIONISM AND THE REACTIONS TO ZIONISM IN TURKISH PUBLIC OPINION 
 
Abstract 
Zionism is a political movement aimed at the return of the Jews to Zion and the establishment 
of an independent state by the Jews in the Palestinian territories. Zionism was born among 
Jews living in Eastern Europe in the late 19th century and was accepted among Jews living in 
different parts of the world.  



 

 

 

 

 
310 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Nathan Birnbaum, a Russian Jew, is the first person who introduced Zionism in the political 
sense. Based on the Old Testament, Birnbaum defined Zionism as a party organization aiming 
at the settlement of Jews in Palestine. However, the most important name in the strengthening 
of Zionism is Theodor Herzl, a Jew of Austrian-Hungarian origin. As a result of his politics, 
Herzl was seen by the Jews as the Messiah who would lead them to Palestine.  
England was the most important political force that supported Herzl in the international area. 
With the encouragement of England, Jews began to settle in Palestine, which was an Ottoman 
land, illegally, starting from the reign of Abdulhamid II. With the Balfour Declaration 
declared in 1917 as a result of the First World War, Palestine was promised as a homeland to 
the Jews. In the process, the Jewish population in the region increased and there were 
conflicts between Muslims and Jews. As a result, the State of Israel was established in 1948 
with a fait accompli.  
The Republic of Turkey recognized Israel immediately. This policy of Turkey brought with it 
reactions against Turkey, in the Islamic world. However, Turkey's approaches towards Israel 
have changed from time to time within the framework of its own security policies. The view 
of the Turkish public opinion on Zionism and the Palestine Question has been different from 
the government policies. Islamists, one of the groups in the Turkish public opinion, have tried 
to be in solidarity with the Islamic world by looking at the Palestinian issue from the 
framework of "religious brotherhood". Leftist/Socialist groups, on the other hand, took a 
stance against Zionism, especially because of the Palestine Liberation Organization's ties to 
Egypt and Arab Socialism. The views of Turkist-Nationalist groups towards Zionism were 
similar to those of Islamist groups. The Sharif Hussein Rebellion, which broke out during the 
World War I, left negative traces on Arabs in nationalist groups. However, the approaches of 
the Nationalist groups on the Palestine Question and Zionism were different. As a result, a 
reaction against Zionism developed in Turkist groups. 
The aim of our study is to shed light on the historical developments that emerged in this 
framework while defining Zionism and to explain the view of the Turkish public on these 
developments. While preparing our study, we benefited from the press resources of the 
period, as well as copyright and research works. 
Keywords: Zionism, Theodor Herzl, Nationalism, Islamism, Socialism 
 
1. Giriş  
Siyon, Tevrat’ta Kral Davut tarafından fethedilerek krallık başkenti yapılan Kudüs için 
kullanılmaktadır. Yahudilerin Siyon’a dönüşü ve Filistin topraklarında bir devlet kurmalarını 
ifade eden siyasi hareket ise Siyonizm olarak tanımlanmaktadır. Siyonizm bir ideoloji olarak 
Doğu Avrupalı Yahudilerin arasında, 19. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. 
Yahudilerin Siyonizm’i kısa süre içinde benimsedikleri bilinmektedir (Karaman, 2009; 329 
vd). 
Yahudilerin yüzyıllar boyunca Avrupa’da bir baskı altında yaşamış olmaları, Siyonizm’i 
ortaya çıkaran temel sebeptir. Avrupalı Hristiyanlar, Yahudileri “Hz. İsa’nın katilleri” 
olmakla suçlamışlar ve bu sebeple Yahudilere karşı düşmanca bir tavır takınmışlardır. Bu 
düşmanlığın bir sonucu olarak Yahudiler Avrupa’da şiddet ve katliamlara da maruz 
kalmışlardır (Kızıloğlu, 2012; 43).  
19. yüzyıla kadar Yahudilerin Avrupa genelinde Hristiyanlarla eşit şartlarda yaşamadıkları 
bilinmektedir. Bununla birlikte, Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan “kanun önünde 
eşitlik” ilkesi, Yahudilerin durumunu olumlu yönde değiştirmiştir. Yahudiler bu ilkenin bir 
sonucu olarak yaşadıkları toplumlarda eşit vatandaş ve yurttaş olarak kabul edilmişlerdir. 
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Yahudilerin yaşadıkları toplum içinde diğer tüm vatandaşlarla eşit haklara sahip olmaları 
fikrinin en önemli temsilcileri ise; Heinrich Heine, Yohan Yakubi, Gabriel Riesser, Isaac Berr 
ve Lionel Nathan Rotschilld gibi kimselerdir. 
 Avrupa’da Yahudilerin hoş görü ile karşılandıkları ilk ülke Almanya olmuştur. Almanya’nın 
ardından, Litvanya, Polonya ve Avusturya-Macaristan’da da Yahudiler için benzer şartlar 
ortaya çıkmıştır. Yahudilerin toplumsal hayat içinde kabul görmeleri, onların kültürel 
anlamda bir gelişim sürecine girmelerini de kolaylaştırmıştır. Nitekim Yahudilerin günlük 
konuşma dili olan Yidiş bu ortamda edebi anlamda gelişmeye başlamıştır (Gurbanov, 2018; 
151 vd). Yidiş’in gelişimi ise bir Yahudi milliyetçiliğinin doğuşunun habercisi olmuştur.  
Yahudi milliyetçiliğini güçlendiren bir diğer husus ise “Haskala” olarak adlandırılan 
aydınlanma hareketidir. Haskala, 18. Yüzyılın sonlarında Almanya’da doğmuş, Yahudilerin 
19. Yüzyılda bir hoş görü ortamına kavuşmaları ile birlikte güçlenmiştir. Haskala hareketi, 
Yahudilerin içinde yaşadıkları toplum ile bütünleşmeleri ve laik eğitim sistemine dahil 
olmalarını hedeflemiştir. Bunun için Avrupa kültürünün bu coğrafyada yaşayan tüm 
insanların ortak kıymeti olduğu savunulmuş, din ve milliyet konularında tarafsız kalınması ve 
kültürün evrenselliği gibi konular işlenmiştir. Nitekim Haskalacılar, Yahudilerin kendi 
kimliklerini kaybetmeden içinde yaşadıkları toplumlar ile bütünleşmeleri gerektiğini 
savunmuşlardır. 
 
2. Siyonizm’in Doğuşu 
Haskala, Rusya’da başlayan ve kısa süre içinde Avrupa geneline yayılan Yahudi karşıtlığı güç 
kazanana kadar Yahudiler arasında etkili bir akım olmuştur. Rusya’da 1881 yılında II. 
Aleksander’in öldürülmesi üzerine bu ülkede Yahudiler için bir baskı ve şiddet ortamı 
oluşmuştur (Kurt, 2010; s. 53 vd). Avrupa’da yeniden başlayan Yahudi karşıtlığı Fransa’da 
da, tarihe “Dreyfus Davası” olarak geçen bir hadise ile varlığını hissettirmiştir. Fransız 
ordusunda subay olarak görev yapan Alfred Dreyfus, Almanlar için casusluk yaptığı iddiası 
ile ordudan atılmış ve yargılanmıştır. Konuyu tartışmalı kılan ise Dreyfus’un aleyhine 
mahkemeye sunulmuş olan delillerin yetersiz olmasıdır. Dava sürerken Dreyfus’un haksız bir 
suçlama ile karşılaştığını savunan kimseler, bu durumu Yahudi düşmanlığına bağlamışlardır. 
Nitekim bu dava etrafında Fransız kamuoyunda bir Yahudi düşmanlığı başlamıştır (The 
Dreyfus Case, 1899; 214 vd). 
Avrupa’da Yahudi karşıtlığının yükselişe geçmesi ile Haskala hareketi de zayıflamıştır. 
Hareketin öncü kadrosu ise milliyetçi bir hareket olan “Habbat Zion” (Siyon Sevgisi) 
kadrolarına katılmışlardır. Bu konuda Haskala öncülerinden Leon Pinsker önemli bir örnektir. 
Yahudilerin Avrupa’da ki durumunu izah etmek için “her yerde misafir ve hiçbir zaman evde 
değildir” diyen Pinsker, bu sözleri ile Haskala’nın sona erdiğini haber vermiştir (Kurt, 2010; 
56). 
Yahudiler, karşılaştıkları baskı ve şiddet ortamının etkisi ile Avrupa’da yaşamalarının artık 
mümkün olmadığını düşünmüşlerdir. Bu noktada Theodor Herzl Yahudi toplumu için farklı 
bir gelecek planını ortaya atmıştır. Herzl 1896 tarihli “Yahudi Devleti” isimli eserinde Yahudi 
milletinin birlik olarak Filistin topraklarında bir devlet kurması gerektiğini söylemiştir. Herzl, 
bu konu ile ilgili olarak ise şunları söylemiştir; “Bizler, her yerde onurumuzla toplumsal 
yaşama karışıp kendi halimizde bir birlik oluşturmaya ve atalarımızın itikadını, inancını 
korumaya gayret ediyoruz. Ancak ne yazık ki, bunu yapmamıza izin verilmiyor. Bizler boş 
yere bulunduğumuz ülkede sadık biçimde vatanseverlik gösteriyoruz; sadakatimiz bazı 
durumlarda aşırı noktalara gidiyor, boş yere mülkiyete ve hayata aynı fedakârlıkları 
veriyoruz; yaşadığımız ülkenin bilim ve sanattaki şanını ya da ticaret yaparak ve iş sahası 
oluşturarak zenginliğini arttırmak için boş yere çalışıyoruz.   
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Yüzyıllardır yaşadığımız ülkelerde biz hâlâ yabancılar gibi oturup ağlıyoruz ve bu ülkeler, 
Yahudilerin acıyı çok önceleri tecrübe ettikleri topraklar ve onların, bu ülkelerin sahiplerinin 
ataları bu topraklara çok sonraları yerleşmişler. Kamuoyu biraz düşündüğünde, kimin bu 
toprakların yabancısı olduğuna karar verebilir.  
(…) Ben burada, birey olarak kendi adıma bu beyanda bulunurken, haklarımızın herhangi bir 
kısmından vazgeçecek değilim. Yeryüzünde şimdi olduğu gibi, herhangi bir zamanda da 
muhtemel haklarımız kalıcıdır, önceliği vardır. Bu yüzden bir zamanlar göçe zorlanan 
Fransız Protestanları gibi bizim için de sadık birer vatansever olmamızı düşünmek pek 
akıllıca değildir. Ancak bunun gerçekleşmesi için bir şartımız var; eğer ancak huzur ve barış 
içinde kalabilirsek iyi birer vatandaş olabiliriz. . Ancak bu şartın gerçekleşeceğini düşünmek 
aşırı iyimserlik olur; doğrusu ben, huzur içinde kalabileceğimizi düşünmüyorum.” (Öke, 
2006; 261 vd.) 
 
3. Siyonizmin Gelişmesi 
Antisemitizmin Avrupa’da güçlenmesi ve Yahudi milliyetçilerinin Filistin’de milli bir devlet 
kurma arzusu, Siyonizm’in sistemli bir ideoloji haline gelmesine sebep olmuştur. Siyonizm’i 
bir ideoloji olarak öne çıkaran ilk isim ise Nathan Birnbaum idi. Birnbaum’a göre Siyonizm, 
Yahudilerin Filistin'e iskânını sağlamak üzere yine Yahudiler tarafından kurulmuş bir parti 
örgütlenmesidir.  Birnbaum fikirlerini Eski Ahit’e dayandırmış, (Kızıloğlu, 2012; 45 vd). bu 
yaklaşım ise Yahudiler için Siyonizm’i kutsal bir dava haline getirmiştir. Nitekim Eski Ahit’te 
Tanrı, Hz. İbrahim’e Arz-ı Mevud olarak tanımlanan kutsal topraklar üzerinde hükümdarlık 
vaat etmiştir. Arz-ı Mevut ise Nil Nehri ile Fırat Nehri arasında ki coğrafyayı kapsamaktadır 
(Küçük, 1994; 102).  
Theodor Herzl de Birnbaum gibi Yahudilerin Filistin’e yerleşmesini savunmuştur. Bununla 
birlikte Herzl, Siyonizm’in esaslarını belirleyen isim olmuştur. Onun propaganda faaliyetleri 
ve siyasi çalışmalarının bir sonucu olarak özellikle Doğu Avrupa ile Rusya’da yaşayan 
Yahudiler, 19. Yüzyılın sonlarında Filistin bölgesine göç etmeye başlamışlardır (Soy, 2007; 
127 vd).  
Herzl, bir Yahudi devleti kurulması için iki meseleye öncelik vermiştir. Bunlardan ilki, 
Yahudilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için Bir Yahudi cemiyeti kurmak ve uluslararası 
kamuoyunu etkilemektir. İkinci olarak ise, Yahudilerin bir an önce Filistin bölgesine göç 
etmelerini sağlamak için gerekli finansal desteği sağlayacak ticari bir işletme kurmaktır. 
Bunun için Yahudi zenginlerine başvuran Herzl istediği desteği bulamamıştır. Herzl’i bu 
konuda destekleyenler ise Yahudi halkı olmuştur. 
Yahudi toplumu tarafından desteklenen Herzl, Siyonizmin hedeflerini gerçekleştirmek üzere 
bir kongre toplanması için çalışmıştır. Nitekim Basel’de 29 Ağustos 1897 tarihli I. Siyonist 
Kongresi bu çalışmaların sonucunda gerçekleştirilmiştir. Kongre aynı zamanda Yahudiler için 
bir ulusal meclis görevi de görmüştür. Bu yönü ile Siyonist Kongresi, İsrail Meclisi 
Knesset’in temeli olarak değerlendirilmektedir. Theodor Herzl de; “Basel’de Yahudi 
Devleti’ni kurdum. Belki beş yıl içinde, ama kesinlikle elli yıl içinde herkes bunu anlayacak” 
sözleri ile Yahudilere İsrail’in kuruluşunu haber vermiştir. 
Basel Kongresi’nin ardından Yahudiler, Siyonizm’i gerçekleştirmek için yeni hedefler de 
belirlemişlerdir. Bu hedefler, Yahudilerin sanayi ve tarım işçileri olarak Filistin’e 
yerleşmelerini sağlamak ve bu yolla bölgedeki Yahudi nüfusunu artırmak, yerel ve 
uluslararası cemiyetler marifetiyle Yahudileri teşkilatlandırmak, Yahudi milliyetçiliğini 
güçlendirmek ve tüm bunları gerçekleştirmek için gerekli görülen yerlerdeki hükümetlerle 
temaslarda bulunmak şeklinde izah edilebilir (Tokgöz, 2017; 189).   
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Theodor Herz, Siyonizmin hedeflerini gerçekleştirmek için ilk olarak Osmanlı Devleti ile 
temasa geçmiştir. Herzl aslında Basel Kongresi toplanmadan önce İstanbul’a gelmiş fakat 
istediği gibi bir sonuç elde edememiştir. Kongreden sonra ise Osmanlı Devleti’nin Herzl’e 
bakışı olumlu yönde değişmiştir. II. Abdülhamit 1901 senesinde Thedor Herzl ile 
görüşmüştür. Bu görüşmeyi önemli kılan ise Herzl’in “iki gücün karışılıklı görüşmesi” 
şeklinde yaptığı tanımlamadır (Friedman, 2004; 49).  
II. Abdülhamit bu görüşmenin neticesinde Siyonistler ile sadece mali konuları içeren bir 
anlaşma yapmayı kabul etmiştir. II. Abdülhamit, Herzl’den Osmanlı Devleti’nin borçlarının 
yapılandırılması konusunda faydalanmak istemiş, Yahudilerin Filistin bölgesine 
yerleştirilmesini ise kabul etmemiştir.  
Siyonistler, II. Abdülhamid’in ardından İttihat ve Terakki Fırkası’nın önde gelen isimleri ile 
de aynı maksatla temaslarda bulunmuşlardır. İttihatçılar da Yahudilerin Filistin’e 
yerleştirilmesine sıcak bakmamışlardır.  Bununla birlikte Yahudiler, Mısır’a hâkim durumda 
olan İngiltere’nin de desteğini alarak, gayri kanuni bir şekilde Filistin’e toprak satın almak 
suretiyle göç etmeye devam etmişlerdir. Osmanlı Devlet adamları, merkezi otoritede baş 
gösteren zafiyetler nedeniyle bu göçleri engelleyememişlerdir (Maoz, 2013; 32 vd).  
Theodor Herzl, 1904 senesinde ölünce, Siyonistlerin yeni lideri Haim Weizman olmuştur. 
Weizman, Herzl’e göre daha ateşli bir Siyonizm taraftarı olarak bilinmektedir. Nitekim 
Weizman, Siyonizm içindeki ılımlı isimleri de tasfiye etmiştir. 
Siyonizm, I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte hedeflerine ulaşmak için tarihi bir fırsat 
elde etmiştir. Zira Osmanlı Devleti, bu savaşın bir sonucu olarak Ortadoğu’dan tasfiye 
edilmiş, 1917 yılında İngiltere tarafından yayınlanan Balfour Deklarasyonu ile de Filistin, 
Yahudilere yurt olarak vaat edilmiştir (Armaoğlu, 1991; 33 vd).  
Filistin, I. Dünya Savaşı’nın ardından İngiltere’nin kontrolü altına girmiştir. Bu durum 
Yahudilerin bölgeye göç etmelerini kolaylaştırmıştır. Nitekim 1934 yılına gelindiğinde 
Filistin’de ki Yahudi nüfusu 900.000 kişiyi bulmuştur. Bölgede yaşayan Araplar bu dönemde 
geri planda kalmış ve ikinci sınıf vatandaş durumuna düşmüşlerdir. Ayrıca bu dönemde 
yayımlanan “Peel Raporu” ile Filistin’in ikiye bölünmesine de karar verilmiştir. Bu durum 
Araplar ile Yahudiler arasında bir takım çatışmaları da beraberinde getirmiştir (Bartal, 2017; 
52).  
İngiltere’nin Filistin’den çekilmesinin ardından ise Yahudiler bağımsız bir devlet kurmak için 
harekete geçmişlerdir. II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Avrupa’da Almanlar tarafından 
bir katliama tabi tutulmaları, Yahudi devletinin kurulması için gereken alt yapıyı oluşturması 
bakımından önemlidir (Ruhi, 2014; 204). Zira II. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da 
yaşamak istemeyen Yahudiler, Filistin’e göç etmeye başlamışlardır. 
1947 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konu ile ilgili tarihi öneme sahip bir toplantı 
yapmış ve Filistin’in Araplar ile Yahudiler arasında bölünmesine, Kudüs’ün ise uluslararası 
bir statüye kavuşturularak dokunulmaz bir kent olmasına karar vermiştir. Bu gelişme üzerine 
Yahudi devletinin kuruluşu gayri resmi şekilde de olsa gerçekleşmiştir. Nitekim 14 Mayıs 
1948 tarihinde İsrail Devleti’nin kuruluşu ilan edilmiş ve Siyonistler hedeflerine 
ulaşmışlardır. İsrail’in ilk devlet başkanı ise aynı zamanda Siyonizm’in de lideri olan Haim 
Weizman’dır.  
İsrail’in kurulmasına karşı en şiddetli tepki Arap devletlerinden gelmiştir. Nitekim Mısır’ın 
öncülüğünde bir araya gelen Arap Devletleri İsrail’e savaş ilan etmişlerdir. I. Arap-İsrail 
Savaşı neticesinde İsrail topraklarını genişletme imkânı bulmuş ve bölgedeki varlığını 
pekiştirmiştir. Böylece Ortadoğu’nun huzur ve güvenliğini de doğrudan etkileyen  kaos 
ortamı da şekillenmiştir (Aydın, 2019; 47 vd.). 
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4. Türk Kamuoyunda Siyonizm’e Yönelik Tepkiler 
Siyonizm’in Türkiye üzerinde yarattığı etkileri tahlil etmek için Türk kamuoyunda konu ile 
ilgili ortaya konmuş olan tepki ve yaklaşımları incelemek gerekmektedir. Bu noktada Türk 
kamuoyuna yön vermiş olan Türkçü/ Milliyetçi, İslamcı ve Solcu/ sosyalist grupların konu ile 
ilgili yaklaşımları değerlendirilmiştir.  
Türkçü/ Milliyetçi grupların Araplara bakışı, I. Dünya Savaşı sırasında cereyan eden Şerif 
Hüseyin İsyanı ve bu isyanın neticesinde yaşanan gelişmeler etrafında şekillenmiştir. Bu 
sebeple Türkçüler Ortadoğu ve Araplar ili ilgili meselelere mesafeli yaklaşmışlardır. Bununla 
birlikte Türkçü/ milliyetçi gruplar, Arap-İsrail mücadelesi ve Siyonizm konusunda Arapların 
lehine bir yaklaşım içinde olmuşlardır. 
Milliyetçiler, Yahudileri dünyayı yönetmeye çalışan bozguncu bir millet olarak 
değerlendirmişlerdir. Soğuk Savaş döneminde komünizmle mücadele gibi bir misyon üstlenen 
milliyetçiler, Siyonizm ile komünizmi bağlantılı ideolojiler olarak görmüş ve Siyonizm’in 
mücadele edilmesi gereken zararlı bir ideoloji olduğunu savunmuşlardır. Bu hususta Reha 
Oğuz Türkkan’ın solcu hareketlerin başlamasından Yahudileri sorumlu tutmuş olması önemli 
bir örnektir (Bali, 1996; 36). Ayrıca bu yaklaşımdan anlaşılacağı üzere milliyetçiler genel 
olarak Yahudilerin tamamını Siyonistler ile bir tutma eğiliminde de olmuşlardır. Konu ile 
ilgili örnek olarak sunulabilecek bir başka isim ise Abdülhadi Toplu’dur. Toplu, “Türk 
Milliyetçiliği ve Karşı İdeolojiler” adlı çalışmasında Siyonizm’den ayrıntılı bir şekilde 
bahsetmiş, Türk milliyetçilerinin meseleye nasıl yaklaştıklarını da anlatmıştır. Toplu’ya göre 
Türkiye, Rusya ve İsrail’in yayılmacı politikalarının önündeki en büyük engeldir. Bu sebeple 
hem komünizm hem de Siyonizm Türkiye’nin gelişmesini istememektedir (Toplu, 1978; 82).  
Türk Milliyetçilerinin Siyonizm’e yönelik tutumlarını şekillendiren “Siyon Önderlerinin 
Protokolleri” isimli kitaptır. Gerçekliği tartışmalı olan bu kitap milliyetçi basın kaynakları 
tarafından tepki ile karşılanmıştır. 1934 senesinde Milli İnkılap dergisi “Beni İsrail 
Hükemasının Protokollarını İfşaat” adı ile söz konusu kitabı değerlendirmiştir. Daha sonra 
1961’de Serdengeçti, 1967’de Milli Hareket, 1970’de Bizim Anadolu, 1980’de ise Bayrak 
dergileri konu ile ilgili yayınlar yapmışlar ve Türkiye’nin temel meselelerinin kaynağının 
Siyonizm olduğunu iddia etmişlerdir (Bali, 1996; 322 vd).  

Türk Milliyetçilerinin Siyonizm ve Yahudiler ile ilgili tutumları ABD’li diplomatların da 
dikkatini çekmiştir. 1967 tarihli Arap- İsrail Savaşı sırasında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 
tarafından Washington’a gönderilen bir telgrafta, Türk milliyetçilerinin liderlerinden 
Alparslan Türkeş ve Osman Bölükbaşı’nın konu ile ilgili yaklaşımları değerlendirilmiştir. 
Buna göre Türkiye’de Hükümet ve solcu liderler Arap-İsrail çatışmaları karşısında sessiz 
kalmış, Türkeş ve Bölükbaşı ise Araplar lehine bir tutum sergilemiştir. Bu manzara Türk 
milliyetçilerinin İsrail’e karşı tutum ve davranışlarının siyasi alanda da bir karşılık bulduğunu 
göstermesi bakımından önem arz etmektedir (Okur, 2015; 20).  

Türk kamuoyuna etki eden gruplardan biri de İslamcılardır. İslamcı gruplar Siyonizm’e 
ümmetçi anlayış doğrultusunda karşıdırlar. Bu sebeple Siyonizm, İslamcılar için en tehlikeli 
düşman olarak görülmektedir. İslamcı gruplar için önemli bir isim olan Cevat Rifat Atilhan, 
Sebilürreşad’da yer alan yazılarında sık sık Siyonizm ve Yahudilik üzerinde durmuştur. 
Atilhan’ın Siyonizm ile ilgili olarak yazdığı kitaplar ise şunlardır; “Türk Oğlu Düşmanını 
Tanı”, “Masonluğun İç Yüzü”, “Farmasonlar İslamiyet’i ve Türklüğü Yıkmak İçin Nasıl 
Çalıştılar”, “Gizli Devlet ve Fesat Programı”, “Yahudi Sorunu”, “Farmasonluğun Yırtılan 
Maskesi”, “Filistin Cephesinde Yahudi Casuslar”, “İslam’ı Saran Tehlike”, “Siyonizm ve 
Protokollar”, “Tarih Boyunca Yahudi Mezalimi”, “İğneli Fıçı”, “Yahudiler Dünyayı Nasıl 
İstila Ediyorlar?”   
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Ömer Rıza Doğrul’un çıkardığı Selamet Dergisi’nde de Siyonizm ile ilgili çok sayıda yazı 
yayınlanmıştır. Dergide yer alan yazılarda Siyonizm, İslam dünyası için büyük bir tehdit 
olarak değerlendirmiştir. Bu tehdit karşısında Filistin’in kurtarılması ise İslam dünyasının en 
önemli meselesi sayılmıştır (Selamet, 1947; 15 vd). 
Siyonizm ile mücadeleyi siyasi bir hedef olarak ortaya koyan isim ise Milli Görüş 
Hareketi’nin lideri olan Necmettin Erbakan idi. Erbakan, Türkiye’de ekonomik anlamda bir 
kölelik sisteminin bulunduğunu, bu sistemin ise dünyada ki Siyonist ve emperyalist güçlerin 
bilinçli olarak yürüttükleri modern sömürgecilik tatbikatının sonucu olarak ortaya çıktığını 
iddia etmiştir. Erbakan Siyonizm’i tanımlarken ise şu cümleleri kullanmıştır; “Merkezlerini 
Amerika New York’ta Wall Street bankalar caddesine yerleştirmiş bulunan Siyonizm bir 
inançtır, bir ideolojik güçtür. Bunlar Cenab-ı Hakk'm asıl kullarının kendilerinin olduklarına 
inanmaktadırlar. Diğer kulların kendilerine köle olmak için yaratıldıklarına kanidirler…” 
Ayrıca Necmettin Erbakan, Türk milliyetçileri gibi, Siyonizm ile komünizm arasında bir ilişki 
olduğunu da savunmuştur. Erbakan bu hususta ise şu izahatı yapmıştır; “Siyonizm’in üst 
çenesi komünizm, alt çenesi ise kapitalizmdir. Bütün hayvanların alt çenesi hareket ettiği 
halde, timsahın üst çenesi hareketli olduğu için onu misal veriyorum.”   
Türkiye’de ki sol/sosyalist grupların Siyonizme yaklaşımları da diğer ideolojik gruplar gibi 
Filistin meselesi etrafında şekillenmiştir. Arap Sosyalizmini benimsemiş olan Mısır’ın 
Filistin’e yaklaşımları, Türkiye’de ki solcu grupları da etkilemişti. Bununla birlikte, doğrudan 
Mısır tarafından desteklenen Filistin Kurtuluş Örgütü de Arap Sosyalizminin etkisi altındaydı. 
Bu çerçevede Türkiye’de ki sol gruplar arasında radikal eğilimlere sahip olanların mensupları, 
Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kamplarında ideolojik ve askeri eğitimlere katılmışlar ve bu 
yapının İsrail ile mücadelesine destek vermişlerdi (Yıldız, 2019; 36 vd.). Bu noktada öne 
çıkan isimler ise, Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Ömer Erim Süerkan, Fadıl Hasan, Kuydul 
Turan, Yusuf Küpeli, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idi. 
Yusuf Aslan, Filistin’e neden gittiğini izah ederken, Arap halklarının Ortadoğu’da Amerikan 
emperyalizminin ileri karakolu olan İsrail ile savaştığını, bu savaşı dünyanın her yerinde 
ezilen halkların yürüttüğü devrimci kavganın bir parçası olarak gördüğünü söylemiştir 
(Yalçın, 2014; 4)  
 
5. Sonuç  
Siyonizm, Yahudilerin Avrupa’da karşılaştıkları baskı ve şiddet ortamının bir sonucu olarak 
doğmuştur. Milliyetçiliğinin güç kazanması ile Yahudiler arasında artan birlik ve beraberlik, 
Theodor Herzl ve Heim Birnbaum gibi siyasi liderler marifeti ile Siyonizm’in uluslararası 
alanda da tanınmasına zemin hazırlamıştır. Siyonizm’in uluslararası alanda ki en önemli 
temsilcisi de İngiltere olmuştur.  
19. Yüzyılın sonlarından itibaren yasa dışı bir şekilde Filistin’e göç etmeye başlayan 
Yahudiler, İngiltere’nin yardımları ile bölgede tutunmayı başarmışlardır. 1917 yılında 
yayınlanan Balfour Deklarasyonu, İsrail’in kuruluşu için önemli bir temel teşkil etmiştir. I. 
Dünya Savaşı’nın ardından da Filistin İngiltere’nin kontrolü altına girmiş ve İngiliz hükumeti 
bölgenin bir Yahudi yurdu haline gelmesi için gerekli tüm adımları atmıştır. Nitekim 1947 
yılında BM Konseyi Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında paylaştırılmasına karar vermiş, 
1948 yılının Mayıs ayında ise İsrail resmen kurulmuştur. 
İsrail’in kuruluşu, Ortadoğu’da huzur ve asayişi bozan bir gelişme olmuştur. Tepeden inme 
bir yöntemle ve Batı kamuoyunun desteği ile kurulan İsrail, bölgedeki Arap devletlerinin 
tepkisini çekmiştir. İsrail’in kuruluşunun ardından patlak veren Arap-İsrail Savaşı bu tepkinin 
en önemli göstergesidir. Süreç içinde Arap devletleri ve İsrail arasında yaşanan çatışmalardan 
ise İsrail, güçlenerek çıkmayı başarmıştır.   
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Siyonizm ve İsrail’in takip ettiği politikalar Türk kamuoyunda da yakından takip edilmiştir. 
Türk siyasi hayatına etki etmiş ana akım siyasi grupların aralarındaki tüm ideolojik 
farklılıklara rağmen Siyonizm’e tepkili oldukları anlaşılmaktadır. Türkçü/ Milliyetçi gruplara 
göre Siyonizm, Türkiye için bir beka meselesi iken İslamcı gruplar için İslam birliği önündeki 
büyük engel, Solcular için ise emperyalizmin Ortadoğu’da ki varlığını koruyan bir ideolojidir. 
Söz konusu bu yaklaşımlar, Türkiye’de ki ideolojik grupların Siyonizm karşıtlıklarını izah 
etmektedir. 
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TÜRK BARIŞSEVERLER CEMİYETİ VE TÜRK SİYASİ HAYATINDAKİ YERİ 
 
Doç. Dr. Mehmet Korkud AYDIN  
Kırıkkale Üniversitesi A.İ.İ.T. Bölümü 
ORCID: 0000-0003-1645-7825 
  
Özet 
Türk Barışseverler Cemiyeti, 14 Temmuz 1950 tarihinde İstanbul’da “gayri siyasi” bir örgüt 
olmak iddiası ile kurulmuştur. Bununla birlikte Cemiyet, Barışseverler Cemiyeti ismi ile 
uluslararası alanda teşkilatlanmış bir örgütün Türkiye uzantısı idi.  Kurucuları arasında Türk 
solu için önem arz eden ve Türkiye’de ki sol/ sosyalist hareketin öncüleri olarak kabul edilen; 
Adnan Cemgil, Nevzat Özmeriç, Behice Boran, Osman Fuat Toprakoğlu ve Vahidettin Barut 
gibi isimler yer almıştır. Türk Barışseverler Cemiyeti’nin Türk kamuoyunda en çok ses 
getiren hareketi Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesine karşı gerçekleştirdikleri muhalefet 
olmuştur. Cemiyet bu maksatla bir de bildiri yayınlamıştır. Yayınlanan bu bildiri ise TBMM 
tarafından kabul edilen Komünizmle Mücadele Kanunu’nun temel sebeplerinden biri olması 
bakımından ayrıca önemlidir. 
Türk Barışseverler Cemiyeti’nin Türk askerinin Kore’ye gönderilmesine karşı çıkışı, 
kamuoyunda komünizm aleyhtarlığını alevlendirmiştir. Nitekim bu tepkilerin bir sonucu 
olarak kısa süre içinde Askeri Mahkeme tarafından cemiyet ve üyelerine karşı bir tahkikat 
başlatılmıştır. Tahkikat neticesinde ise cemiyetin kapatılmasına karar verilmiş ve cemiyet 
yöneticileri hakkında mahkûmiyet kararları çıkmıştır. 
Türk Barışseverler Cemiyeti’ne yönelik tahkikatın, ABD’de McCharty tarafından başlatılan 
anti-komünist hareket ile aynı zamana denk gelmesi ayrıca önem arz etmektedir. Zira bu 
dönemde Türkiye, kendisi için yakın bir tehdit olan Sovyet yayılmacılığı karşısında ABD ile 
yakın bir ilişki kurmak istemekteydi. Türkiye’nin Türk Barışseverler Cemiyeti başta olmak 
üzere, ülkedeki sol/ sosyalist gruplara yönelik yaklaşımlarının, dönemin dış politika 
gelişmelerinin ışığında şekillendiği anlaşılmaktadır.  
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Barışseverler Cemiyeti’nin faaliyetleri ve bu faaliyetlere karşı 
çıkan kamuoyunun görüşleri çerçevesinde dönemin Türk siyasi hayatının genel özelliklerini 
ortaya koymaktır. Bu kapsamda; dönemin basın yayın kaynakları ve telif/ tetkik eserlerden 
faydalanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türk Barışseverler Cemiyeti, Komünizmle Mücadele, Demokrat Parti, 
Behice Boran, Adnan Cemgil 
 

TURKISH ASSOCIATION OF PEACE-LOVERS AND ITS PLACE IN TURKISH 
POLITICAL LIFE 

 
Abstract 
Turkish Association of Peace-Lovers was founded on 14 July 1950 in Istanbul with the claim 
of being an "non-political" organization. However, the Society was the Turkish extension of 
an internationally organization called the Peace Lovers Society. Its founders were names such 
as Adnan Cemgil, Nevzat Özmeriç, Behice Boran, Osman Fuat Toprakoğlu and Vahidettin 
Barut, who were important for the Turkish left and considered the pioneers of the 
leftist/socialist movement in Turkey. The most important action of the Turkish Association of 
Peace-Lovers in the Turkish public opinion was their opposition to Turkey's sending military 
units to Korea. The association also published a statement for this purpose. This declaration is 
also important as it is one of the main reasons for the Anti-Communism Law adopted by the 
Turkish Grand National Assembly.  
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The Society's opposition to sending Turkish soldiers to Korea inflamed popular opposition to 
communism. As a result of these reactions, an investigation was initiated by the Military 
Court against the society and its members immediately. As a result of the investigation, it was 
decided to close the society. Society leaders, on the other hand, were convicted. It is also 
important that the investigation against the Turkish Association of Peace-Lovers coincides 
with the anti-communist movement initiated by McCarthy in the USA. Because in this period, 
Turkey wanted to establish a close relationship with the USA in the face of Soviet 
expansionism, which was an imminent threat to it. It is understood that Turkey's approaches 
towards leftist/socialist groups in the country, especially the Turkish Association of Peace-
Lovers, were shaped in the light of the foreign policy of the period. 
The aim of our study is to explain the general characteristics of the Turkish political life of the 
period in the face of the activities of the Turkish Association of Peace-Lovers and the public 
reaction against it. While preparing our study, we benefited from the press resources of the 
period and copyrighted works. 
Keywords: Turkish Association of Peace-Lovers, Struggle with Communism, Democratic 
Party, Behice Boran, Adnan Cemgil 
 
1. Giriş 
Türkiye, Milli Mücadele yıllarında Bolşevik Rusya ile tesis ettiği olumlu ilişkiyi II. Dünya 
Savaşı’nın sonuna kadar muhafaza etmiştir. 1925 tarihli Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması, iki 
ülke arasındaki ittifakı resmileştiren bir belge olmuştur. Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında 
savaşan devletler arasında bir denge politikası takip ederken de Sovyet Rusya ile olan 
münasebetlerini korumaya da özen göstermiştir. Sovyet Rusya’nın Almanlar karşısında 
üstünlüğü ele geçirmesi üzerine Türk hükumetinin, sol/ sosyalist hareketlere karşı ılımlı bir 
politika takip etmesi de Türk- Sovyet münasebetlerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 
Nitekim dönemin Hükumeti, Türkiye’de ki Türkçü kadrolara yönelik Türkçülük/ Turancılık 
Davası’nı da söz konusu siyasi konjonktür gereği başlatmıştır (Aydın, 2017; 284 vd.).  
Türk- Sovyet münasebetleri II. Dünya Savaşı’nın ardından bozulmuştur. Sovyet Rusya’nın 
1945 senesinde Türkiye’den kendisine Kars ile Ardahan’ın teslimini ve Türk boğazlarında üst 
tahsisi edilmesini istemesi ilişkilerin bozulmasının temel sebebidir. Türk Hükümeti, bir süre 
Sovyet Rusya ile ilişkilerin bozulmaması için temkinli davranmış fakat Sovyet Rusya’nın 
siyasetinde bir değişiklik yaşanmaması üzerine Türkiye’nin Batı dünyasının güvenlik 
şemsiyesi altına girmesi için harekete geçmiştir.(Ural ve Topçu, 2016: 521)  
Türkiye’nin Sovyet Rusya’yı ve komünizmi bir tehdit olarak kabul etmesi ile birlikte, Türk 
kamuoyunda etkili bir yere sahip olan sol/ sosyalist gruplar da çeşitli tahkikatlarla 
karşılaşmışlardır. Türkiye’nin NATO’ya girmesi ile birlikte gerek devlet adamlarının gerekse 
kamuoyunun komünizm karşıtlığı, komünizmle mücadele anlayışına evirilmiştir. Türk 
Barışseverler Cemiyeti, tam olarak bu süreç içinde kurulmuş olması bakımından Türk siyasi 
hayatı için önem arz etmektedir (Şağan, 2013; 81 vd.). 
 
2. Türk Barışseverler Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri 
Türk Barış Severler Cemiyeti, uluslararası alanda komünist bir yapılanma olarak örgütlenmiş 
olan Barışseverler Cemiyeti’nin Türkiye’de ki uzantısı olarak 14 Temmuz 1950 tarihinde 
İstanbul’da “gayri siyasi” bir teşkilat olmak iddiası ile kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları; 
Behice Boran, Adnan Cemgil, Vahidettin Barut, Nevzat Özmeriç, Turgut Pura, Affan Kırımlı, 
Osman Fuat Toprakoğlu, Muvakkar Güren ve Reşat Sevinçsoy idi. Bu isimler Türkiye’de ki 
sol/ sosyalist hareketlerin o dönem ki önemli simaları idiler. Cemiyetin başkanlığını Behice 
Boran, genel sekreterliğini ise Adnan Cemgil üstlenmiştir (Sayılgan, 1972; 223 vd.).  
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Cemiyetin kurulduğu günlerde, dünya kamuoyu Kore’de yaşanan gelişmeleri yakından takip 
etmekteydi. ABD, Kore’ye müdahale için harekete geçmiş ve müttefikleri nezdine askeri 
destek arayışına başlamıştı. Türk Hükumeti, Türkiye’nin daha önce reddedilen NATO üyeliği 
başvurusu için bu gelişmeyi önemli bir fırsat olarak görmüştür. Nitekim ABD’li Senatör 
Michael Chain de Türkiye’nin Kore Savaşı için destek vermesi durumunda NATO üyeliğinin 
destekleneceğini söylemiştir. Bu şartlar karşısında, Demokrat Parti Hükümeti de, 25 Temmuz 
1950 tarihinde TBMM’nin onayını almaksızın, Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi 
yönünde bir karar almıştır (Akgül, 2010 ; 97vd). 
Türk Barış Severler Cemiyeti kuruluşunun ardından bir tebliğ hazırlayarak bunu basın 
kaynaklarına göndermiştir. Cemiyet yayınladığı tebliğde, Hükümetin Kore Savaşı ile ilgili 
takip ettiği politikalar eleştirilmiştir. Cemiyet resmi görevlilerin konu ile ilgili yaklaşımlarına 
karşı da eleştirel bir tutum sergilemiştir. Nitekim Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi 
Akseki’nin düzenlediği bir basın toplantısında, Kore Savaşı’na katılmanın cihat olduğunu ve 
bu savaşta ölenlerin şehit sayılacaklarını söylemesi Cemiyetin tepkisini çekmiştir (Şendil ve 
Fatih, 2016; 337 vd.). 
Türk Barışseverler Cemiyeti, Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılmasına tepki olarak 
hazırladıkları beyannameyi İstanbul’da halka da dağıtmışlardır. 24 bin adet basılan 
beyanname; Eminönü’nde Behice Boran, Beyoğlu’nda Adnan Cemgil, Samatya’da Nevzat 
Özmeriç, Eyüp ve Fener’de Reşat Sevinçsoy, Beşiktaş ve Ortaköy’de ise Naci Ormanlar 
tarafından dağıtılmıştır (Tevetoğlu, 1967; 626). Söz konusu beyanname de konu ile ilgili şu 
ifadelere yer verilmiştir;  
“Aziz Türk Halkına;  
Adnan Menderes Hükûmeti, Kore'de harp etsin diye 4500 Türk çocuğunu General Mac 
Arthur'un emrine veriyor. Adnan Menderes Hükûmetinin bu kararı Türk Milletine nasıl 
gösterilirse gösterilsin, Amerikan menfaatleri uğuruna harbe katılmamız demektir. Hükûmet 
bu kararını Amerika'nın zoru ile vermiştir.  
15 Temmuz'da Birleşmiş Milletlerden gelen telgrafla Hükûmet, Birleşmiş Milletler 
Anayasasının bu gibi işlerde üyelere tanıdığı haklara dayanarak doğrudan asker 
gönderemeyeceğini ima yollu bir karşılık vermişti. Zaten Birleşmiş Milletlerin bu müracaatını 
52 üye devletten en az 12'si cevaplandırmış ve onlar da bir tek kara askeri 
göndermemişlerdir. Dahası var: Kore’de harp etmek için gönüllü toplamaya kalkıştığı zaman 
Dış İşleri Bakanı Fuat Köprülü bir Fransız gazetecisine mülakat vererek bazı komşularımıza 
karşı bir tahrik olur diye gönüllü göndermeye hükmüne razı olamayacağını söyledi. Demek 
oluyor ki Adnan Menderes Hükûmeti kara askeri göndermeyi ilk önceleri doğru bulmuyor, 
kendisini buna mecbur saymıyordu. Derken, Amerikan senatörü Michael Chain 23 
Temmuz'da Ankara'ya geldi. Dış İşleri Bakanı Fuat Köprülü, Milli Savunma Bakanı Refik 
İnce ve Genel Kurmay Başkanı Nuri Yamut ile konuştu. Bu konuşmalardan sonra memleketin 
muhtelif yerlerinde bulunan Bakanlar alelacele Ankara'da toplanarak Kore'ye 4500 Türk 
çocuğunu göndermeye karar verdiler. Ardından da senatör Chain gazetecilere verdiği bir 
mülakatta (Bu harpte piyade kuvvetlerinin rolü büyüktür. Diğer milletlerden kara kuvveti 
istememizin tek sebebi Amerika'nın yıpranmamasının teminidir) diyerek işi içyüzünü meydana 
koydu, yani bu işin Amerika'nın zoru ile yapıldığını açıkladı.  
Kore'deki savaşa, Türk Milletinin katılmasında istikbalimiz ve güvenliğimiz bakımından 
hiçbir fayda yoktur. “Biz şimdi Kore'ye asker göndermezsek, bizim başımız dertte kaldığı 
zaman Amerika da bize yardım etmez” diyenlere yakın zamana kadar Dışişleri Bakanlığı 
yapmış ve milletler arası işleri içinden takip etmiş olan Necmeddin Sadak cevap veriyor : “Bu 
işler bir menfaat işidir, hissi sebepler rol oynamaz, eğer o gün Amerika'nın çıkarı varsa bize 
yardım eder, yoksa etmez” diyor.   
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Kaldı ki, bugün karşılaştığımız hadise de gösteriyor ki, mesele bize Amerika'nın “yardım” 
edip etmemesi değil, fakat bir üçüncü cihan harbine yol açacak maceralara sürüklemek 
istemesidir. Bundan da anlaşılıyor ki, Kore'ye asker göndermekte Türk Milletinin herhangi 
bir menfaati yoktur. Türk Milletinin istiklali ve güvenliği dünya barışına sıkı sıkıya bağlıdır. 
Kore'ye asker göndermek ise Türk Milletinin nasıl bildirilirse bildirilsin, herhalde barışçı bir 
hareket değildir.  
Bütün dünya milletleri ve bu arada Türk milleti de barışseverdir. Türk halkının menfaati 
dünya barışının bozulmamasındadır. Bu barışın bozulmaması için de Kore'de ki iç savaşın 
barışçı yollar bulunarak hemen sona erdirilmesi gerekir. Türk Milletine yaraşan ve gerçek 
menfaatlerine uygun düşen Şeymasala Hindistan Başbakanı Nehru'nun yaptığı gibi barışçı 
teklifler yapmaktır. Biz Türk Barışseverler Cemiyeti, bunları tüm halk efkarına bildirirken 
onun en samimi düşüncelerini belirttiğimizi her Türk vatanseverinin bizimle aynı fikirde 
olduğuna inanıyoruz. Adı söylenmeden, bir harp ilanı demeye gelen Adnan Menderes 
Hükûmetinin bu kararını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin rededeceğini umuyoruz. Çünkü 
anayasamıza göre, gerekince harp ilan etmek yetkisi sadece Büyük Millet Meclisine aittir. 
Milli menfaatlerimize ve dünya barışının korunmasına tamamen aykırı olan bu kararı şiddetle 
protesto ederiz.” (Toker, 1991; 81; Cumhuriyet, 29 Temmuz 1950). 
Cemiyet, bildirinin bir nüshasını İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne de teslim etmiştir. Hükümet 
ise yayınlanan bu bildiriyi toplatma kararı almıştır. Bu durum üzerine Cemiyet üyeleri, 
Kore’ye asker gönderme kararının iptal edilmesi için TBMM’ye bir dilekçe sunmuşlardır. 
Dilekçede, Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesinin hem Birleşmiş Milletler tüzüğüne hem 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasına aykırı olduğu vurgulanmış ve şu ifadeler 
kullanılmıştır;   
“Bakanlar Kurulu halk efkarının heyecan ve teessürünü mucip olan bir şekilde ve Amerikan 
senatörü Mc. Chain’nin devlet efkarıyla temaslarından hemen sonra Kore'ye 4500 kişilik bir 
silahlı kuvvet gönderme kararını vermiş bulunuyor. Hükûmetçe her ne kadar bu kararın BM’e 
karşı girişilen taahhütleri yerine getirmek üzere verildiği ifade edilmiş ise de bu kararın 
verilişi, hem Türk anayasasına hem de BM. anayasasına aykırıdır. Zira BM anayasasının 43. 
maddesi, bu kurula dahil olan memleketlerin herhangi bir ihtilafa silahlı olarak müdahaleleri 
için önceden bazı hususi anlaşmalar mevcudiyetini şart koşmuştur.  
Oysa ki, Türk Milleti ile B.M. arasında bu hususta herhangi bir hususi anlaşma mevcut 
değildir. Bundan mada yine B.M. anayasasının adı geçen maddesi gereğince bu hususi 
anlaşmaların, imzalayan devletler tarafından her birinin anayasa usulleri gereğince tasdik 
edilmesi lazım gelmektedir. Görülüyor ki, Hükûmet silahlı kuvvetler göndermek şöyle dursun, 
bu hususta yapacağı herhangi bir anlaşmayı dahi TBMM’nin tasdikinden geçirmek 
mecburiyetindedir. Tükiye Hükûmeti Kore’ye kara askeri gönderme karan vermekle 
selahiyelerinin hududuna tecavüz etmiş, anayasa hükümlerine riayet etmemiş bulunmaktadır.  
Türk Barışseverler Cemiyeti, bütün barışçı Türk halkının şu andaki en samimi hissine 
tercüman olduğu kanaatiyle, Türkiye'nin Kore’deki silahlı ihtilafa bu şekilde fiilen iştirak 
edecek yerde, Hindistan ve Hükûmetinin yaptığı, banş yolu ile yapılacak teşebbüslerle bu 
harbin durdurulmasına ve dünya banşının tehlikeden kurtarılmasına çalışmasını diler. 
Cemiyetimiz, yüksek makamınızın Hükûmetin milli menfaatlerimize B.M. anayasasına aykırı 
olan kararını bir an önce iptal etmsi için TBMM’ni fevkalade toplantıya davet edeceği ümit ve 
temennileriyle derin saygılarını arz ve takdim eder.” (Gevgili, 1987; 82) 
Türk Barışseverler Cemiyeti’nin tepkisi, Demokrat Parti Hükümeti ve hükümete yakın basın- 
yayın organların tarafından; “kökü dışarıda olan komünizm propagandası”, “memleketi 
içeriden yıkmaya çalışan fesat ve tahrik ocağı” gibi ithamlarla değerlendirilmiştir.  
Başbakan Adnan Menderes, Türk Barışseverler Cemiyeti’nin tepkisi karşısında konuyu 
komünizmle mücadeleye getirmiş ve Hükümetin bu hususta kararlı olduğunu vurgulamıştır. 
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Menderes Cemiyete yönelik olarak ise şunları söylemiştir; “Hüsnü niyet maskesi arkasına 
sığınan ama asıl gayesinin Moskova’nın siyasi emellerine hizmet etmek olduğu anlaşılan bu 
cemiyetin milletlerarası bir kökünün olduğunu bilmekteyiz. Bu barışseverlerin sevdikleri barış 
hakkında da malûmatımız tamdır. Komünist tecavüzlerini Kore’de karşılamaya giderken 
içimizdeki aynı mahiyetteki tahrikatın manasını Türk umûmi efkarı anlayacaktır. Hükûmet 
programımızda komünizmle müessir mücadele yapacağımızı açıklamıştık.” (Akşam, 29 
Temmuz 1950). 
 
3. Türk Barışseverler Cemiyeti’ne Yönelik Tepkiler 
Adnan Menderes’in açıklamasının ardından Türk Barışseverler Cemiyeti kamuoyunda 
komünizm eksenli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Nitekim konuya tepkili yaklaşan basın 
yayın kaynakları, Cemiyeti Moskova’nın ağzı ile konuşmakla suçlanmışlardır. Hükümet 
çevreleri ve kamuoyunda ortaya çıkan tepkinin bir sonucu olarak, Cemiyete yönelik bir adli 
soruşturma başlatılmış ve cemiyet mensupları bu soruşturma kapsamında yargılanmışlardır 
(Cumhuriyet, 29 Temmuz 1950; Zafer Gazetesi 29 Temmuz 1950). 
Türk Barışseverler Cemiyeti ile ilgili başlatılan tahkikatın ardından İstanbul Üniversitesi 
Talebe Birliği, 4 Ağustos 1950 tarihinde “Komünizmi Tel’in Mitingi” düzenleyerek 
tartışmalara dâhil olmuştur. Mitinge Demokrat Partililer ile birlikte CHP ve Millet Partisi 
temsilcileri de katılmışlardır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği, Başbakan Adnan 
Menderes’e Can Kıraç imzalı bir telgraf da göndermiştir. Telgrafta; “Mukaddesatımızla alay 
edercesine kurulan vatansızların faaliyet ve neşriyatları sabırımızı aşmıştır…” denilmek 
suretiyle Hükümetin konu ile ilgili yaklaşımları desteklenmiştir (Ayın Tarihi, 1950; 2; 
Cumhuriyet, 5 Ağustos 1950). 
Türk Barışseverler Cemiyeti’ne yönelik tepkiler kısa süre içinde sol/sosyalist yayın 
organlarına yönelik bir tahkikata dönüşmüştür. Hür Marko Paşa, Barış ve Yeni Baştan 
dergilerinin yayıncıları bu kapsamda gözaltına alınmışlardır. Daha sonra tahkikatın sınırları 
genişletilmiş, Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarının kadrolarında da komünizmle mücadele 
kapsamında soruşturmalar başlatılmıştır (Cumhuriyet, 8 Ağustos 1950; Cumhuriyet, 10 
Ağustos 1950). 
Türk Barışseverler Cemiyeti tüm bu şartlar altında Askeri Mahkeme tarafından kapatılmıştır. 
Cemiyetin kurucuları Behice Boran, Adnan Cemgil, Vahidettin Barut, Nevzat Özmeriç 
Osman Fuat Toprakoğlu ve Reşat Sevinçsoy ise Ankara Garnizon Komutanlığı 2 No’lu 
Askeri Mahkemesi tarafından “Milli mukavemeti kırmak ve milli menfaatlere zarar verecek 
faaliyetlerde bulunmak” suçlaması ile yargılanmışlardır. Mahkeme Savcısı Macit Erdemir, 
Cemiyet üyelerinin dağıtmış oldukları bildiriler ile Sovyet Rusya’nın propagandasını 
yaptıkları ya da yabancı bir siyasi teşekkül ile irtibatlı oldukları yönünde ortaya atılmış olan 
iddiaların yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Buna karşılık Askeri Mahkeme, cemiyet üyelerini 
15’er yıl hapis cezasına çarptırmıştır (Karakuş, 1977; 181). 
Askeri Mahkeme’nin kararı daha sonra Yargıtay tarafından bozulmuştur. Bunun üzerine dava 
tekrar görülmüş olup; Behice Boran 1 yıl 3 ay, diğer cemiyet üyeleri ise 6 ay ila 10 ay 
arasında hapis cezalarına çarptırılmışlardır (Mumcu, 1994; 36).  
Askeri Mahkeme’nin, Cemiyet üyelerini mahkûm etme gerekçeleri arasında yer alan,  
Cemiyetin Türkiye ile ABD arasındaki dostluğu bozacak eylemlerde bulunduğu ve halkın 
hükümete yönelik güvenini zedelediği yönündeki söylemler, dönemin siyasi atmosferini 
anlamak bakımından oldukça önemlidir (Günar, 2014; 73 vd.). 
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4. Sonuç 
Türk Barışseverler Cemiyeti, her ne kadar siyasi bir maksat taşımadığı iddiası ile kurulmuş 
olsa da, Hükümetin Kore Savaşı’nı desteklemesine tepki olarak yayınladığı beyannamelerle 
siyasi tartışmaların merkezinde yer almıştır. Türkiye’nin Sovyet tehdidine karşı Batı 
dünyasının güvenlik şemsiyesi altına girmek istediği bir dönemde, Cemiyetin giriştiği 
eylemler, devlet kadroları tarafından “Türkiye ile ABD’nin arasındaki dostluğu bozacak” bir 
mahiyette görülmüş ve tepki çekmiştir.  
Türk Barışseverler Cemiyeti’nin açıklamaları kamuoyunda özellikle hükümete yakın çevreler 
tarafından tepki ile karşılanmıştır. Türk- Sovyet münasebetlerinin bozulmasına bağlı olarak 
kamuoyunda yükselen komünizm karşıtlığı, Cemiyetin Kore çıkışı ile doruk noktasına 
ulaşmıştır. Nitekim Türk Barışseverler Cemiyeti’ne yönelik başlatılan tahkikatın ardından 
sol/sosyalist çizgideki yayın organları için de benzer bir süreç yaşamışlardır. Demokrat Parti 
Hükümeti tarafından hazırlanan Komünizmle Mücadele Kanunu da bu sürecin bir ürünüdür. 
Türk Barışseverler Cemiyeti’nin faaliyetleri ve bu faaliyetler karşısında kamuoyunda ortaya 
çıkan tepkiler Türk siyasi hayatının o dönemde ki genel manzarasını yansıtması bakımından 
oldukça önemlidir. Nitekim bu dönemde sol/ sosyalist çevreler sakıncalı sayılmışlar ve bu 
çevrelere yönelik sürdürülen komünizmle mücadele de bizzat devlet adamlarının himayesinde 
gerçekleştirilmiştir.  
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CROWDFUNDING AS A DRIVER OF PRODUCT DEVELOPMENT 
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ABSTRACT 
Crowdfunding campaigns, where business owners ask consumers for money to create new 
items, encourage behaviors outside of standard seller-buyer interactions. This study examines 
how consumers become more engaged when they feel their input is crucial to the 
development of a product. Using controlled tests, I have discovered that involvement is 
motivated by making the product happen more so than by wanting to support the 
entrepreneurs. In addition, I demonstrate how future product availability drives this incentive, 
which rises as an all-or-nothing campaign comes to an end and its funding goal is within 
sight. Additionally, we pinpoint situations in which making something happen prevails over 
herding and a rise in others' backing activities reduces one's own inclination to back. The use 
of both private and public networks as well as pre-selected crowdfunding campaign qualities 
are key to success. The results are significant because successful campaigns help both 
crowdfunding platforms and business owners. 
Keywords: Crowdfunding, innovation, entrepreneurs 
 
INTRODUCTION 
Entrepreneurs are increasingly using crowdfunding as a means of financing in order to raise 
capital for the creation of new goods and services. One of the popular crowdfunding models, 
incentives-based crowdfunding, enables business owners to fund projects by giving away 
non-cash benefits. These rewards frequently include the opportunity to receive a future good 
or service. Crowdfunding is altering how business owners launch new items. It has made it 
possible for thousands of innovative business owners to raise capital, increase brand 
recognition, and engage in a wider discourse with many potential supporters while still in the 
product development phase. The Glif, which lets smartphone users put their phones up at an 
angle or attach them to tripods, and the Oculus Rift, a virtual reality gaming gear that received 
$2.4 million through crowdsourcing, are two examples of items that were crowdfunded. 
Facebook Inc. later purchased Oculus VR for $2 billion. 
Due to the fact that rewards-based crowdfunding includes customers in the financing of an 
item or service that has not yet been created, it differs dramatically from traditional consumer 
purchasing. Contrary to traditional purchasing decisions, rewards-based crowdfunding allows 
users to influence the possibility that a product will be created and made available. According 
to my argument, this setting awakens consumer incentives outside of the typical seller-buyer 
interaction. I suggest that when consumers feel essential to making the product materialize, 
their propensity to take part in a crowdfunding campaign rises. 
My thesis is supported by recent empirical evidence (Cumming, Leboeuf, and Schwienbacher 
2015; Kuppuswamy and Bayus 2017) that suggests the presence of a financing aim and a set 
duration alter the results and contribution patterns of crowdsourcing. As both consumers and 
entrepreneurs react dynamically to the amount of time left in the campaign, the amount of 
funding currently available, and other factors, it can be difficult to separate consumers' 
reactions to funding states from those of the entrepreneurs in crowdfunding studies that rely 
solely on field data. Additionally, studies have demonstrated that potential supporters respond 
to the entrepreneur's campaign actions.  
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Making-the-product-happen motivation, which I explore in this study, is also connected to 
consumers' perceptions of their role in product development (Norton, Mochon, and Ariely 
2011), as well as to potential increases in affective commitment brought on by product 
creation (Atakan, Bagozzi, and Yoon 2014) and the desire to have an impact on campaign 
outcomes (Duncan 2004), both of which speed up as the crowdfunding campaign gets closer 
to its funding goal (Kive). 
I provide an introduction to crowdsourcing and lay the conceptual groundwork for each of the 
relevant variables in the sections that follow. A summary of my methodology, which 
combines web scraped information on Kickstarter-funded products with a later survey of the 
relevant innovative entrepreneurs, is followed by the presentation of my hypotheses. The 
results and their implications for researchers, practitioners, and policymakers are presented in 
the manuscript's conclusion. In conclusion, I hypothesize and empirically demonstrate that 
while the quantity of supporters drawn to a crowdfunding campaign positively improves the 
market success of the crowdfunded product, the amount of funds raised does not significantly 
affect this outcome. Beyond their financial donations, supporters matter. 
 
I CHAPTER. CROWDFUNDING AND INNOVATION 
There are various types of crowdfunding, including equity-based, incentive-based, lending-
based, and donation-based models (Belleflamme et al., 2013). While equity and reward-based 
crowdfunding has attracted the most interest in terms of its implications for innovation, 
lending-based crowdfunding still generates significant money on a global scale (Massolution, 
2015). (e.g., Cholakova and Clarysse, 2015). The Jumpstart Our Business Startups (JOBS) 
Act has contributed to the growth of equity-based crowdfunding in recent years, in which 
investors are given an ownership stake. While growing, equity-based crowdfunding platforms 
like Crowdcube and CircleUp continue to be smaller in terms of volume than reward-based 
platforms (e.g., Kickstarter, Indiegogo). Reward-based crowdfunding provides companies and 
entrepreneurs with a comparatively risk-free option to raise awareness of new products and 
determine how the market might react. In reward-based crowdfunding, contributors often pre-
order the final product (or a different prize) in exchange for varying degrees of financial 
assistance. In reward-based crowdfunding, backers typically anticipate receiving regular 
updates on the progress of their projects and the chance to interact directly with the creative 
business owners (Agrawal et al., 2014; Gerber et al., 2012). As a result, backers in reward-
based crowdfunding constitute a potential source of information flow for innovative business 
owners that can be aided by open search techniques. The focus of this study is on the 
comparatively bigger population of organizations performing reward-based crowdfunding to 
assist product development, specifically in a technical innovation sector, even though all 
kinds of crowdfunding may be useful to innovative entrepreneurs and startups. 
Reward-based crowdfunding may be interesting to startups and innovative business owners 
due to a number of factors. Organizations, including startups and very tiny firms, have the 
opportunity to connect with a large audience of eager early adopters by using reward-based 
crowdfunding platforms without having to give up any equity. As the product gets closer to 
going on sale, these supporters may prove to be crucial supporters as well as a great source of 
suggestions and ideas. Reward-based crowdfunding can also demonstrate the commercial 
viability of a product proposal (Gerber et al., 2012), which could be helpful as proof of 
credibility should the innovative entrepreneur later pursue forms of equity financing (e.g., 
venture capital). 
Despite the fact that research on crowdfunding is still in its early stages (Bouncken et al., 
2015), early study has mostly addressed concerns that crowdfunding entrepreneurs may have 
in terms of practicality.   
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It makes sense that some of the early research on crowdfunding concentrated on the topic of 
"what influences the likelihood that a campaign would reach its financing target?" 
Unsurprisingly, a campaign's likelihood of achieving its financing target is influenced by a 
campaign's social orientation, communications strategy, and professionalism (Calic and 
Mosakowski, 2016; Müllerleile and Joenssen, 2015). The time required to manage a 
crowdfunding campaign is another issue of practical importance to crowdfunders. More work 
and a wider range of abilities are required for crowdfunding campaigns than novice 
crowdfunders anticipate (Hui et al., 2012). 
For crowdfunding companies, backers are a key source of incoming open innovation. Beyond 
their financial support, backers also actively participate in the production of new information. 
According to KCT, crowdfunding groups constantly express and magnify ideas created by 
people like backers (McFadyen and Cannella, 2004; Nahapiet and Ghoshal, 1998; Nonaka, 
1994). Understanding later innovation requires an understanding of knowledge generation 
through interactions with supporters (and other external actors). Specifically, during the 
course of the product creation process, backers are frequently active, early users who provide 
guidance, design suggestions, and even criticism. Backers have occasionally been asked to 
actively participate in choosing designs (Diallo, 2014; Lewis-Kraus, 2015). 
While innovation research (e.g., Lilien et al., 2002; Spaeth et al., 2010) implies that contacts 
with users during product development should have a positive influence, there is also the 
possibility that interactions with backers could be detrimental over time (see Nahapiet and 
Ghoshal, 1998). Small firms may find it difficult to communicate with so many vociferous 
backers. Trying to take their feedback into account could hinder product development or take 
innovative business owners away from their original aims (relatedly, Faems et al., 2010 show 
that open innovation efforts significantly increase short-term costs). 
Additionally, it is plausible that backers might encourage innovative entrepreneurs to create a 
product that conforms more to their ingrained expectations, preventing risk-taking and 
functioning as a type of inertia by pressing the innovator to follow the options on the market 
(Moreau et al., 2001). From the standpoint of knowledge production, expanding the pool of 
backers who act as direct exchange partners expands the knowledge, assets, and concepts that 
innovative entrepreneurs can access (McFadyen and Cannella, 2004). Theoretically, as these 
concepts are expressed and strengthened through the organization's product development 
process, this should have favorable repercussions for innovation and knowledge production. 
Beyond providing input, backers also play a crucial role as product evangelists, promoting the 
product through both conventional and modern (such as social media) channels (Scholz, 
2015). It has long been believed that word-of-mouth from early adopters has a significant 
impact on whether a product launch is successful since it lessens the uncertainty for later 
consumers (Rogers, 2003). The ability of crowdfunding backers to spread word of mouth 
awareness from a powerful position within a network of potential later product adopters is 
valued more highly than that of innovators and early adopters because crowdfunded products 
are not yet commercially available through traditional channels (see Kozinets et al., 2010; 
Rogers, 2003). 
The amount of various external sources of inventive ideas that a company uses in its 
innovative activities is referred to as open search breadth. (2006) Laurens and Salter 
Exploration and diverse information search are related to it (Chiang and Hung, 2010; Katila 
and Ahuja, 2002). To the extent that KCT is concerned, open search breadth enables creative 
businesspeople to accumulate their own special expertise as they are exposed to a wider range 
of experiences and opinions from numerous backers (see Henard and McFadyen, 2008). 
Practically speaking, breadth increases the entrepreneurs' capacity for absorption and 
promotes more creative, expansive thinking (Cohen and Levinthal, 1990).   
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An innovative business can expand its knowledge beyond its current limitations by using open 
search breadth, which enables meaningful departures by taking into account diverse 
information sources (Katila and Ahuja, 2002). Additionally, breadth prevents the 
establishment of fundamental rigidities inside the company, resulting in a more flexible 
innovation organization (Leonard-Barton, 1992; Zang et al., 2014). 
What stage of the new product development (NPD) process is best for introducing supporter 
voices into the innovation discussion—early, middle, or late? If everything else were equal, 
equity-based investors would probably choose to fund a product that was further along in the 
development process. This would make it more likely that any organizational and technical 
challenges could be addressed. On the other hand, reward-based backers frequently value 
"going along for the ride" during product creation, choosing to participate throughout the 
entire process (Agrawal et al., 2014). Crowdfunding has a clear social component for backers 
who receive rewards, and one of the benefits to them personally is frequently having direct 
contact with the creative entrepreneur (Agrawal et al., 2014; Gerber et al., 2012).These 
crowdfunding supporters participate by giving advice and feedback to creative businesspeople 
(Lewis-Kraus, 2015). This has been promoted by certain creative businesspeople by asking 
for feedback from backers at crucial decision-making stages (e.g., Diallo, 2014). 
Our desired results are probably impacted by the stage of product development that is finished 
at the time of crowdfunding. Salge et al. (2013) contend that early product development 
stages are particularly important for open search since this is when innovative insights can be 
produced by integrating or recombining divergent ideas from outside the organization. Many 
innovative entrepreneurs turn to crowdfunding early in the NPD process when there is a larger 
opportunity for supporters' participation to influence the course of the project due to backers' 
desire for involvement throughout the NPD process. On the other hand, there is evidence to 
support the idea that open search can be advantageous at a later stage of development, when 
the innovative entrepreneur has a better developed idea to work on with outsiders (Huizingh, 
2011). Researchers have not yet focused on the time implications of supporter involvement, 
despite its importance for a fuller understanding of crowdfunding and innovation. 
 
II CHAPTER. CROWDFUNDING TODAY 
Although people frequently refer to crowdfunding in broad strokes, the phenomena actually 
spans a wide range of financial strategies. There are four main types: reward-based, lending-
based, donation-based, and equity-based. Donation-based funding is when funders donate to 
causes they support without expecting payment, reward-based funding is when funders seek a 
non-financial reward like a token gift or a product, such as a first edition release, and equity-
based funding is when funders receive compensation in the form of stock. 
Additionally, crowdsourcing platforms have the option of structuring the distribution of funds 
using the "All-or-Nothing" (AON) or the "Keep-It-All" (KIA) models (Cumming, Leboeuf, & 
Schwienbacher, 2014). According to the AON model, money are only allocated to the project 
if the threshold is reached during the designated financing period or exceeded. Investors are 
given their money back if the project falls short of the requirement. The AON plan seems to 
be more appealing to investors. In contrast, whether or not the declared capital-raising target 
is attained, the KIA model transfers all cash raised to the project owner. Since the community 
assumes the risk that an entrepreneurial firm launches a project that is underfunded and 
therefore more likely to fail once the initiative is launched, KIA ventures often have lower 
success rates. 
For their 2015 Crowdfunding Industry Report, Massolution examined more than 1,250 
currently operating crowdfunding platforms (CFPs) worldwide that employ one of the funding 
types mentioned above (Massolution, 2015).   



 

 

 

 

 
328 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Regarding the types of projects supported, CFPs fall into three categories: specialist 
platforms, activity-specific platforms, and general-purpose platforms (Ries, 2014). 
Specialized platforms are crowdfunding sites with a more specialized emphasis that serve 
particular sectors like video games, music production, or independent television. Launched in 
2003, the first instance of a specialized crowdfunding platform, ArtistShare, began as a 
website where musicians could ask their fans for financial support to create digital recordings. 
Since then, it has developed into a platform for film/video and photography projects in 
addition to music. 
Various industries are served by activity-specific platforms, although they concentrate on 
specific project types (e.g., hardware development, technology, or creative projects). 
Examples include Sciflies, a micro-donation funding platform supporting scientific research 
projects across medical, technological, environmental, engineering, and other fields, and 
DonorsChoose, which features public school teachers who post projects online and funders 
choose a project and contribute any amount. 
Platforms with a general purpose serve a wide range of businesses and people. There are no 
limitations on what can be featured on these platforms. They include campaigns from people 
looking for financial assistance for a wedding or medical procedure to artists looking for 
funding for their artistic endeavors to start-up technology companies looking for funding for 
the creation of a brand-new, ground-breaking product. Examples include Gofundme, a San 
Diego startup founded in 2010, Indiegogo, a San Francisco company founded in 2008, and 
Kickstarter, a New York company founded in 2009. The top three platforms for crowdfunding 
now are also these three. 
 
DISCUSSION 
The quantity of money obtained through reward-based crowdfunding is not proven to be 
significantly related to the later market success of that product, despite the fact that raising 
funds is plainly vital and necessary for entrepreneurs and businesses. According to this 
research, the non-financial advantages of raising money through crowdfunding for innovative 
companies likely account for a large portion of its worth. According to my research, a major 
factor influencing how well a crowdsourced product does on the market is the amount of 
backers that participated in the campaign. According to Rogers' standard adoption curve, 
crowdfunding backers can be thought of as an early stage of innovation adopters. 
Entrepreneurs should be aware of this source of backer value given that valuable 
characteristics of early adopting consumers (such as their capacity to spread word of mouth 
awareness from an influential position within a network of potential later product adopters) 
may be intensified for crowdfunding backers. 
In reaction to the development of technology, the global financial crisis of 2008, and the 
widening wealth divide between the top 1% and the rest of society, crowdfunding emerged in 
the United States. By the end of this year, crowdfunding will have generated over $62 billion 
in fresh money since its beginnings, democratizing access to finance in the process. 
The community unplugged the capital blockade brought on by the collapse of the banking 
system. The "invisible hand" is at work and generating shared value throughout the 
community, according to Adam Smith, who introduced the metaphor to explain unforeseen 
societal advantages stemming from individual acts. The FEM of crowdfunding achieves 
shared value in the following ways: 
• It meets new, unmet needs by redesigning products, services, and marketplaces. 
• It boosts production and efficiency along the local value chain (creative use of information 
technology infrastructure combined with social media)  
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• It fosters the establishment of expertise and capability clusters, which links enterprises to 
their local community (local communities and special interest groups are clearly evident 
within the crowdfunding community). 
• It includes local social entrepreneurs (a high percentage of crowdfunding is for socially and 
environmentally responsible initiatives) 
My three suggestions for crowdfunding business owners are quite straightforward: 
1. Encourage candor. actively seek out suggestions from clients, vendors, academic 
institutions, and trade associations. Be receptive to feedback from backers. Entrepreneurs are 
giving up much of the value of the crowd without this openness. 
2. Use crowdsourcing to finance early product development. Don't rush the process by 
delaying until the product is finished since backers want to be involved. 
3. Design your campaign to draw in as many supporters as you can, even those who will only 
give a tiny amount. Inform these backers frequently about the progress of the product. Don't 
just solicit financial support from your backers; also solicit their opinions. 
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Abstract 
Logistics management is one of nowadays tools to face economic challenges; it’s a mix of 
business and core activities of the organization. The supply and distribution activities are 
integrated together to form what’s known as logistics activities. The logistics activities within 
a business organization attempt to satisfy customers through achieving the time and location-
related market challenges and also through the cost of the service provided as well as the 
quality, taking into consideration customers' needs and purchasing power. Customer 
satisfaction is important because it provides marketers and business owners with a metric that 
they can use to manage and improve their businesses. Customer satisfaction is also a way to 
determine the continuity of the business or of a product life by measuring the loyalty of the 
customers. This study aims to show the effectiveness of logistics consultation services by 
interviewing the company managers and everybody in charge of the logistics process, the 
interview questions will be based on some literature review issues. 
Keywords: logistics activities, customer satisfaction, small and mid-sized companies, 
logistics management, customer service. 
 
INTRODUCTION 
The logistics consulting project, especially the logistics supply chain consulting project, 
benefits the enterprise directly. Firstly, the nature and characteristics of logistics consulting 
service was introduced. Then, the mode was analyzed. At last, the implementation was 
analyzed from three dimensions of organization, management and technology, which help us 
understand comprehensively the logistics consulting service and better play its role. Logistics 
operations and the services provided downstream are becoming more challenging by the day. 
So, there is a need for experts who are well informed. The role of logistics is to ensure 
availability of all the required materials before every step in this chain. Obviously, inventory 
of raw materials, semi-finished and finished goods is a must across this chain to ensure its 
smooth functioning. The concept of logistics has its base upon the systems approach. There is 
a single chain, with flow of materials starting from the supplier, then to the plant and finally 
to the end customer, and also these activities are done sequentially in order to achieve 
customer satisfaction at low cost. For this to be successful there has to be co-ordination in the 
activities of the department. With reference to an organization, an organization gets a 
concrete shape due to its structure. 
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REVIEW OF LITERATURE 
Mc Farland, D. V. (2016) The purpose of this study was to find out if participants with 
varying levels of expertise e. g., professionals, paraprofessionals, and non-professionals 
improve their knowledge after completing a training program. The organization in topic 
gathered information that included demographic information pertaining to gender, age, and 
type of training e. g., professional, paraprofessional, and non-professionals, a location of the 
worksite (virtual and remote site locations, and years of experience. Manuel, E. G. (2006) 
Until the final of 80 years, nature of relatively closed of most of the markets had guaranteed 
higher forecastle to the functionality of economics systems, supported on less concurrence 
inter-entrepreneurial on a cycle more longs of products, and this environment, profitability, of 
the business was requested efficient management of activities isolated as purchasing, 
transport, warehousing, production and distribution. This work has as its objective to study 
"Supply Chain Management". Chakraborty, M (2019) explained in his article that a group of 
capitals and explanations provides an overview of SCM and associated schemes for scholars, 
consultants, and anyone else concerned about getting knowledge more about how to project, 
produce, transport, supply, deliver, and accomplish success. Costco is the largest retailer that 
maintains a different strategy for supply chain and they believe SCM is a major aspect of 
success in their business. Costco is more successful in their SCM, however, sometimes they 
lack in this area. Firstly, they don’t have enough employees in the store to answer customers' 
questions. Customer must wait for a longer time if he has any question, especially during the 
weekends and the holiday season. Secondly, Costco doesn’t sell products with high 
bulk/wholesale prices. Thirdly, they usually sell all inventory in bulk which is a problem who 
live alone or only two of them at home. This paper will explain how the supply chain can be 
improved to get a good result. 
 
STATEMENT OF THE PROBLEM 
A problem well defined is half solved the problem is specified clearly with which aspect it 
should be carried out. The research is conducted to give an exposure to the exact problem, 
challenges, risk faced by employees in Srish logistics, Chennai. A problem is here defined 
as a discrepancy between what is (such as current performance) and what could or should be 
(such as organizational goals). Once the gap between the “what is” and “what should be” 
goes beyond some threshold, then one experiences the existence of a problem. then the 
consultant facing the issues, challenges, risk while approaching the customers in consultation. 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
This study uses a quantitative method with survey as the research instrument. Research 
by survey requires a standard format, for example, a questionnaire, which is used to 
define or describe variables, and to analyse the relationship between variables. The unit 
of analysis is start-up companies. A survey questionnaire was developed as a research 
instrument and then completed by the start-up companies. Quantitative methods like 
surveys and questionnaires can be applied to a wide range of topics. This research 
method is selected because of various reasons. Firstly, most previous studies used 
quantitative methods. Secondly, this study aimed to explain the cause-and-effect 
relationship between variables. It explains the positivist paradigm such as quantitative 
research can be applied to investigate relationships-causalities between constructs of a 
model. Surveys enable researchers to collect data which is relevant and correlated with 
the purpose of this study. To analyse the data, interpretative techniques have been applied 
to enable researchers to describe, decode, and come to terms with the meaning of the 
phenomena studied.  
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Additional quantitative instruments, such as non- parametric tests and regression analysis 
were also applied to examine possible correlations among variables. The survey 
questionnaire has been posted on mails and instant messaging platform. We use non 
probability sampling technique, which means there is no equal opportunity for all 
members of the population to be sampled. 
 
RESERCH DESIGN 
Descriptive research design is a scientific method which involves observing and 
describing the behaviour of a subject without influencing it in any way. Descriptive 
research is a study designed to depict the participants in an accurate way. More simply 
put, descriptive research is all about describing people who take part in the study. 
Descriptive research is used to describe characteristics of a population or phenomenon 
being studied. It does not answer questions about how/when/why the characteristics 
occurred. Rather it addresses the "what" question. Researchers can conduct research in 
multiple ways, but surveys are proven to be one of the most effective and trustworthy 
research methods. An online survey is a method for extracting information about a 
significant business matter from an individual or a group of individuals. It consists of 
structured survey questions that motivate the participants to respond. The traditional 
definition of survey research is a quantitative method for collecting information from a 
pool of respondents by asking multiple survey questions. This research type includes the 
recruitment of individuals, collection, and analysis of data. It’s useful for researchers who 
aim at communicating new features or trends to their respondents. Generally, it’s the 
primary step towards obtaining quick information about mainstream topics and 
conducting more rigorous and detailed quantitative research methods like surveys/polls or 
qualitative research methods like focus groups/on-call interviews can follow. There are 
many situations where researchers can conduct research using a blend of both qualitative 
and quantitative strategies. Online survey research is one of the most popular survey 
research methods today. The cost involved in online survey research is extremely 
minimal, and the responses gathered are highly accurate. The most crucial and integral 
reason for conducting market research using surveys is that you can collect answers 
regarding specific, essential questions. You can ask these questions in multiple formats as 
per the target audience and the intent of the survey. 
 
DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION 
 From the table shows that 64% of the respondents are Male and remaining 36% 
female. So, we can conclude that in srish logistics males are doing consulting work more than 
female. 
 From the table it is identified that 60% are completed PG, 26% are UG, 9% are 
Diploma remaining 6% are completed other education. So, we can conclude that in srish 
logistics most of the employees completed PG degree. 
 From the table we found that 55% employees are 0-3 years’ work experience and 24% 
are have 3-5 years of work experience, 17% are 5-7 years’ experience, and remaining 4% are 
more than 7 years. so, we can conclude that in sirsh logistics most of the employees with 0-3 
years of work experience. 
 From the table it shows that 40% of employees choosing strongly agree,43% of 
employees choosing agree, 15% of employees and remaining 2% of employees disagree. so, 
we conclude that most of the employees agree that clarifying the objectives over the customer 
will make the process efficiently.  
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 From the table its shows that 32% of employees choosing agree, 45% of employees 
agree that, 17% of employees neutral remaining 6% of employees disagree. So, we can 
conclude that most of the employees agree that fails to deliver the customer expectation will 
affect the services that you provide. 
 From the table we analyzed that 60% of employees choosing yes, 4% of employees 
choosing no, remaining 36% of employees choosing maybe. So, we conclude that most of the 
employees are think that immediate response over the customer will maintain the customer 
for a long time. 
 
SUMMARY OF FINDINGS 
 Majority of the employees agree that clarifying the objectives over the customer 
will make the process efficiently. 
 Most of the employees agree that fails to deliver the customer expectation will affect 
the services that you provide. 
 Most of the employees are think that immediate response over the customer will 
maintain the customer for a long time. 
 Most of the employees are maybe think that strategy or planning over the issue on 
consultation will occur more services. 
 Majority of the employee think that miscommunication will affect the priority over the 
customer. 
 Majority of the employees are felt that misrepresentation on consultation will 
create a problem. 
 Maximum number of employees are agreed that Feedback is an important thing 
on every consultation over the customer. 
 Most of the employees are having a capacity for handling multiple customers at the same 
time. 
 Most of the employees are having a experience as a consultant for giving solution to 
your clients. 
 Maximum number of the employees are having alternative solution for the same 
problem to the clients’ problems. 
 Most of the employees are agree that think build a balanced relationship between 
client and consultant is manage the consulting effectively. 
 Maximum number of Employees are agreed that client want evidence and 
research-based solutions that apply to their situation. 
 Most of the employees strongly agree that field promoting process helped to grow the 
company. 
 Most of the employees are maybe agreed that consultancy is fully grow based on 
the regular clients. 
 Majority of the employees are sincere interest in solving the problem for client. 
 
SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS 
 The most of the employee are expecting more benefits from the company where it 
can increase the efficiency of working. 
 The consultation process is should be more effective with the customer where it 
can increase the clients to the company. 
 The Srish Global Company should be active in solving the problem for the growth of 
the company. 
 In consultation all employees are should know how to handling consulting and their 
customers, so every consultant aware about that.  
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CONCLUSION 
From this study, the maximum number of respondents has knowledge over on consultation 
services in logistics which make this research flexible and more efficient to reduce the 
challenges and risk and setup the consultation while approaching the customers. So, the study 
on “A study on effectiveness of logistics consultation services with reference to srish global” 
shows that logistics consultation services in srish, which make over the client expectations 
and thus it will help to occur some extra projects over the customers. And the employees of 
Srish Logistics also aware about the logistics consultation services. Most of the employees 
know that how to communicate to their clients, how to handling the clients. 
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Abstract 
In this paper, we define the post-quantum calculus version of the equation of motion, which 
expresses the displacement of a falling body in a resistive medium. Assuming that the 
solutions of the equation are in the form of a series, we calculate the coefficients in the series. 
Using the calculated coefficients, we obtain the instantaneous velocity equation of the body. 
Moreover, we subtract the vertical distance of the object from the obtained velocity equation. 
Also, the obtained solutions are reduced to related solutions in classical Newtonian mechanics 
when l → 1 = Y. On the other hand, we define the post-quantum calculus version of the 
partial differential equation known as Laplace's equation. To solve this equation, we firstly 
give the second-order three-dimensional partial (p,q)-derivatives. Later, we obtain a 
characteristic equation using the method of decomposition into its variables and we give the 
solution of the equation using the roots of the characteristic equation. 
Keywords: q-calculus, (p,q)-derivative, (p,q)-antiderivative, (p,q)-series. (p,q)-exponential 
function,  
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STUDENTS ASSESSMENT OF ONLINE EDUCATION DURING THE COVID-19 
EPIDEMIC 

 
Zohaib Hassan Sain   
Faculty of Business & Management Sciences, Superior University 
     
ABSTRACT  
The purpose of this study was to assess the online instruction given to students during the 
COVID-19 epidemic. At the four universities of Lahore city that were the center of the study, 
650 students pursuing undergraduate, graduate, and doctoral degrees participated. A mixed 
method was used to design the research using both qualitative and quantitative components. 
An online survey was employed during the quantitative phase. Online in-depth interviews 
using a semi-structured interview form were carried out during the qualitative phase. Local 
Lahore, Pakistan, inhabitants were among the responses.  The content analysis led to the 
identification of 21 categories and three major themes. The following themes were 
accomplished: "It could have been better!" for their suggestions, "Face-to-face education is 
better!" for the bad parts of the student’s experiences, and "Better than nothing!" for the 
positive aspects of their experiences. It has been decided that a technology approach should be 
employed to further expand the distance education curriculum in the four universities that 
have been selected.  
Keywords: Covid-19, Distance Education, Online Education, University Students.  
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ABSTRACT 
Purpose – The purpose of this research is to examine the Effect of covid-19 pandemic on the 
performance of small and medium scale enterprises (SMEs) operating in Nigeria. 
Design/methodology/approach – This study is essentially the result of primary data where a 
survey research design was adopted. Data were collected using questionnaires administered to 
278 SMEs across the country. The data were analyzed using descriptive and regression 
analysis by means of SPSS 
Findings - The result of the study reveals that COVID-19 pandemic has negatively affected 
the performance of Nigerian small and medium scale enterprise (SMEs). The study offers that 
variables like lockdown, market closure, and restrictions of movement, as the major factors 
that affect the SMEs performance in Nigeria.  
Practical implications – The study will give an intuition to government, investors and 
consultants in Nigeria and their international counterparts to develop an advance ways of 
trading in the event of pandemics. The study also has a scholarly contribution to the body of 
knowledge and existing literature.  
Originality/value – This paper is original and unique in its form and has value to Nigerian 
investors (SMEs). The article is also useful to all those who might cherish to admire its 
standing. 
Keywords: Covid-19, pandemic, SMEs, Nigerian investors, Paper type Research paper 
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EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON EMPLOYEE PERFORMANCE: 
EVIDENCE FROM GARMENT ENTERPRISES IN ETHIOPIA 
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ABSTRACT  
The main general objective was to determine the effects of Emotional Intelligence and 
employee performance in Garment enterprises in Ethiopia. Primary data for the study were 
obtained through questionnaires with the employees of the company. Pearson correlation and 
Regression have been used in this study. As a result, the correlational study revealed that Self 
Awareness, Self-Management, Social Awareness, and Relationship Management are found to 
have a significant effect on Employee Performance. The regression analysis result has 
revealed that Self-awareness, self-management, social awareness, and relationship 
management with employee performance are 0.545, -0.010, -0.167, and 0.010 respectively. 
Their significance levels are 0.000, 0.002, 0.002, and 0.000 respectively. The researcher 
recommended that the organization should work on its employee intelligence to enhance its 
performance.  
Keywords: Self Awareness, Self-Management, Social Awareness, Relationship Management 
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IMPACT OF QUALITY CERTIFICATION IN THE ALGERIAN COMPANY 
ACCORDING TO THE ISO 9001/2015 STANDARD 
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ABSTRACT  
The first major problem encountered in industrial manufacturing was the conformity of 
products to customer needs, so the largest share of the market will undoubtedly go to the one 
that will best meet the customer's requirements. But the customer now requires guarantees on 
the amplitude of the supplier to master his production tool to ensure him a quality product this 
leads the Algerian company to the establishment of a rigorous quality system. This system 
allows the company to meet the requirements, satisfy the customer and give him confidence, 
the latter requires the company to be certified. 
In our work, we studied the maintenance and certification of the company according to the 
international standard ISO 9001 version 2015 following a quality management system. 
In our work, we studied the maintenance and certification of the company according to the 
international standard ISO 9001 version 2015 following a quality management system. 
Keywords: Quality, audit, procedure, compliance, management, process,… 
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RISK ANALYSIS (CASE STUDY OF THE COMPANY ALFAPIPE ANNABA-
ALGERIA) 
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ABSTRACT 
Controlling occupational risks is an issue for people, companies and society. If work 
stoppages and occupational diseases have a cost, prevention is an investment. Each worker 
must take care, according to his training and his possibilities, of his safety and health as well 
as that of the other persons concerned because of his acts or omissions at work in accordance 
with the instructions given by the employer. 
 
In the first part of the the work, accident, incident, investigation, investigation and prevention 
are defined. 
The second part focuses on the most frequently used internationally recognized risk analysis 
methods, including the HAZOP, AMDEC and other methodology, giving their definitions, 
objectives and their steps. 
In the third part of this work are presenting the ALFAPIPE unit, the risk surrounding the staff 
and what to do to prevent it. 
The last and the fourth part focuses on the automatic spiral tube welding machine in the 
ALFAPIPE unit and the use of the HIRA method on the machine operator. 
Keywords: risk, danger, damage, welding, methods ... etc. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION BEHAVIORAL AND ATTITUDES OF 
WOMEN ‘ASSOCIATIONS IN THE CITY OF RABAT 

 
Mounia BOUMEDIANE 
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Abstract 
The present article focuses on the associative movement of women as a force of proposal and 
as a durable actor for the development of the country. Currently, female associations ensure 
activities and various actions to promote women's rights and to improve their situation, which 
requires a great need for information.  
Keywords: Associative movement of women, information system, informationnel behavior, 
communication and information 
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN PROGRAM GELİŞTİRME SÜREÇ VE 
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 
Eğitim programları, eğitim sistemlerinin niteliğini belirleyen en temel değişkenlerden biridir. 
Nitelikli programlar, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakıp sistemin başarısını arttırırken; 
programlardan kaynaklı sorunlar, sistemin başarısını olumsuz yönde etkiler. Ancak 
programların niteliği sistemin etkililiğini belirleyen tek değişken değildir. Programları sınıf 
ortamında uygulayan ve programların ön gördüğü eğitsel durumları sınıf içinde gerçek eğitim 
durumlarına dönüştüren öğretmenlerdir. Dolayısıyla öğretmenlerin programların geliştirildiği 
süreçler ve uygulama durumları ile ilgili görüşleri büyük önem taşımaktadır. Benzer bir 
mantıkla geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının program geliştirme süreç ve 
uygulamaları hakkındaki görüşleri de eğitim sistemi için önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
araştırmanın temel amacı, Türkiye’de uygulanan program geliştirme süreç ve uygulamalarının 
öğretmen adayları tarafından cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre değerlendirilmesidir. 
Araştırma grubu; bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirme 
programlarına devam eden ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 75 kadın, 23 
erkek olmak üzere 98 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 19 sorudan oluşan ‘Program Geliştirme Süreçleri 
Değerlendirme Sormacası’ kullanılmıştır. Veri toplama aracının tamamı için Cronbach α = 
.80 olarak bulunmuş; ayrıca gerçekleştirilen yarıya bölme yöntemi sonucunda Spearman-
Brown katsayısının .75, Guttman Yarıya Bölme katsayısının ise .74 olduğu belirlenmiştir. 
Veriler bilgisayar ortamında çözümlenmiş, araştırma sorularını yanıtlamak amacıyla betimsel 
istatistikler ve ki-kare analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları; programların merkezî bir 
şekilde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmesi gerektiği ve programlar ülkenin uzak 
hedefleriyle tutarlı olduğu düşüncelerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde “Geliştirilen programlarda ihtiyaç analizi çalışmaları 
yeterince yapılmaktadır,” “Programlar öğretmenler tarafından okul bazlı olarak 
geliştirilmelidir,” “Türkiye’de program geliştirme süreçlerine gerekli önem verilmektedir,” 
“Türkiye’de program geliştirme süreçlerinde çağdaş bir yaklaşım izlenmektedir,” 
“Programlarda yer alan bütün kazanımlar sınıf içi uygulamalarda yer alır,” “Programlar öne 
sürülen felsefi yaklaşıma uygun olarak hazırlanmaktadır,” “Programlar öğrencilerin psikolojik 
özelliklerine (bilişsel, duyuşsal, devinişsel) uygun olarak hazırlanmaktadır,” “Programlar 
ülkenin uzak hedefleriyle tutarlıdır,” “Programlar okulun hedefleriyle tutarlıdır,” “Programlar 
konu alanların özelliklerine uygun olarak hazırlanmaktadır”  ve “Programlarda yer alan 
ölçme-değerlendirme uygulamaları programın niteliğini arttırır” ifadelerine verilen yanıtlarda 
sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Eğitim fakültesi, Öğretmen adayı, Programların değerlendirilmesi, 
Program uygulama, Tarama araştırması.   
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EVALUATION OF CURRICULUM DEVELOPMENT PROCESSES AND 
PRACTICES IN TÜRKIYE 

 
Abstract 
Curricula are one of the main aspects that influence the quality of education systems. While 
qualified curricula leave positive effects on students and increase the success of the system; 
problems caused by curricula negatively affect the success of the system. However, curricula 
are not the only variable that determines the effectiveness of the system by themselves. It is 
the teachers who apply the curricula in the classroom and transform the educational situations 
foreseen in curricula into real instructional situations. Therefore, teachers’ opinions about the 
processes in which the curricula are developed and practiced are of great importance. 
Similarly, the opinions of prospective teachers, who will be the teachers of the future, about 
the curriculum development process and practices are also important for the education system. 
In this context, the primary purpose pf this study was to evaluate the curriculum development 
processes and practices implemented in Turkey by pre-service teachers according to gender 
and grade level. Participants consisted of 98 teacher candidates, 75 female and 23 male, who 
attended teacher training programs at the education faculty of a state university and 
voluntarily agreed to participate in the research. The ‘Curriculum Development Processes 
Evaluation Questionnaire' consisting of 19 questions and developed by the researchers was 
used as a data collection tool in the research. In terms of reliability of data collection 
instrument, Cronbach α was found to be .80 for the entire questionnaire whereas Spearman-
Brown coefficient was .75 and Guttman split-half coefficient was .74. The data were analyzed 
with the help of a computer. Descriptive statistics and chi-square analysis were used to answer 
the research questions. Findings indicate that there is a significant difference according to the 
gender variable in the thoughts that the curricula should be developed centrally by the 
Ministry of National Education and that the programs are consistent with the overall goals of 
the country. Similarly, they also yield that there is a significant difference in the following 
questionnaire items in terms of grade level: “Need analysis is carried out in a satisfactory 
manner,” “Curricula should be developed by teachers on the basis of schools,” “Enough 
attention is being given to curriculum development processes in Türkiye,” “In Türkiye, a 
modern approach is used in curriculum development,” “All objectives in curricula are 
included in classroom activities,” “Curricula are developed in congruent with the 
philosophical approaches,” “Curricula are in line with psychological characteristics of 
students,” “Curricula are consistent with the overall aims of the country,” “Curricula are 
consistent with the overall aims of schools,” “Curricula are consistent with the subject matter” 
and “Measurement and evaluation activities increase the quality of curricula” 
Keywords: Curriculum implementation, Evaluation of curricula, Preservice teacher, School 
of education, Survey research. 
 
Giriş 
Eğitim programı, eğitim sürecinin planlı ve istendik yönde yapılmasını sağlayan bir sistemli 
bir yapıdır. Bu yapı hedef,  içerik, eğitim durumları ve sınama durumları olarak dört farklı 
ögeden oluşur (Sönmez, 2011). Eğitim programı sayesinde ülkede belirlenen uzak hedeflere 
ulaşılmaya çalışılır. Eğitimde uzak hedefler ülkenin eğitimle elde etmek istediğini noktayı 
işaret eder (Oliva, 1982). Ayrıca bir eğitim kademesinin veya okulun hedefleri de eğitim 
programları ile ulaşılmaya çalışılan hedefler arasında yer alır. Bu tür hedefler genel hedef 
olarak adlandırılır. Hedef türlerinden sonuncusu ise özel hedeftir ve bir ders özelinde 
ulaşılmak istenen noktayı işaret eder. Hedef aslında niçin öğretiyoruz sorusunun cevabıdır. Bu 
soruya cevap bulmak için yani hedefleri belirlemek için ihtiyaç analizleri yapılmalıdır.  
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Başka bir ifade ile ihtiyaç analizi, yetiştirilen bireyde ne tür özellikler olması gerektiğine dair 
yapılan çalışmalardır (Ornstein ve Hunkins, 1993). Hedefleri belirleme sürecinde temel olarak 
üç kaynağın (birey, toplum ve konu alanı) ihtiyaçları göz önüne alınır (Demirel, 2002). 
Buradan ortaya çıkan aday hedefler eğitim psikolojisi, sosyolojisi, ekonomisi gibi 
süzgeçlerden geçerek olası hedeflere dönüşür. Bu olası hedefler yatırım, araç gereç, personel 
gibi değişkenler göz önüne alınarak gerçekleştirilecek hedeflere dönüşür (Sönmez, 2011). 
Daha sonra bu hedeflere ulaşmak için nelerin öğretilmesinin gerektiğinin ortaya konduğu 
içerik aşamasına geçilir. Bundan sonraki aşamada içeriğin nasıl kullanılması gerektiği aşaması 
olan eğitim durumları aşaması gelir. En son aşama ise programın yeterliliğini ortaya koyan 
değerlendirme aşamasıdır.  
Türkiye gibi programların merkezi olarak hazırlanıp uygulanmak üzere öğretmenlere 
sunulduğu ülkelerde program geliştirme süreci bakanlıkça kurulmuş program geliştirme 
gruplarınca gerçekleştirilmektedir. Bu gruplardan ilki program karar ve koordinasyon 
grubudur. Bu grubun temel görevleri gruplar arası koordinasyonu sağlamak, mevcut 
programların revize edilmesi veya değiştirilmesine karar vermektir. Program hazırlama 
sürecindeki bir diğer grup ise program çalışma grubudur. Bu grup, programı fiilen hazırlayan 
gruptur. Program hazırlama sürecinde yapılacak olan tüm işlemler bu grup tarafından yapılır. 
Grupta program geliştirme uzmanı, değerlendirme uzmanı, konu alanı uzmanı ve öğretmenler 
yer alır. Program geliştirme komisyonlarından sonuncusu program danışma grubudur. Bu 
grupta eğitim felsefesi, sosyoloğu, denetçisi, teknoloğu gibi uzmanlar yer alır ve temel görevi 
hedeflerin sosyal yapıya, bilişsel gelişim düzeyine uygunluğu gibi konulara karar vermektir 
(Şahan, 2012). Bu komisyonlar programın geliştirmenin temel ilkeleri doğrultusunda 
programları hazırlayarak uygulamaya hazır hale getirirler.  
Eğitimde istenen hedeflere ulaşılması sadece programın geliştirme ilkelerine uygun olması ile 
sınırlı değildir. Programın ne derecede başarılı olduğuna karar vermek için farklı yaklaşımlar 
vardır. Bu yaklaşımlar temel olarak hedef merkezli program değerlendirme yaklaşımı, sistem 
merkezli program değerlendirme yaklaşımı, tüketici merkezli program değerlendirme 
yaklaşımı, uzmanlık merkezli program değerlendirme yaklaşımı ve katılımcı merkezli 
program değerlendirme yaklaşımı olarak sıralanabilir (Fitzpatrick, Sanders ve Worthen, 2001; 
Kirkpatrick, 2006). Hedef merkezli yaklaşım, kalıtımcıların hedeflere ulaşma derecesinin 
değerlendirilmesidir. Sistem merkezli program değerlendirme yaklaşımında amaç, karar 
vericilerin yani yöneticilerin bilgi gereksinimlerini karşılamaktır. Bu amaçla karar vericilerin 
istekleri doğrultusunda farklı teknikler ile veriler toplanabilir. Tüketici merkezli program 
değerlendirme yaklaşımında ise amaç programa alınan bireylerin durumlarının 
belirlenmesidir. Uzmanlık merkezli program değerlendirme yaklaşımı program değerlendirme 
uzmanlarınca programın, programın ortaya çıkardığı ürünlerin değerlendirilmesidir. Katılımcı 
merkezli program değerlendirme yaklaşımı ise programdan yararlananların gözünden 
programın değerlendirilmesidir (Fitzpatrick, Sanders ve Worthen, 2001; Woods, 1988). Bu 
çalışmada katılımcı merkezli program değerlendirme yaklaşımı esas alınarak öğrencilerin 
eğitim hayatlarında katıldıkları programların, program geliştirme süreçleri açısından 
değerlendirmesi istenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı, Türkiye’de uygulanan 
program geliştirme süreç ve uygulamalarının öğretmen adayları tarafından 
değerlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır:  
1. Araştırma grubunun Türkiye’de uygulanan program geliştirme süreç ve 
uygulamalarının farklı boyutlarına yönelik değerlendirmeleri cinsiyete göre nasıl bir değişim 
göstermektedir?  
2. Araştırma grubunun Türkiye’de uygulanan program geliştirme süreç ve 
uygulamalarının farklı boyutlarına yönelik değerlendirmeleri sınıf düzeyine göre nasıl bir 
değişim göstermektedir?   
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Yöntem 
Araştırma Modeli 
Türkiye’de uygulanan program geliştirme süreç ve uygulamalarını öğretmen adaylarının bakış 
açısından incelemeyi amaçlayan bu araştırmada kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Kesitsel 
tarama araştırmaları, ilgilenilen değişken ile ilgili bir popülasyonun nasıl dağılım gösterdiğini 
tek seferde ölçerek belirlemede araştırmacılara yarar sağlar (Cohen, Manion ve Morrison, 
2007).  
 
Araştırma Grubu 
Araştırma grubunu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirme 
programlarına devam eden ve 2021-2022 Bahar döneminde seçmeli olarak sunulan ‘Eğitimde 
Program Geliştirme’ dersini alan öğrencilerden araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul 
eden öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmaya toplamda 75 kadın, 23 erkek olmak üzere 
98 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma grubunun yaş ortalaması 22.08’dir (Sx=2.78). 
Araştırma grubuna ilişkin tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  

 
Tablo 1: Araştırma Grubunun Tanımlayıcı Bilgileri 

 Sayı Yüzde 
Cinsiyet   

Kadın 75 76.5 
Erkek 23 23.5 
Bölüm   

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 48 49.0 
Sınıf Öğretmenliği 13 13.3 

Okul Öncesi Öğretmenliği 12 12.2 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 6 6.1 
İngilizce Öğretmenliği 6 6.1 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 5 5.1 
Resim-İş Öğretmenliği 3 3.1 

Müzik Öğretmenliği 2 2.0 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1 1.0 

Özel Eğitim 1 1.0 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 1 1.0 

Düzey   
1. sınıf 1 1.0 
2. sınıf 38 38.8 
3. sınıf 34 34.7 
4. sınıf 25 25.5 

TOPLAM 98 100 
 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Program 
Geliştirme Süreçleri Değerlendirme Sormacası kullanılmıştır. Büyüköztürk (2005) sormaca 
geliştirme sürecini dört adımı içeren bir işlem olarak açıklamıştır: 1) problemin tanımlanması, 
2) madde yazma, 3) uzman görüşü alma ve 4) ön uygulama yapma. Problemin tanımlanması 
aşamasında incelene değişken ile ilgili kuramsal çerçeve, kuramsal çalışmalar ve araştırmalar 
aracılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sayede sormacanın amaç ve alt amaçları tespit 
edilmiştir. İkinci aşamada belirlenen amaç ve alt amaçlar doğrultusunda öncül maddeler 
yazılmaya başlanmış, sormacanın madde havuzu oluşturulmuştur.   
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Madde havuzundan soruların seçilmesiyle Sormaca Taslak Formu oluşturulmuştur. Üçüncü 
aşamada Sormaca Taslak Formu, üç Eğitim Programları ve Öğretim doçentine ve bir Eğitim 
Felsefesi doktorantına sunularak görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan alınan dönütler sonucunda 
sormaca maddelerinin araştırma alt amacına uygun olduğu belirlenmiştir. Dördüncü ve son 
aşamada, önceki adımlar neticesinde oluşturulan Ön Uygulama Formu ile sormacanın ön 
uygulaması yapılarak araştırmada kullanılan sormacanın nihai haline ulaşılmıştır. 
Açıklandığı şekilde geliştirilen sormacanın kapak sayfasında araştırmanın amacı açıklanmış, 
katılımın gönüllü olduğu belirtilmiş, kişisel bilgilerin gizli tutulacağı taahhüt edilmiş, sormaca 
sorularının nasıl yanıtlanması gerektiği izah edilmiş, araştırmacıların iletişim bilgilerine yer 
verilmiş ve katılımcılara araştırmaya verdikleri destekten ötürü teşekkür edilmiştir 
(Büyüköztürk, 2005). Sormacanın ikinci kısmında katılımcıların görüşlerini belirtmeleri 
beklenen 19 adet soruya yer verilmiştir. Sormaca soruları “Kesinlikle Katılmıyorum,” 
“Katılmıyorum,” “Kararsızım,” “Katılıyorum,” ve “Kesinlikle Katılıyorum” yanıt 
seçeneklerinden oluşan beşli Likert türündedir. Sormacada yer alan maddelerden bazıları şu 
şekildedir: “Geliştirilen programlarda ihtiyaç analizi çalışmaları yeterince yapılmaktadır,” 
“Uygulanan program geliştirme modeli, nitelikli programlar oluşturulmasına katkı sağlar,” 
“Türkiye’de uygulanan program geliştirme süreçleri bilimsel ilkelere uygundur.” 
Sormacanın geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla daha önce de açıklandığı üzere 
sormaca farklı alan uzmanlarına sunularak görüşleri alınmıştır. Uzmanlar görüşleri 
doğrultusunda sormacanın geçerli olduğuna karar verilmiştir. Sormaca güvenilirliğini 
belirlemek amacıyla Cronbach α katsayısı ve yarıya bölme yöntemi kullanılmıştır. 
Sormacanın tamamı için Cronbach α = .80 olarak bulunmuştur. Ayrıca gerçekleştirilen yarıya 
bölme yöntemi sonucunda Spearman-Brown katsayısının .75, Guttman Yarıya Bölme 
katsayısının ise .74 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen güvenirlik katsayıların sormacanın 
güvenilir olduğunu gösterdiğine karar verilmiştir (Cortina, 1993). 
 
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 
Sormaca araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğretmen adaylarına yüz yüze ve 
tek seferde olacak şekilde sunulmuş, araştırma grubunun sormacaları doldurmalarıyla veri seti 
oluşturulmuştur. Veri seti IBM SPSS 25 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında 
çözümlenmiştir. Araştırma sorularını yanıtlamak amacıyla betimsel istatistikler ve ki-kare 
analizi işe koşulmuştur. Ki-kare analizinin gerçekleştirilebilmesi için her araştırma sorusunda 
ilgili değişkene göre (cinsiyet ve sınıf) veriler ağırlıklandırılmıştır. Ki-kare analizi yapılırken 
beklenen frekans değeri 5’ten küçük olan hücre sayısının %20’den fazla çıktığı maddeler için 
satır birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve analiz tabloları bu işleme sonucuna göre 
sunulmuştur. Ayrıca madde 2 ve madde 3 birbirine ters ifadeler içerdiği için madde 3 ters 
kodlanarak çözümlenmiştir.  
 
Bulgular 
Program geliştirme uygulama ve süreçlerine yönelik öğretmen adaylarının 
değerlendirmelerini raporlayan bu araştırmada cinsiyet ve sınıf değişkenlere göre elde edilen 
bulgular bu kısımda sunulmuştur. Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre program 
geliştirme süreç ve uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri de Tablo 1’de paylaşılmıştır. 
Benzer şekilde araştırma grubunun sınıf düzeyi değişkenine göre değerlendirmeleri ise Tablo 
2’de verilmiştir.  
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Tablo 2: Cinsiyet Değişkenine Göre Program Süreç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
 Cinsiyet Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum χ² sd p 

Geliştirilen 
programlarda ihtiyaç 

analizi çalışmaları 
yeterince 

yapılmaktadır. 

Kadın 
14 

%18.7 
34 

%45.3 
27 

%36 
1.47 2 .48 

Erkek 
12 

%27.3 
16 

%36.4 
16 

%36.4 

Programlar merkezî bir 
şekilde Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 

geliştirilmelidir. 

Kadın 
20 

%26.7 
14 

%18.7 
41 

%54.7 
6.86 2 .03 

Erkek 
6 

%13.0 
4 

%8.7 
36 

%78.3 
Programlar 

öğretmenler tarafından 
okul bazlı olarak 
geliştirilmelidir. 

Kadın 
40 

%54,1 
15 

%20,3 
19 

%25,7 
8,03 2 .02 

Erkek 
12 

%27,3 
14 

%31,8 
18 

%40,9 
Program geliştirme 

komisyonları nitelikli 
programlar 

geliştirilmesine katkı 
sağlar. 

Kadın 
2 

%2,7 
11 

%14,7 
62 

%82,7 
* 

Erkek 
0 

%0,0 
6 

%13,0 
40 

%87,0 

Uygulanan program 
geliştirme modeli, 

nitelikli programlar 
oluşturulmasına katkı 

sağlar. 

Kadın 
1 

%1,3 
9 

%12,0 
65 

%86,7 
* 

Erkek 
0 

%0,0 
6 

%13,0 
40 

%87,0 

Türkiye’de uygulanan 
program geliştirme 
süreçleri bilimsel 
ilkelere uygundur. 

 
Kadın 

 
13 

%17,3 

 
27 

%36,0 

 
35 

%46,7  
1,69 

 
2 

 
.43 

Erkek 
6 

%13,0 
22 

%47,8 
18 

%39,1 
Türkiye’de program 

geliştirme süreçlerine 
gerekli önem 
verilmektedir. 

Kadın 
32 

%42,7 
32 

%42,7 
11 

%14,7 
1,81 2 .40 

Erkek 
24 

%52,2 
14 

%30,4 
8 

%17,4 
Türkiye’de program 

geliştirme süreçlerinde 
çağdaş bir yaklaşım 

izlenmektedir. 

Kadın 
26 

%34,7 
28 

%37,3 
21 

%28,0 
,82 2 .66 

Erkek 
16 

%34,8 
14 

%30,4 
16 

%34,8 
Programlarda yer alan 
bütün kazanımlar sınıf 
içi uygulamalarda yer 

alır. 

Kadın 
40 

%53,3 
18 

%24,0 
17 

%22,7 
3,13 2 .21 

Erkek 
20 

%43,5 
18 

%39,1 
8 

%17,4 
Programlar öne sürülen 

felsefi yaklaşıma 
uygun olarak 

hazırlanmaktadır. 

Kadın 
17 

%23,0 
25 

%33,8 
32 

%43,2 
3,92 2 .14 

Erkek 
12 

%26,1 
8 

%17,4 
26 

%56,5 
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Programlar ülkenin 
ekonomik gerçeklik ve 

gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde 

hazırlanmaktadır. 

Kadın 
24 

%32,0 
 

19 
%25,3 

32 
%42,7 

1,23 2 .54 

Erkek 
18 

%39,1 
8 

%17,4 
20 

%43,5 
Programlar 

öğrencilerin psikolojik 
özelliklerine (bilişsel, 
duyuşsal, devinişsel) 

uygun olarak 
hazırlanmaktadır. 

Kadın 
21 

%28,0 
17 

%22,7 
37 

%49,3 

,83 2 .66 
Erkek 

16 
%34,8 

 

8 
%17,4 

22 
%47,8 

Programlar ülkenin 
uzak hedefleriyle 

tutarlıdır. 

Kadın 
10 

%13,3 
27 

%36,0 
38 

%50,7 
10,92 2 .00 

Erkek 
18 

%39,1 
10 

%21,7 
18 

%39,1 

Programlar okulun 
hedefleriyle tutarlıdır. 

Kadın 
7 

%9,3 
20 

%26,7 
48 

%64,0 
1,82 2 .40 

Erkek 
8 

%17,4 
10 

%21,7 
28 

%60,9 
Programlar konu 

alanların özelliklerine 
uygun olarak 

hazırlanmaktadır. 

Kadın 
7 

%9,3 
13 

%17,3 
55 

%73,3 
* 

Erkek 
0 

%0,0 
8 

%17,4 
38 

%82,6 
Programlar farklı etnik 
veya kültürel kökenden 

gelen bireyleri 
kapsayıcı niteliktedir. 

Kadın 
22 

%29,7 
26 

%35,1 
26 

%35,1 
2,57 2 .28 

Erkek 
18 

%39,1 
10 

%21,7 
18 

%39,1 
Programların kapsadığı 
içerik, öğrenci erişisini 

olumsuz yönde 
etkileyecek kadar 

yoğundur. 

Kadın 
21 

%28,0 
26 

%34,7 
28 

%37,3 
2,07 2 .36 

Erkek 
10 

%21,7 
22 

%47,8 
14 

%30,4 

Programlar tasarım 
açısından ağırlıklı 

olarak konu 
merkezlidir. 

Kadın 
6 

%8,0 
11 

%14,7 
58 

%77,3 
* 

Erkek 
2 

%4,3 
6 

%13,0 
38 

%82,6 
Programlarda yer alan 
ölçme-değerlendirme 

uygulamaları 
programın niteliğini 

arttırır. 

Kadın 
8 

%10,7 
8 

%10,7 
59 

%78,7 
* 

Erkek 
2 

%4,3 
4 

%8,7 
40 

%87,0 

* Bu maddeler için ki-kare sonuçları yerine yalnızca çapraz tablolar yorumlanmıştır çünkü satır 
birleştirme işlemine rağmen beklenen frekans değeri 5’ten küçük olan hücre sayısı %20’den 

fazladır. (Deniz, 2020, s. 161). 
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Tablo 2’den görülebileceği üzere, “Geliştirilen programlarda ihtiyaç analizi çalışmaları 
yeterince yapılmaktadır,” “Türkiye’de uygulanan program geliştirme süreçleri bilimsel 
ilkelere uygundur,” “Türkiye’de program geliştirme süreçlerine gerekli önem verilmektedir,” 
“Türkiye’de program geliştirme süreçlerinde çağdaş bir yaklaşım izlenmektedir,” 
“Programlarda yer alan bütün kazanımlar sınıf içi uygulamalarda yer alır,” “Programlar öne 
sürülen felsefi yaklaşıma uygun olarak hazırlanmaktadır,” “Programlar ülkenin ekonomik 
gerçeklik ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır,” “Programlar 
öğrencilerin psikolojik özelliklerine (bilişsel, duyuşsal, devinişsel) uygun olarak 
hazırlanmaktadır,” “Programlar okulun hedefleriyle tutarlıdır,” “Programlar farklı etnik veya 
kültürel kökenden gelen bireyleri kapsayıcı niteliktedir,” “Programların kapsadığı içerik, 
öğrenci erişisini olumsuz yönde etkileyecek kadar yoğundur” maddelerinde cinsiyete göre 
anlamlı fark bulunamamıştır (p>.05).  
Tablo 2’ye göre “programlar merkezî bir şekilde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
geliştirilmelidir” ifadesine yönelik görüşleri açısından kadın öğretmen adayları ile erkek 
öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark bulunduğu belirlenmiştir (χ²=6.86, p<.05). Kadın 
öğretmen adaylarının %54.7’si ve erkek öğretmen adaylarının %78.3’ü programların merkezi 
bir şekilde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmesi uygulamasına katıldığını 
belirtmiştir. Bu durumun sormacada ters kodlanan bir sonraki maddeye verilen yanıtlarla 
uyuştuğu tespit edilmiştir. “Programlar öğretmenler tarafından okul bazlı olarak 
geliştirilmelidir” ifadesine yönelik yanıtlarında kadın öğretmen adayları ile erkek öğretmen 
adayları arasında anlamlı bir fark bulunduğu belirlenmiştir (χ²=8,03, p<.05). Ayrıca 
“programlar ülkenin uzak hedefleriyle tutarlıdır” ifadesine verilen yanıtlarda da cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (χ²=10,92, p<.05).  
“Program geliştirme komisyonları nitelikli programlar geliştirilmesine katkı sağlar” ifadesine 
hem kadın katılımcıların (n=62, %82,7) hem de erkek katılımcıların (n=40, %87,0) katıldığı 
bulunmuştur. “Uygulanan program geliştirme modeli, nitelikli programlar oluşturulmasına 
katkı sağlar” görüşüne kadın öğretmen adaylarının 65’i (%86,7), erkek öğretmen adaylarının 
ise 40’ı (%87,0) ‘katılıyorum’ yanıtını vermiştir. “Programlar konu alanların özelliklerine 
uygun olarak hazırlanmaktadır” maddesine %73,3 kadınlar, %82,6 erkekler katıldığını ifade 
etmiştir. Öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanan programların konu merkezli olduğunu 
düşündükleri belirlenmiştir. Son olarak öğretmen adaylarının programlarda yer alan ölçme-
değerlendirme uygulamalarının programların niteliğini arttırdığı düşüncesine sahip oldukları 
bulunmuştur. Araştırma grubunun sınıf düzeyi değişkenine göre program süreç ve 
uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri Tablo 2’de paylaşılmıştır.  
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Tablo 3: Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Program Süreç ve Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi 

 Sınıf Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum χ² sd p 

Geliştirilen programlarda 
ihtiyaç analizi 

çalışmaları yeterince 
yapılmaktadır. 

2 
2 32 40 

52,29 4 .00 

2,7% 43,2% 54,1% 

3 
42 45 15 

41,2% 44,1% 14,7% 

4 
42 45 15 

16,0% 44,0% 40,0% 

Programlar merkezî bir 
şekilde Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 

geliştirilmelidir. 
 

2 
18 10 48 

4,50 4 .34 

23,7% 13,2% 63,2% 

3 
27 18 57 

26,5% 17,6% 55,9% 

4 
16 20 64 

16,0% 20,0% 64,0% 

Programlar öğretmenler 
tarafından okul bazlı 

olarak geliştirilmelidir. 

2 
30 14 30 

18,94 4 .00 

40,5% 18,9% 40,5% 

3 
48 24 30 

47,1% 23,5% 29,4% 

4 
60 28 12 

60,0% 28,0% 12,0% 

Program geliştirme 
komisyonları nitelikli 

programlar 
geliştirilmesine katkı 

sağlar. 

2 
2 14 60 

* 
 

2,6% 18,4% 78,9% 

3 
0 9 93 

0,0% 8,8% 91,2% 

4 
4 16 80 

4,0% 16,0% 80,0% 

Uygulanan program 
geliştirme modeli, 

nitelikli programlar 
oluşturulmasına katkı 

sağlar. 

2 
2 8 66 

* 

2,6% 10,5% 86,8% 

3 
0 15 87 

0,0% 14,7% 85,3% 

4 
0 8 92 

0,0% 8,0% 92,0% 

Türkiye’de uygulanan 
program geliştirme 

süreçleri bilimsel ilkelere 
uygundur. 

2 
12 28 36 

4,27 4 .37 

15,8% 36,8% 47,4% 

3 
18 45 39 

17,6% 44,1% 38,2% 

4 
16 32 52 

16,0% 32,0% 52,0% 

Türkiye’de program 
geliştirme süreçlerine 

gerekli önem 
verilmektedir. 

2 
38 24 14 

34,69 4 .00 

50,0% 31,6% 18,4% 

3 
54 45 3 

52,9% 44,1% 2,9% 

4 
24 48 28 

24,0% 48,0% 28,0% 
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Türkiye’de program 
geliştirme süreçlerinde 

çağdaş bir yaklaşım 
izlenmektedir. 

2 
36 20 20 

35,74 4 .00 

47,4% 26,3% 26,3% 

3 
39 42 21 

38,2% 41,2% 20,6% 

4 
12 40 48 

12,0% 40,0% 48,0% 

Programlarda yer alan 
bütün kazanımlar sınıf 
içi uygulamalarda yer 

alır. 

2 
32 24 20 

21,89 4 .00 

42,1% 31,6% 26,3% 

3 
60 33 9 

58,8% 32,4% 8,8% 

4 
52 16 32 

52,0% 16,0% 32,0% 

Programlar öne sürülen 
felsefi yaklaşıma uygun 
olarak hazırlanmaktadır. 

2 
20 24 30 

17,51 4 .00 

27,0% 32,4% 40,5% 

3 
30 27 45 

29,4% 26,5% 44,1% 

4 
8 32 60 

8,0% 32,0% 60,0% 

Programlar ülkenin 
ekonomik gerçeklik ve 

gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde 

hazırlanmaktadır. 

2 
28 20 28 

5,34 4 .25 

36,8% 26,3% 36,8% 

3 
33 18 51 

32,4% 17,6% 50,0% 

4 
28 28 44 

28,0% 28,0% 44,0% 

Programlar öğrencilerin 
psikolojik özelliklerine 

(bilişsel, duyuşsal, 
devinişsel) uygun olarak 

hazırlanmaktadır. 

2 
26 12 38 

18,92 4 .00 

34,2% 15,8% 50,0% 

3 
36 24 42 

35,3% 23,5% 41,2% 

4 
12 28 60 

12,0% 28,0% 60,0% 

Programlar ülkenin uzak 
hedefleriyle tutarlıdır. 

2 
20 26 30 

15,20 4 .00 

26,3% 34,2% 39,5% 

3 
21 33 48 

20,6% 32,4% 47,1% 

4 
8 28 64 

8,0% 28,0% 64,0% 

Programlar okulun 
hedefleriyle tutarlıdır. 

2 
8 20 48 

11,06 4 .02 

10,5% 26,3% 63,2% 

3 
15 30 57 

14,7% 29,4% 55,9% 

4 
4 20 76 

4,0% 20,0% 76,0% 
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Programlar konu 
alanların özelliklerine 

uygun olarak 
hazırlanmaktadır. 

2 
10 8 58 

24,49 4 .00 

13,2% 10,5% 76,3% 

3 
6 27 69 

5,9% 26,5% 67,6% 

4 
0 12 88 

0,0% 12,0% 88,0% 

Programlar farklı etnik 
veya kültürel kökenden 
gelen bireyleri kapsayıcı 

niteliktedir. 

2 
18 28 30 

4,58 4 .33 

23,7% 36,8% 39,5% 

3 
36 27 36 

36,4% 27,3% 36,4% 

4 
36 32 32 

36,0% 32,0% 32,0% 

Programların kapsadığı 
içerik, öğrenci erişisini 

olumsuz yönde 
etkileyecek kadar 

yoğundur. 

2 
24 28 24 

7,37 4 .11 

31,6% 36,8% 31,6% 

3 
21 36 45 

20,6% 35,3% 44,1% 

4 
28 44 28 

28,0% 44,0% 28,0% 

Programlar tasarım 
açısından ağırlıklı olarak 

konu merkezlidir. 

2 
4 12 60 

4,81 4 .30 

5,3% 15,8% 78,9% 

3 
6 12 84 

5,9% 11,8% 82,4% 

4 
12 16 72 

12,0% 16,0% 72,0% 

Programlarda yer alan 
ölçme-değerlendirme 

uygulamaları programın 
niteliğini arttırır. 

2 
8 2 66 

16,07 4 .00 

10,5% 2,6% 86,8% 

3 
9 21 72 

8,8% 20,6% 70,6% 

4 
8 8 84 

8,0% 8,0% 84,0% 
* Bu maddeler için ki-kare sonuçları yerine yalnızca çapraz tablolar yorumlanmıştır çünkü satır 

birleştirme işlemine rağmen beklenen frekans değeri 5’ten küçük olan hücre sayısı %20’den fazladır. 
(Deniz, 2020, s. 161). 

 
Tablo 3’3e göre “Programlar merkezî bir şekilde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
geliştirilmelidir,” “Türkiye’de uygulanan program geliştirme süreçleri bilimsel ilkelere 
uygundur,” “Programlar ülkenin ekonomik gerçeklik ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
hazırlanmaktadır,” “Programlar farklı etnik veya kültürel kökenden gelen bireyleri kapsayıcı 
niteliktedir,” “Programların kapsadığı içerik, öğrenci erişisini olumsuz yönde etkileyecek 
kadar yoğundur” ve “Programlar tasarım açısından ağırlıklı olarak konu merkezlidir” 
ifadelerinde sınıf düzeyine göre anlamlı fark bulunamamıştır (p>.05).  
“Geliştirilen programlarda ihtiyaç analizi çalışmaları yeterince yapılmaktadır” ifadesine 
verilen yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu belirlenmiştir (χ²=52,29, 
p<.05). Bu bulgu doğrultusunda araştırma grubunun sınıf düzeyi arttıkça ihtiyaç analizi 
çalışmalarının yeterince yapılmadığını düşünmeye başladıkları yorumu yapılabilir. 
“Programlar öğretmenler tarafından okul bazlı olarak geliştirilmelidir” maddesine verilen 
yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu belirlenmiştir (χ²=18,94, p<.05).  
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Öğretmen adaylarının öğretmenlik eğitimlerinde ilerledikçe program geliştirmenin okullar 
tarafından yerel olarak değil, merkezi olarak Bakanlık tarafından geliştirilmesi gerektiğini 
düşündükleri sonucuna ulaşılabilir. “Türkiye’de program geliştirme süreçlerine gerekli önem 
verilmektedir” görüşüne verilen yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu 
belirlenmiştir (χ²=34,69, p<.05). Araştırma grubunun ikinci ve üçüncü sınıf düzeyinde 
program geliştirme süreçlerine yeterince önem verilmediğini düşünmelerine karşın bu 
durumun dördüncü sınıfta değiştiği söylenebilir. “Türkiye’de program geliştirme süreçlerinde 
çağdaş bir yaklaşım izlenmektedir” ifadesine verilen yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı 
farklılık var olduğu belirlenmiştir (χ²=35,74, p<.05). Öğretmen adayları ikinci ve üçüncü sınıf 
düzeyinde program geliştirme süreçlerinde çağdaş bir yaklaşım izlendiğini düşünmelerine 
karşın bu durum dördüncü sınıfta tam tersine değiştiği yorumuna ulaşılabilir. “Programlarda 
yer alan bütün kazanımlar sınıf içi uygulamalarda yer alır” maddesine verilen yanıtlarda sınıf 
düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu saptanmıştır (χ²=21,89, p<.05). “Programlar öne 
sürülen felsefi yaklaşıma uygun olarak hazırlanmaktadır” görüşüne verilen yanıtlarda sınıf 
düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu belirlenmiştir (χ²=17,51, p<.05). “Programlar 
öğrencilerin psikolojik özelliklerine (bilişsel, duyuşsal, devinişsel) uygun olarak 
hazırlanmaktadır” ifadesine verilen yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu 
bulunmuştur (χ²=18,92, p<.05). Sınıf düzeyi arttıkça programların öğrencilerin özelliklerine 
uygun olduğu görüşüne katılma oranının arttığı söylenebilir. “Programlar ülkenin uzak 
hedefleriyle tutarlıdır” görüşüne verilen yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık var 
olduğu bulunmuştur (χ²=15.20, p<.05). Sınıf düzeyi arttıkça programların ülkenin uzak 
hedefleriyle tutarlı olduğu görüşüne katılma oranının arttığı yorumu yapılabilir. “Programlar 
okulun hedefleriyle tutarlıdır” ifadesine verilen yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık 
var olduğu belirlenmiştir (χ²=11,06, p<.05). “Programlar konu alanların özelliklerine uygun 
olarak hazırlanmaktadır” maddesine verilen yanıtlarda sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık 
var olduğu tespit edilmiştir (χ²=24,49, p<.05). Son olarak “Programlarda yer alan ölçme-
değerlendirme uygulamaları programın niteliğini arttırır” düşüncesine yönelik yanıtlarda sınıf 
düzeyine göre anlamlı farklılık var olduğu belirlenmiştir (χ²=16,07, p<.05). Değinilen son üç 
maddede sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin ifadeleri katılma oranı artmaktadır.  
“Program geliştirme komisyonları nitelikli programlar geliştirilmesine katkı sağlar” görüşüne 
ikinci sınıf öğrencilerinin %78,9’unun, üçüncü sınıf öğrencilerinin %91,2’sinin ve dördüncü 
sınıf öğrencilerinin ise %80,0 katıldığı belirlenmiştir. “Uygulanan program geliştirme modeli, 
nitelikli programlar oluşturulmasına katkı sağlar” ifadesine ikinci sınıf öğrencilerinin 
%78,9’unun, üçüncü sınıf öğrencilerinin %91,2’sinin ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ise 
%80,0 katıldığı saptanmıştır.  
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
Program geliştirme süreç ve uygulamalarının öğretmen adayları tarafından 
değerlendirilmesini temele alan bu çalışmada programların merkezî bir şekilde Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından geliştirilmesi gerektiği ve programlar ülkenin uzak hedefleriyle tutarlı 
olduğu düşüncelerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Hem 
erkek hem de kadın öğretmen adayları programların okul merkezli değil merkezi olarak 
bakanlıkça geliştirilmesi gerektiği görüşünü benimserken, erkek öğretmen adaylarının bu 
görüşe daha çok katıldıkları belirlenmiştir. 
Alan yazın incelendiğinde tüketici merkezli program geliştirme modeline göre yapılan 
araştırmaya rastlanmamıştır. Kandemir (2006) 2. Sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine dair 
görüşlerini incelemiştir. Öğrencilerin derse yönelik ilgi ve tutumlarının olumlu olduğu 
sonucuna varmıştır.    
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Ayrıca alanda çalışan öğretmenlerle yapılan çalışmalarda (Gömleksiz ve Bulut, 2007; Özden, 
2005;  Uğur, 2006) öğretmenlerin uyguladıkları programlarla ilgili olarak görüşleri cinsiyet ve 
mesleki kıdemlerine göre değişmemektedir. Katılımcıların neredeyse tüm alanlarda görüşleri 
olumlu iken ‘Programlarda yer alan bütün kazanımlar sınıf içi uygulamalarda yer alır’ 
maddesine verdikleri cevaplar her iki cinsiyet içinde ağırlıklı olarak olumsuzdur. Sınıf içi 
uygulamalar,  programın eğitim durumu ile ilgilidir. Kazanımlarda bulunan fakat sınıf 
içerisinde yeterince ele alınmayan bir konun varlığının iki temel sebebi olabilir. Bunlardan 
ilki ihmal edilen program boyutudur. Öğretmenler farklı nedenlerle programlarda yer alan 
bazı kazanımları sınıf içerisinde ele almayabilirler. İkinci neden ise öğretmenin iyi bir etkinlik 
hazırlamak için yeterli alt yapıya sahip olmamasıdır. Ersoy (2012), yaptığı çalışmada 
öğretmenlerin ve velilerin çocuk hakları ile ilgili kazanımların ihmal edilen program 
kapsamında yer aldığı ve velilerin sosyoekonomik düzeyinin bu durma etki ettiği sonucuna 
ulaşmıştır. Ergene (2022), matematik dersinde birim kullanımının ihmal edilen program 
kapsamında yer aldığını ve bunun sebebini, öğretmenlerce birim kullanımına önem 
verilmediği olduğunu ifade etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kadın katılımcılar 
programların uzak hedefleri ile tutarlı olduğunu düşünürken erkek katılımcılar durum anlamlı 
şekilde farklılık göstermektedir.  
Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yapılan analizde ise, geliştirilen programların ihtiyaç 
analizlerine uygunluğunu dair öğrenci görüşleri 2. Sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 2 sınıf öğrencileri ihtiyaç analizlerine uygun program hazırlanmadığını 
düşünmektedir. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça, programların yerel değil ulusal 
boyutta hazırlanması gerektiğini düşünmektedir. Bunun sebebi, sınıf düzeyi arttıkça 
öğrencilerin program geliştirme ve öğretim alanında bilgilerinin artması sonucunda program 
geliştirmenin zorlu bir süreç olduğunu düşünmeleri olabilir. Dilekli ve El Hatip (2019) 
araştırmalarında okul rehber öğretmenlerinin program geliştirme sürecinde yaşadıkları en 
büyük problemlerden birisinin okulun hedeflerini bulma ve buna uygun kazanımları 
hazırlama olduğunu bildirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, program geliştirmeye verilen 
önem, program geliştirme süreçlerinde izlenen yaklaşımın çağdaş olup olmadığı, program 
geliştirmede ele alınan felsefe ve programın mevcut yapısı, programın ölçme boyutunun 
yeterliliği ve programın uzak hedeflerle tutarlılığına dair öğrenci görüşleri sınıf düzeyi 
arttıkça negatife dönüşmektedir. Bu durum öğrencilerin program bilgilerinin artması ve 
alanlarına dair programları daha yakından incelemeye dair aldıkları dersin yoğunlaşması 
sonucu öğrencilerin daha ayrıntılı bir analiz yapma fırsatı bulmaları soncunda ortaya çıkmış 
olabilir. Araştırma grubu programın öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğuna dair 
olumlu görüşler taşımaktadır. 
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, halihazırda yürürlükte olan öğretim programlarına yönelik öğretmen 
adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 
araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada 98 katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcılar 
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenci olarak eğitimlerine devam eden 
öğretmen adaylarıdır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleşmiştir. 
Katılımcıların %75.5’i kadın, %24.5’i ise erkek olup katılımcılar bütününün yaş ortalaması 
22.08’dir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilen 
beşli Likert türünde sorular içeren Öğretim Programı Değerlendirme Sormacasıdır. 
Sormacadaki bütün maddeler için Cronbach α değerinin .90 olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların sormacayı doldurmaları ile oluşturulan veri seti IBM SPSS 25 paket programı 
kullanılarak elektronik ortamında analiz edilmiştir. Bulgulara göre araştırma grubu, 
halihazırda uygulamada olan öğretim programlarında yer alan kazanımların öğrencilere 
günlük yaşamda gereksinim duyacakları bilgileri kazandıracak nitelikte olduğunu 
düşünmüştür. Ayrıca araştırma grubunun çoğunluğunun öğretim programındaki içeriğin 
kazanımlarla uyumlu olduğu görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırma grubu, 
öğretim programlarında yer alan bilgilerin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerine 
uygun olduğu görüşüne katılırken devinişsel özelliklere uygun olduğuna yönelik ortak kanı 
oluşmadığı saptanmıştır. Aynı şekilde öğretim programları için geliştirilen ders kitapları 
katılımcılar tarafından öğrenciler için ilgi çekici bulunmamıştır. Araştırma grubunun öğretim 
programlarında yer alan ölçme-değerlendirme uygulamalarının kazanımlarla uyumlu olduğu 
görüşünde oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Farklı programlarda yer alan içeriğin birbiriyle 
olan bütünlüğüne yönelik sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu 
programlarda bütünlüğün sağlandığını düşünmektedir. Sonuç olarak halihazırda uygulamada 
olan öğretim programlarına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin kazanımlar, içerik, 
içeriğin öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygunluğu ve sınama durumları açısından olumlu 
yönde olduğu bulunmuştur. Yalnızca programlardan üretilen ders kitaplarına dair araştırma 
grubunun görüşlerinin olumsuz yönde olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar Sözcükler: Öğretim programı, öğretmen adayları, kazanımlar, içerik, sınama 
durumları.  
 
EVALUATION OF CURRICULUM FROM THE PERSPECTIVE OF THE FACULTY 

OF EDUCATION 
 
Abstract 
The primary purpose of this study was to determine the opinions of pre-service teachers about 
the current instructional programs. In this study, one of the quantitative research methods, 
namely descriptive research model, was used.   
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A total of 98 participants was included in data collection process. Participants were teacher 
candidates attending in a faculty of education in a state university. Seventy-five point five 
percent of the participants are female and 24.5% are male, and the average age of all 
participants was 22.08. The data collection tool used in the research was the Instructional 
Program Evaluation Questionnaire, which included five-point Likert-type questions 
developed by the researchers. The reliability of the questionnaire in terms of Cronbach’s 
alpha was found to be .90. The data set was analyzed electronically using the IBM SPSS 25 
package program. Findings indicate that the research group thought that the objectives in the 
instructional programs that are currently in practice has the capacity to provide students with 
the information they will need in their daily lives. In addition, it was determined that the 
majority of the research group thought that the content in the instructional programs was 
compatible with the objectives. While participants agreed that the content in the instructional 
programs is convenient for the cognitive and affective characteristics of the students, it was 
also determined the content was not convenient for the psychomotor characteristics of 
students. Similarly, the textbooks developed in accordance with instructional programs were 
not found to be interesting to the students by the participants. It has been found that the 
research group is of the opinion that the evaluation practices in the instructional programs are 
compatible with the objectives. In terms of the unity among different programs, participants 
think that different programs comply with each other. As a result of this study, it has been 
found that the views of the pre-service teachers about the instructional programs that are 
currently in practice are positive in terms of learning outcomes, content, suitability of the 
content to the developmental characteristics of the students and evaluation. Finally, research 
group had negative views only on textbooks.  
Keywords: Instructional program, pre-service teachers, objectives, content, evaluation.  
 
Giriş 
Bireyler öğretim kurumlarına başladıkları andan itibaren eğitim kurumlarında bir program 
dahilinde eğitim almaya başlarlar. Bu programlar bireyi hayatının bir sonraki aşamasında 
devam edeceği eğitim kademesine de hazırlamayı amaçlar. Üniversitelerde uygulanan 
programlar ise bir üst öğrenim kurumuna hazırlamanın yanı sıra mezun olduktan sonra geçiş 
yapacakları iş dünyasına hazırlamaktadır. Diğer programlarda olduğu gibi üniversitelerde 
uygulanan öğretim programları da hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları 
ögelerinden oluşur. Bu ögelerden hedef kısaca yetiştirilen bireyde bulunması istenen özellik 
olarak tanımlanabilir. İçerik ise bu hedefe ulaşmak için bireyin bilmesi gereken bilgiyi ifade 
eder. Eğitim durumları, içeriğin hangi öğretim yöntem ve teknikler ile öğrenciye 
kazandırılacağını işaret eder. Sınama durumları da hedeflere ne düzeyde ulaşıldığının 
ölçülmesi süreci anlamına gelir (Demirel, 2002).  
Programlar hedeflerin temel kaynaklarını oluşturan konu alanı, birey ve toplumun 
ihtiyaçlarının sürekli olarak değişmesi sebebi ile güncellenmelidir. Çünkü 20 yıl önceki 
ihtiyaçlar ile günümüz ihtiyaçları farklıdır. Hedeflerin değişimi doğal olarak programların 
diğer ögelerinin de değişimi sonucunu doğurur. Bu değişim sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi, 
değişimin programların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak 
yapılmasını gerektirir. Elde edilen veriler ışığında programın tamamı veya bir kısmı yeniden 
düzenlenebilir (Sönmez, 2005). Örneğin yeni teknolojilerin ortaya çıkması eğitim 
durumlarının değişimine yol açabilir. Aynı şekilde bu teknolojilerin varlığı yeni ihtiyaçları 
ortaya koyabilir.  
Programlar farklı yaklaşımlarla değerlendirilebildiği gibi değerlendirme amacına göre de 
farklılık gösterebilir. Program değerlendirme sürecinde en yaygın modellerden birisi hedefe 
dayalı program değerlendirme modelidir.   
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Bu modelde amaç, hedeflere ulaşma derecesini tayin etmektir. Bu model içerisinde, Tyler’ın 
Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli, Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli, Provus’un 
Farklar Yaklaşımı, Stake’in Uygunluk Olasılık, Hammond’un Hedefe Dayalı Değerlendirme 
Modeli, Astin-Panos Değerlendirme Modeli yer almaktadır (Fitzpatrick ve Diğerleri, 2004). 
Program değerlendirme ile ilgili bir başka yaklaşım sistem merkezli program değerlendirme 
yaklaşımıdır. Sistem yönelimli program değerlendirme yaklaşımında amaç, karar vericilerin 
programa dair bilgi gereksinimlerini karşılamaktır. Değerlendirme sürecinde bir başka 
yaklaşım ise uzmanlık merkezli program değerlendirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda 
program, program uzmanlarınca değerlendirilir. Öznel bir yaklaşım olması sebebi ile 
eleştirilen bir yaklaşım olsa da birinci elden bilgi edinme avantajını da taşımaktadır. 
Stufflebeam’in Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (CIPP) Modeli, Alkin’in UCLA Modeli, Dick ve 
Carey (1990)’in değerlendirme modelleri bu yaklaşım içerisinde yer alan modellerdendir 
(Uşun, 2016, s.76). Bir diğer program değerlendirme yaklaşımı olan tüketici merkezli 
program değerlendirme yaklaşımı, daha çok düzey belirleme amacı ile yapılan bir 
değerlendirmedir. Bu yaklaşım içerisinde yer alan modeller Scriven’ın Hedefsiz 
Değerlendirme Modeli, Morrisett ve Stevens (1967) tarafından ‘Program Materyalleri Analiz 
Sistemi’ modelleridir (Beauchamp, 1981). Son olarak katılımcı merkezli program 
değerlendirme yaklaşımı ise katılımcıların, programın asıl hitap ettiği kitlenin, temel veri 
kaynağı olarak değerlendirme sürecinin temelini oluşturmasını savunur. Bu yaklaşımda 
programa katılan bireylerin görüşleri programın değeri hakkında karar vermek için temel 
kaynak olarak kabul edilir (Cousins ve Earl,1995). Bu çalışma programdan öğrenen olarak 
faydalanan bireylerden verilerin toplanması açısından katılımcı merkezli bir program 
değerlendirme çalışması olarak kabul edilebilir.  
Bu bağlamda araştırmanın amacı, halihazırda yürürlükte olan öğretim programlarına yönelik 
öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:  
1. Araştırma grubunun uygulamada olan öğretim programlarının kazanımlarına yönelik 
görüşleri nelerdir?  
2. Araştırma grubunun uygulamada olan öğretim programlarının içeriğine yönelik 
görüşleri nelerdir?  
3. Araştırma grubunun uygulamada olan öğretim programlarında yer alan içeriğin 
öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygunluğuna yönelik görüşleri nelerdir?  
4. Araştırma grubunun uygulamada olan öğretim programlarından hazırlanan ders 
kitaplarına yönelik görüşleri nelerdir?  
5. Araştırma grubunun uygulamada olan öğretim programlarının ölçme-değerlendirme 
boyutuna yönelik görüşleri nelerdir?  
6. Araştırma grubunun uygulamada olan öğretim programlarının diğer bazı özelliklerine 
yönelik görüşleri nelerdir?  
 
Yöntem 
Araştırma Modeli 
Türkiye’de uygulanan öğretim programlarına yönelik öğretmen adaylarının 
değerlendirmelerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada betimsel araştırma modeli 
kullanılmıştır. Betimsel araştırmalarda araştırmacılar ilgilenilen olguya ilişkin bireylerin 
inanışlarını, davranışlarını, görüşlerini ve düşüncelerini inceleyen sorular sorarak incelenilen 
olguyu betimlemeye ve anlamaya çalışır (Ary, Jacobs, Sorensen ve Razavieh, 2010).  
Dolayısıyla öğretmen adaylarının uygulamadaki öğretim programlarına yönelik görüşlerini 
belirlemeyi amaçlayan bu araştırmaya betimsel araştırma modeli uygun görülmüştür.  
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Katılımcılar 
Araştırmada 98 katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcılar bir devlet üniversitesinin eğitim 
fakültesinde öğrenci olarak eğitimlerine devam eden öğretmen adaylarıdır. Araştırmaya 
katılım gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların %75.5’i kadın, %24.5’i  
ise erkek olup katılımcılar bütününün yaş ortalaması 22.08’dir. Katılımcıların eğitim 
gördükleri bölümler; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (n=48, %49.0), Sınıf Öğretmenliği 
(n=13, %13.3), Okul Öncesi Öğretmenliği (n=12, %12.2), Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=6,
  %6.1), İngilizce Öğretmenliği (n=6, %6.1), İlköğretim Matematik Öğretmenliği (n=5, 
%5.1), Resim-İş Öğretmenliği (n=3, %3.1), Müzik Öğretmenliği (n=2, %2), Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği (n=1, %1), Özel Eğitim (n=1, %1) ve Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri (n=1, %1) olarak değişmiştir. Katılımcıların sınıf düzeylerinin ise birinci sınıf 
(n=1, %1.0), ikinci sınıf (n=38, %38.8), üçüncü sınıf (n=34, %34.7) ve dördüncü sınıf (n=25, 
%25.5) olduğu belirlenmiştir.  
 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretim 
Programı Değerlendirme Sormacasıdır. Sormacanın hazırlanmasında Bryman (2012)’ın 
açıklamaları dikkate alınarak “Kesinlikle Katılmıyorum,” “Katılmıyorum,” “Kararsızım,” 
“Katılıyorum,” ve “Kesinlikle Katılıyorum” yanıt seçeneklerinden oluşan beşli Likert türünde 
sorular içeren bir yapı seçilmiştir. Sormacanın giriş sayfasında araştırmanın amacı açıklanmış 
ve teknik ayrıntılarla birlikte etik hususlar açıklanmıştır. Ardından katılımcılara cinsiyet, 
bölüm, yaş gibi tanımlayıcı sorular yöneltilmiştir. Sormacanın ikinci kısmında ise 
katılımcıların görüşlerini belirtmeleri gereken 21 soru yer almıştır. Katılımcılar sormacayı 
araştırmaların süreci yönettiği bir ortamda doldurmuştur.  
Sormacanın geçerliliğini belirlemek için uzman görüşü alınmış ve uzman dönütleri sormacaya 
yansıtılarak geçerlilik sağlanmıştır. Sormacadaki bütün maddeler için Cronbach α değerinin 
.90 olduğu tespit edilmiştir. Bu değer sayesinde sormacanın güvenilir olduğuna karar 
verilmiştir.  
 
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 
Katılımcıların sormacayı doldurmaları ile oluşturulan veri seti IBM SPSS 25 paket programı 
kullanılarak elektronik ortamında analiz edilmiştir. Bulguların sunulmasında frekans ve yüzde 
gibi betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır.  
 
Bulgular 
Halihazırda yürürlükte olan öğretim programlarına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerini 
belirlemeyi erekleyen mevcut araştırmada bulgular bu kısımda sunulmuştur. Araştırma sorusu 
1’in yanıtlanması amacıyla araştırmada kullanılan veri toplama aracının programlardaki 
kazanımlar ile ilgili maddeleri ve bu maddelere yönelik katılımcıların verdikleri yanıtlar 
Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca Tablo 1’de söz edilen maddelere ilişkin betimsel istatistiklere 
de yer verilmiştir.  
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Tablo 1: Araştırma Grubunun Öğretim Programlarının Kazanımlarına İlişkin Görüşleri 
Nu Madde  1 2 3 4 5 x̄ SS 

1 

Öğretim programındaki 
kazanımların bireylere 

günlük yaşamda gereken 
bilgileri sağladığını 

düşünüyorum. 

f 2 11 12 65 8 
3,67 ,86 

% 2,0 11,2 12,2 66,3 8,2 

2 

Öğretim programındaki 
kazanımların toplumun 

gereksinimlerini 
karşılayıcı nitelikte 

olduğunu düşünüyorum. 

f 0 13 28 46 10 
3,55 ,85 

% 0 13,3 28,6 46,9 10,2 

3 

Öğretim programındaki 
kazanımların bireylerin 
kişisel gereksinimlerini 

karşılayıcı nitelikte 
olduğunu düşünüyorum. 

f 2 16 25 44 11 

3,47 ,97 
% 2 16,3 25,5 44,9 11,2 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 
Katılıyorum 

 
Tablo 1’e göre araştırma grubu, halihazırda uygulamada olan öğretim programlarında yer alan 
kazanımların öğrencilere günlük yaşamda gereksinim duyacakları bilgileri kazandıracak 
nitelikte olduğunu düşünmüştür. Nitekim sormacadaki ilgili maddeye katılımcıların 65’i 
(%66,3) katılıyorum, 8’i (%8,2) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir (x̄=3,67, SS=0,86). 
Ayrıca araştırma grubunun az bir çoğunluğu kazanımların öğrencilerin günlük yaşam 
gereksinimleri ile birlikte toplumsal gereksinimleri de karşılayacak nitelikte olduğu 
düşündüklerini ifade etmiştir. Madde 2’ye araştırma grubunun toplamda %57.2’sinin 
katılıyorum yahut tamamen katılıyorum yanıtını verdikleri belirlenmiştir (x̄=3,55, SS=0,85). 
Benzer şekilde katılımcıların %56.2’si kazanımların öğrencilerin bireylerin kişisel 
gereksinimlerini karşıladığını düşündüğünü belirttiği belirlenmiştir. Araştırma grubunun 
öğretim programlarının içerik boyutuna yönelik değerlendirmeleri Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2: Araştırma Grubunun Öğretim Programlarının İçerik Boyutuna İlişkin Görüşleri 
Nu Madde  1 2 3 4 5 x̄ SS 

4 

Öğretim 
programındaki 

içeriğin kazanımlarla 
uyumlu olduğunu 

düşünüyorum. 

f 1 5 14 64 14 

3,87 ,75 
% 1 5,1 14,3 65,3 14,3 

5 

Öğretim 
programındaki 

içeriğin bilimsel 
olduğunu 

düşünüyorum. 

f 0 7 21 52 18 

3,83 ,81 
% 0 7,1 21,4 53,1 18,4 

6 

Öğretim 
programındaki içerik 
kapsamında yer alan 
görsellerin ele alınan 

konularla uyumlu 
olduğunu 

düşünüyorum. 

f 0 3 20 60 15 

3,89 ,69 

% 0 3,1 20,4 61,2 15,3 

7 

Öğretim 
programındaki 

içeriğin daha çok 
bilgiye dayalı 

olduğunu 
düşünüyorum. 

f 1 5 20 38 34 

4,01 ,92 
% 1 5,1 20,4 38,8 34,7 

8 

Öğretim 
programındaki 

içeriğin daha çok 
uygulamaya dayalı 

olduğunu 
düşünüyorum. 

f 14 34 22 18 10 

2,76 1,21 
% 14,3 34,7 22,4 18,4 10,2 

9 

Öğretim 
programındaki 

içeriğin öğretimin 
temel ilkelerine 

(somuttan soyuta, 
bilinenden 

bilinmeyene vb.) 
uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

f 2 5 21 52 18 

3,81 ,87 

% 2 5,1 21,4 53,1 18,4 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 
Katılıyorum 

 
Tablo 2’den görüldüğü üzere araştırma grubunun çoğunluğunun öğretim programındaki 
içeriğin kazanımlarla uyumlu olduğu görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Bu görüş ile 
ilgili madde olan madde 4’e katılımcıların 78’i (%79,6) katıldığını belirtmiştir (x̄=3,87, 
SS=0,75). Madde 5, programlardaki içeriğin bilimselliğiyle ilgili katılımcıların görüşlerini 
belirlemeyi amaçlamıştır.   
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Bu maddeye kesinlikle katılmayan katılımcı olmadığı gibi katılımcıların %71,5’i katıldığını 
ifade etmiştir. Benzer şekilde, içerik kapsamında materyallerde yer alan görseller ile ilgili 
madde 6’ya kesinlikle katılmayan katılımcı olmadığı gibi 75’i (%76,5) görsellerin ele alınan 
konularla uyumlu olduğunu dile getirmiştir (x̄=3,89, SS=0,69). Öğretim programındaki 
içeriğin bilgiye yahut uygulamaya dayalı oluşunu inceleyen madde 7 ve 8’e verilen yanıtlar 
incelendiğinde araştırma grubunun programların daha çok bilgiye ağırlık verdiğini 
düşündükleri görülmüştür. Çünkü “öğretim programındaki içeriğin daha çok bilgiye dayalı 
olduğunu düşünüyorum” görüşüne verilen yanıtların ortalaması 4,01 (SS=,92) bulunmuşken 
“öğretim programındaki içeriğin daha çok uygulamaya dayalı olduğunu düşünüyorum” 
maddesine yönelik görüşlerin ortalaması 2,76 (SS=1,21) bulunmuştur. Son olarak araştırma 
grubu öğretim programındaki içeriğin öğretim ilkelerine uygunluğuna ilişkin madde 9’a 
%71,5 oranında katıldığını belirtmiştir. Araştırma grubunun öğretim programlarında yer alan 
içeriğin öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygunluğuna ilişkin görüşleri Tablo 3’te yer 
almıştır.  
 

Tablo 3: Araştırma Grubunun Öğretim Programlarında Yer Alan İçeriğin Öğrencilerin 
Gelişimsel Özelliklerine Uygunluğuna İlişkin Görüşleri 

Nu Madde  1 2 3 4 5 x̄ SS 

10 

Öğretim programında 
yer alan bilgilerin 

öğrencilerin bilişsel 
gelişim düzeylerine 

uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

f 3 6 19 53 17 

3,77 ,92 

% 3,1 6,1 19,4 54,1 17,3 

11 

Öğretim programında 
yer alan bilgilerin 

öğrencilerin duyuşsal 
gelişim düzeylerine 

uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

f 2 10 22 55 9 

3,60 ,87 

% 2 10,2 22,4 56,1 9,2 

12 

Öğretim programında 
yer alan bilgilerin 

öğrencilerin devinişsel 
gelişim düzeylerine 

uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

f 3 12 31 38 14 

3,49 ,99 

% 3,1 12,2 31,6 38,8 14,3 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 
5=Kesinlikle Katılıyorum 

 

 
Tablo 3’te sıralandığı gibi öğretim programlarında yer alan bilgilerin öğrencilerin bilişsel 
düzeyine uygun olduğu görüşüne katılımcıların 9’unun (%9,2) katılmadığı, 19’unun (%19,4) 
kararsız olduğu ve 70’inin (%71,4) katıldığı saptanmıştır (x̄=3,77, SS=0,92). Öğretim 
programlarında yer alan bilgilerin öğrencilerin duyuşsal düzeyine uygun olduğu görüşüne 
katılımcıların 12’sinin (%12,2) katılmadığı, 22’sinin (%22,4) kararsız olduğu ve 64’ünün 
(%65,3) katıldığı belirlenmiştir (x̄=3,60, SS=0,87). Öğretim programlarında yer alan bilgilerin 
öğrencilerin devinişsel düzeyine uygun olduğu görüşüne katılımcıların 15’inin (%15,3) 
katılmadığı, 31’inin (%31,6) kararsız olduğu ve 52’sinin (%53,1) katıldığı bulunmuştur 
(x̄=3,49, SS=0,99). Araştırma grubunun öğretim programlarından geliştirilen ders kitaplarına 
yönelik düşünceleri Tablo 4’te paylaşılmıştır.  
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Tablo 4: Araştırma Grubunun Öğretim Programlarından Geliştirilen Ders Kitaplarına 
İlişkin Görüşleri 

Nu Madde  1 2 3 4 5 x̄ SS 

13 

Öğretim programı 
kapsamında 

hazırlanan ders 
kitaplarının öğrenciler 

için ilgi çekici 
olduğunu 

düşünüyorum. 

f 18 26 27 16 11 

2,76 1,25 

% 18,4 26,5 27,6 16,3 11,2 

14 

Öğretim programı 
kapsamında 

hazırlanan ders 
kitaplarında yer alan 

değerlendirme 
sorularının içerikle 
uyumlu olduğunu 

düşünüyorum. 

f 0 10 20 50 18 

3,78 ,87 

% 0 10,2 20,4 51 18,4 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 
Katılıyorum 

 
Tablo 4’te yer aldığı üzere öğretim programlarından geliştirilen ders kitaplarının öğrenciler 
için ilgi çekici olduğu görüşüne katılımcıların 44’ünün katılmadığı, 27’sinin kararsız olduğu 
ve 27’sinin katıldığı tespit edilmiştir (x̄=2,76, SS=1,25). Bu bulgu sonucunda araştırma 
grubunun ders kitaplarının yeterince ilgi çekici olmadığını düşündükleri yorumuna 
ulaşılabilir. Madde 14’e ise katılımcıların 68’i (%69,4) katılıyorum yanıtını vermiştir (x̄=3,78, 
SS=0,87). Böylece araştırma grubunun ders kitaplarında yer alan değerlendirme sorularının 
içerikle uyumlu olduğunu düşündükleri söylenebilir. Araştırma grubunun öğretim 
programlarının ölçme-değerlendirme boyutuna yönelik düşünceleri Tablo 5’te sıralanmıştır.  
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Tablo 5: Araştırma Grubunun Öğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutuna 
İlişkin Görüşleri 

Nu Madde  1 2 3 4 5 x̄ SS 

15 

Öğretim 
programındaki ölçme-

değerlendirme 
uygulamalarının 

kazanımlarla uyumlu 
olduğunu 

düşünüyorum. 

f 1 6 19 59 13 

3,79 ,79 

% 1 6,1 19,4 60,2 13,3 

16 

Öğretim 
programındaki ölçme-

değerlendirme 
uygulamalarının 
içerikle uyumlu 

olduğunu 
düşünüyorum. 

n 2 6 19 55 16 

3,79 ,86 

% 2 6,1 19,4 56,1 16,3 

17 

Öğretim 
programındaki ölçme-

değerlendirme 
uygulamalarının daha 

çok bilgiye dayalı 
olduğunu 

düşünüyorum. 

f 2 7 19 38 29 

3,89 ,99 

% 2 7,1 19,4 38,8 29,6 

18 

Öğretim 
programındaki ölçme-

değerlendirme 
uygulamalarının daha 

çok beceriye 
(uygulamaya) dayalı 

olduğunu 
düşünüyorum. 

f 13 35 21 23 6 

2,73 1,14 

% 13,3 35,7 21,4 23,5 6,1 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 
Katılıyorum 

 
Tablo 5’e göre araştırma grubunun öğretim programlarında yer alan ölçme-değerlendirme 
uygulamalarının kazanımlarla uyumlu olduğu görüşünde oldukları bulgusuna ulaşılmıştır 
(x̄=3,79, SS=0,79). Benzer şekilde, “öğretim programındaki ölçme-değerlendirme 
uygulamalarının içerikle uyumlu olduğunu düşünüyorum” görüşüne katılımcıların 71’inin 
(%72,4) katıldığı bulunmuştur. Dolayısıyla araştırma grubunun ölçme-değerlendirme 
uygulamalarının kazanımlarla olduğu gibi içerikle de uyumlu olduğunu düşündükleri 
belirlenmiştir. Öğretim programındaki ölçme-değerlendirme uygulamalarının bilgiye yahut 
uygulamaya dayalı oluşuna ilişkin madde 17 ve 18’e verilen yanıtlara göre araştırma 
grubunun ölçme-değerlendirme uygulamalarının daha çok bilgiye ağırlık verdiğini, 
uygulamayı ihmal ettiğini düşündükleri görülmüştür. Zira, “öğretim programındaki ölçme-
değerlendirme uygulamalarının daha çok bilgiye dayalı olduğunu düşünüyorum” görüşüne 
verilen yanıtların ortalaması 3,89 (SS=,99) bulunmuşken “öğretim programındaki ölçme-
değerlendirme uygulamalarının daha çok beceriye (uygulamaya) dayalı olduğunu 
düşünüyorum” maddesine yönelik görüşlerin ortalaması 2,73 (SS=1,14) bulunmuştur.  
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Araştırma grubunun öğretim programlarının diğer bazı özelliklerine ilişkin görüşleri Tablo 
6’da bulunabilir. 
 

Tablo 6: Araştırma Grubunun Öğretim Programlarının Bazı Diğer Özelliklerine İlişkin 
Görüşleri 

Nu Madde  1 2 3 4 5 x̄ SS 

19 

Farklı öğretim 
programlarındaki 

bilgilerin (matematik, 
fen, sosyal bilgiler vb.) 

birbirini destekler 
nitelikte olduğunu 

düşünüyorum. 

f 2 14 24 50 8 

3,49 ,91 

% 2 14,3 24,5 51 8,2 

20 

Öğretim programının üst 
düzey düşünme 

becerilerini (problem 
çözme, eleştirel 

düşünme, yaratıcılık vb.) 
destekler nitelikte 

olduğunu düşünüyorum 

f 9 25 16 32 15 

3,20 1,25 

% 9,2 25,5 16,3 32,7 15,3 

21 

Öğretim programının 
öğrenci merkezli öğretim 

yaklaşımlarına (proje 
temelli, problem temelli, 
çoklu zekâ vb.) destek 

verir nitelikte olduğunu 
düşünüyorum 

f 8 20 30 26 14 

3,18 1,16 

% 8,2 20,4 30,6 26,5 14,3 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle 
Katılıyorum 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere farklı öğretim programlarının birbirini tamamladığı görüşüne 
katılımcıların 16’sının katılmadığı (%16,3), 24’ünün kararsız olduğu (%24,5) ve 58’inin 
katıldığı (%59,2) saptanmıştır (x̄=3,49, SS=0,91). Öğretim programlarının üst düzey düşünme 
becerilerini desteklediği düşüncesine katılımcıların 34’ünün katılmadığı,16’sının kararsız 
olduğu ve 47’sinin katıldığı belirlenmiştir (x̄=3,20, SS=1,25). Son olarak öğretim 
programlarının öğrenci merkezli öğretime olanak verdiği görüşüne katılımcıların 28’inin 
katılmadığı (%28,6),30’unun kararsız olduğu (%30,6) ve 40’ının katıldığı (%40,8) 
belirlenmiştir (x̄=3,18, SS=1,16).  
 
Tartışma ve Sonuç 
Halihazırda yürürlükte olan öğretim programlarına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerini 
belirlemek amacı ile yapılan çalışmadan elde bulgulara göre çalışmaya katılan öğretmen 
adayları programların işlevsel olduğunu düşünmektedir. Başka bir ifade ile programların 
bireyin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri içerdiğini düşündükleri söylenebilir. Fakat programın 
toplumun gereksinimlerine karşılama noktasında ise öğretmen adayları aksi yönde görüşlere 
sahiptir. Başka bir deyişle, öğretmen adaylarının çoğunluğu programda yer alan kazanımların 
toplumun gereksinimlerini karşılamada  yetersiz olduğunu düşünmektedir.   
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Susum ve Demir (2020) eğitim programlarında değişikler yapılırken programdan faydalanan 
ve uygulayan grupların yeterince görüşlerinin alınmaması sonucu ilgili değişimlerin farklı 
sorunlara sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sebeple öğretim programları hazırlanırken 
veya tekrar düzenlenirken ihtiyaç analizlerinin tüm boyutları ile ele alınması önemlidir. Bu 
araştırmada katılımcı grup programların öğrencilerin bireysel gereksinimleri karşılama 
noktasında yeterli fakat toplumun ihtiyacı noktasında görece olarak daha yetersiz olduklarını 
ifade etmeleri, ilgili programların sosyal boyutunun tekrar değerlendirileceğine işaret edebilir. 
Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç ise program ögelerinden kazanım ile içeriğin birbirleri ile 
uyumlu olduğu sonucudur. Programın ögelerinin birbirleri ile uyumlu olmasını sağlayan temel 
unsur programın temel aldığı eğitim felsefedir (Sönmez, 1985). Bu açıdan programın kazanım 
ve içerik boyutunun aynı felsefeyi taşıdığı söylenebilir.   
Çalışmaya katılanlar programda yer alan içeriğin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan 
öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olduğunu düşünmektedir. Bu durum programlardan 
yararlanan öğrencilerin ihtiyaç analizlerinin yapıldığına işaret etmektedir. Yine bu çalışmanın 
birinci bölümünde öğrencilerin kazanımlarının bireysel ihtiyaçlara uygun olduğu sonucu ile 
örtüşmektedir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler içeriği kazanım ile uyumlu bulurken, 
ders kitaplarını yeterince ilgi çekici bulmamaktadır. Akkuş, Üner ve Kazak (2014) yaptıkları 
araştırmada lise düzeyinde yer alan kitapların öğrenciler açısından yetersiz bulunduğunu ifade 
etmişlerdir.  
Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, programda yer alan ölçme değerlendirme bölümünün 
kazanım ve içerikle uyumlu olduğu belirtmişlerdir. Fakat, sınama durumlarının daha çok bilgi 
seviyesinde olduğu görüşü de yaygındır. Bu açıdan programlarda yer alan sınama 
durumlarının teoriye ağırlık verdiği söylenebilir. Araştırmada sonuçlarında programın 
öğretmen merkezli olduğunu düşünmesi bir önceki bilgi seviyesinde bir ölçme durumunu da 
desteklemektedir. Çünkü öğretmen merkezli yapılan eğitimler performanstan çok bilgiye 
ağırlık vermektir. Yine aynı şekilde üst düzey düşünme becerilerine hitap etme durumuna dair 
anket maddesi ile ilgili görüşler birlikte ele alındığında öğrenciler bu becerilerin biraz geri 
planda kaldığı fikrini taşımaktadırlar. Elde edilen son üç bulgu araştırmada tutarlı verilerin 
elde edildiğini gösterebilir. Çünkü öğretmen merkezli eğitimler teoriye ağırlık verir, ölçme 
daha çok teorinin öğrenilip öğrenilmediği üzerine kuruludur ve teorinin öğrenilmesi bilgi 
düzeyinde kazanımların varlığının göstergesidir. Fakat üst düzey düşünme becerileri analiz, 
sentez ve değerlendirme basamaklarında yer alan kazanımları kapsar (Dilekli, 2019). Sonuç 
olarak, programın temel felsefeye bağlı olarak hazırlandığı söylenebilirken, ihtiyaçlar 
noktasında sosyal temellerin irdelenmesi gerektiği ifade edilebilir. Ayrıca içerik için görüşler 
olumlu iken içeriğin sunuş biçimi yani ders kitaplarının yapısı ve ilgi çekiciliğine dair 
görüşler olumsuzdur. 
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Abstract: 
Play is the right of every child. Play is both a fun and learning tool for the child. Playing and 
spending time in playgrounds is important for the child's physical, mental, language, motor 
and social-emotional development. It gives the child the opportunity to research, observe, 
explore, develop new skills and experiment as much as they want without worrying about 
failure while playing. In addition, children play games with friends; learn to share, help, 
cooperate, wait in line, take responsibility, obey the rules and respect the rights of and protect 
their rights. 
Play and playgrounds are very important for the development of disabled children, like all 
children. The disabled child learns the practices in daily life through play. Apart from the 
education they receive, it is important for disabled children to spend time with non-disabled 
children in terms of their physical, mental and especially social development. 
However, studies reveal that children with disabilities generally face some restrictions in 
accessing playgrounds, using playgrounds and interacting with their peers. 
Types of disabilities are hearing, vision, mental disability, etc. are listed as. This study 
focused on mentally retarded children. The research aims to determine the opinions and 
wishes of mentally retarded children about play and playgrounds. For this purpose, 10 
disabled children were interviewed at the Çorlu Special Education Primary and Secondary 
School Vocational School affiliated with the Ministry of National Education in the Çorlu 
district of Tekirdağ province, and then the teachers at the school were interviewed. In this 
study, a qualitative research method was used to determine children's views on playgrounds 
more comprehensively, and the case study design, one of the qualitative research designs, was 
used as the research design. The in-depth interview method was chosen as the data collection 
tool in the research and the obtained data were analyzed by the descriptive analysis method. 
According to the data obtained as a result of the research, it has been determined that the 
interviewed children's access to playgrounds is generally limited and that these children do 
not want equipment such as swings and slides, which are usually seen in traditional children's 
playgrounds. 
Keywords: play, playgrounds, barrier-free design, inclusive design. 
 
1.Introduction 
According to WHO data, the 15% of the world population consists of disabled individuals. 
This ratio means that there are approximately 1 billion disabled individuals (WHO, 2011). 5% 
of the children that are under 15 years of age, i.e., nearly 93 million children are mild and 
heavily disabled throughout the world (UNDP, 2016). In Turkey, according to research made 
by Turkish Disabled Research (2002), disabled individuals constitute 12, 29% of the 
population (DİE, 2009).  
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The concept of disabled is described as “someone who has lost their bodily, mental, 
psychological, sensory, or social abilities since birth or later, and has difficulty in adapting to 
social life and meeting daily needs” in Turkish Language Institution dictionary (TDK, n.d.). 
World Health Organization, on the other hand, defines ability as “in the context of health 
experience, a disability is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to 
perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being” 
(WHO, 1980, p. 28). In addition, disability is defined as not merely a health issue, but also a 
concept that affects the point of view of the society that the disabled person lives in and leads 
to them facing social issues (WHO, 2011). 
Upon searching through the literature on disability kinds, while there is not an evaluation that 
is a common point (Ayaydın, 2015), the concept of disability is generally classified under four 
groups that are mental, physical, auditory, and visual (Ayaydın, 2015; Akay, 2008; 
Venkatesan, 2004). According to another classification, these are “grouped as visually 
impaired, hearing impaired, ones with orthopedic and chronic illness, mentally disabled, ones 
with language and speech difficulties, ones with learning difficulty, being gifted and having 
special abilities, and ones that have emotional and behavioral disorders (MEB, 2011, p. 10). 
Another classification asserts that disability kinds are grouped into eight as “mentally 
disabled, hearing impaired, visually impaired, orthopedic disability, language and speech 
impaired, one with psychological and emotional disorders, chronic illnesses, ones with 
attention deficit and hyperactivity disorder” (Kızıltaş, 2012, p. 24). 
Mental disability, which is among the disability kinds, is defined as “within the course of 
development, deterioration in aspects of the mental such as cognitive, linguistic, motor, and 
social abilities; serious deficiency in general mental functions; and insufficient or no 
development of particular intelligence” (Dinç et al., 2007, p. 39). Individuals with mental 
retardation, down syndrome, and phenylketonuria (if it caused mental retardation) are grouped 
in this (TUIK, 2010). The most crowded group in individuals with special needs is the 
individuals with mental deficiency (or: Eripek and Vuran, 2010 cited in Çitil and Doğan, 
2019). Upon examining the disabled individuals that are registered in 2010 National 
Disability Database in Turkey, it can be seen that the 29,2% of the general disabled 
population is constituted by mentally disabled people (Arıkan and Ayyıldız, 2018). 
While the society does not consist merely of individuals with complete physical and mental 
sufficiency, there are children who do not possess complete physical and mental sufficiency 
in the child population. The total number of child population in Turkey is 22,738,300 (TUİK, 
2021). The 21,1% of the disabled people in Turkey consist of children under the age 15 (TR 
Ministry of Family, Labor and Social Security, 2010). According to the research on the issues 
and expectations of the disabled people conducted by Turkish Statistics Institution (TUİK) in 
2010, the 4,9% of the disabled are between ages 0-6, and 16,2% is between ages 7-14. It was 
determined in the study that 7,4% of the children between the ages 0-6 and 36,1% of the 
children between the ages 7-14 are mentally disabled (TUİK, 2011). 
On the other hand, as they have major differences among themselves, children with mental 
disabilities are not a homogenous group. Thus, classification of mentally disabled children is 
of necessity. While mental disabilities are distinguished as mild, moderate, serious, and severe 
mental disabilities according to psychological classification; they are classified as trainable, 
educable, serious, and severe mental disorders in terms of education. Approximately 90% of 
the children who show mental insufficiency are constituted of mildly mentally disabled 
children (MEB, 2015). 
Children with mild mental disability in terms of psychological classification cannot generally 
be distinguished from other children until they start primary school as their development does 
not show a significant difference from other children.   
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These children can easily adapt to the society and receive education in the normal classroom 
with a support supplied for them. Even if “they experience a delay in acquiring basic 
academic skills, they can be taught in academic subjects on the primary school level, are 
provided with social adaptation so they can live independently in the society, and can show 
development fully or partially in vocational proficiency areas if they are supported.” Children 
with moderate mental disability experience “linguistic, social, emotional, and behavioral 
issues along with acquiring basic academic skills”, are weak in socialization, have difficulty 
in motor skills, and show a slow development in terms of learning. However, they can learn 
simple academic and self-care skills and move independently on their own in a familiar 
environment. These children generally need to be educated in special classes. Differences of 
the children with serious mental disabilities, however, are detected in birth or immediately 
afterwards. Mental disability of these children “is accompanied by motor problems and issues 
in speaking and language”. Their “self-care skill can be done independently or under 
observation, and they can acquire simple motor and communicative skills enough to sustain 
their daily life.” Children with severe mental disability constitute the group that cannot 
“continue special education institutions” and generally “have to maintain their lives under the 
care and supervision of their families and have a high possibility of death during childhood” 
(MEB, 2015, pp. 8-9). 
“It is necessary for the disabled children to be supported beginning from their childhood to 
develop their skills, adapt to their environment, construct social relations just like children 
who show normal development” (Çiftçi and Aydın, 2017, p. 177). Play is one of the most 
important tools for the disabled children to positively provide their physical, social, and 
mental development just like children without any disabilities” (Çiftci and Aydın, 2017; Ayan 
et al., 2012; Demirci and Demirci, 2014). It is of crucial importance to enable both children 
with disabilities and without disabilities with equal opportunities. Nevertheless, while 
organizing an environment for play, disabled children should not be differentiated from other 
children. “Isolating disabled children from children who show normal development affects 
their emotional and social development negatively” as well as it can cause these children to 
“be abstained from very important opportunities in terms of linguistic and mental capacities” 
(Çiftçi and Aydın, 2017, p. 178). 
Mentally disabled children, on the other hand, depending on the level of their disability, may 
have difficulties in responding to various stimuli in their environment and making 
connections to their social environment since they have some delays and difficulties in their 
development (Metin et al., 1999, p. 15). Well-organized play environments have a significant 
contribution to these children to learn to make suitable connections with their peers and 
adults, and to acquire various concepts and skills (or: Slade and Wolf, 1999, Hellendorn et al., 
1994 cited in Metin et al., 1999). In the same vein, games that are played in a well-organized 
environment can help these children gain confidence, and positively affect their emotional, 
social, linguistic, and movement development to a certain extent as well as their cognitive 
skills (Çiftçi and Aydın, 2017). 
“Children’s playgrounds” which are among the open areas in urban spaces to answer the need 
for play “are of significance for the disabled children in terms of their development just as for 
all children” (Tandoğan, 2021, p. 12). However, studies conducted on this subject show that 
playgrounds are generally restrictive spaces in terms of access, location etc. for disabled 
children (Tamm and Skar, 2000; Prellwitz and Skar, 2997; Talay et al., 2010; Yantzi et al., 
2010; Moore and Lynch, 2015). Thus, independent from their own choices, many disabled 
children generally have to play either on their own or with adults in their own house or garden 
(Tamm and Skar, 2000; Howard, 1996).   
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Children who choose to play in closed spaces instead of outer spaces are negatively affected 
in terms of their cognitive, physical, and social development (Yılmaz and Bulut, 2002). 
Upon studying the literature, we have met a number of studies concerning play and children’s 
playgrounds for disabled children (Çiftçi and Aydın, 2017; Tandoğan, 2021; Pauya et al., 
2016; Aysel and Shakouri, 2012; Bayraktaroğlu and Arzu, 2015; Fernelius and Christensen, 
2017; Moore et al., 2022 etc.). However, we could not encounter studies concerning mentally 
disabled children and children’s playgrounds except for one study (Öztürk, 2010). In this 
vein, this study aims to determine issues, views, and wishes of mentally disabled children 
about children’s playgrounds. 
 
2.Methodology 
In this study, qualitative research method is used, which is a method that provides a 
comprehensive understanding of the participants and “aims to analyze the research problem 
with an interpretative approach.” (Karataş, 2017, p. 71) 
As a data collection tool in the study, we have chosen depth interview technique since it has a 
potential to supply deeper data regarding other research techniques (Türnüklü, 2000); reply 
rates are higher or full; and the researcher has control over the environment (Yıldırım and 
Şimşek, 2016). 
An interview form has been prepared before the interview that includes questions to be asked 
to children. All questions consist of open-ended questions. The interviews that took place 
range between fifteen to twenty minutes. 
The population of the study consists of children with mild mental disability. The study area is 
T.S.D. Çorlu Special Education Primary, Secondary, and Vocational School that is bound to 
the Ministry of National Education in Çorlu, province of Tekirdağ. In the school, where 
children with mental and physical disabilities attend, we have conducted semi-structured 
depth interview with 10 children who have mild mental disabilities and can answer questions 
that are asked within the context of the interview determined with criterion sampling 
technique.  
With the semi-structured depth interview technique, the date obtained from children were 
analyzed through descriptive analysis technique. Codes that are formed with inductive method 
are placed under themes through re-evaluation and instead of direct coding the themes, a code 
structure that is based on data has been formed. In the first phase of the study, the 
categorization and thematization processes started with in vivo coding; and in the second 
phase, categories have been reorganized on the basis of research questions, and the code 
structure has been reorganized around theoretical concepts about the research question. Data 
analysis went from tangible to abstract and a code structure was formed. Obtained through 
descriptive analysis, data were are organised in the findings chapter of the study without 
changing what the participants of the study said and with direct references, and they were 
analyzed objectively.  
At the end of the study, since we could not get clear answers for some questions depending on 
the disability kind of the children who participated in the study, we also conducted interviews 
with teachers who worked at the school and taught the children interviewed following the 
interviews with children. Teachers were asked why children did not have access to the 
playground in this interview. 
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3.Findings 
Findings of the interview conducted with children 
10 child participants took place in the study that was conducted to determine the wishes and 
approach of disabled children concerning playgrounds. In the light of the information 
obtained from participants, we have reached 10 categories and 33 codes that belong to two 
themes. Table concerning the code structure is given below (Table 1).  
 

Table 1. Theme, category, and codes concerning views of disabled children on playgrounds 
Theme Category Codes Participant 

Play 

Favorite game 

Dodgeball P1, P9 
Video games on phone P2, P6, P8 

Video games on computer P4, P10 
Football P5, P7 
Swing P3 

Favorite space for play 
Park 

P1, P3, P4, P6, P7, P8, 
P9 

Home P2, P5, P10 
The most frequented space for 

play 
Park P1, P7, P8, P9 

Home P2, P3, P4, P5, P6, P10 

Person to play with 
Friend P1, P4, P7, P8, P9, P10 
Alone P2, P6 
Sibling P3, P5 

Playground 

Person to play with in the 
playground 

Friend P1, P4, P9 
Alone P6 
Sibling P3 

Does not go to the 
playground 

P2, P5, P7, P8, P10 

Equipment played with most 
in the playground 

Swing P1, P4 
Sports equipment P3, P6 
Does not go to the 

playground 
P2, P5, P7, P8, P9, P10 

Equipment preferred the most 
in the playground but not 

played with 

None P1, P4 
Slide P3, P6 

Does not go to the 
playground 

P2, P5, P7, P8, P9, P10 

Favorite game in the 
playground 

Hide and seek P1 
Swing P3 

Action games P4 
Does not go to the 

playground 
P2, P5, P7, P8, P9, P10 

Unwanted factor in the 
playground 

Attitude of other children P1, P3, P4, P5, P6 
Does not go to the 

playground 
P2, P5, P7, P8, P9, P10 

Wishes concerning the 
playground 

Sports equipment P1, P7, P8 
Climbing equipment P2, P9, P10 

Running P3, P4, P5, P6 
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Views of Disabled Children Concerning Play 
The first theme of the study is play theme. This theme is defined with four categories. These 
categories are favorite game, favorite space for play, the most frequented space for play, and 
person to play with. 
Five codes are expressed in accordance with the participants’ answers about the favorite game 
which is the first category of the play theme. These codes are dodgeball, videogames on 
phone, video games on computer, football, and swing. According to children’s answers, the 
most favorite one is the video games that are played on the phone. Other favorite games are 
video games on the computer, dodgeball, and football. 
I like playing dodgeball. (P1/M). 
I like playing games on the phone. (P2/F). 
I play computer games. (P4/M). 
I like playing football. (P7/M). 
I like the swing. (P3/F). 
The second category concerning the theme of play for disabled children is the favorite space 
for play. Children’s answers are defined with two codes. These are home and play areas. 
According to children’s answers, the most favorite play area is the children’s playground. The 
other favorite space is home. 
I like playing in the park most. (P1/M). 
I like playing at home. (P10/M). 
The third category concerning the theme of play for the disabled children is the most 
frequented space for play, and it is defined with two codes. These codes are the home and the 
playground. Majority of the children play games at home according to their answers. 
According to their expression, even though the most favorite space is the playground, the 
children that were interviewed eventually have to play at home. 
I play in the park the most. (P1/M). 
I like playing in the park the most but I play at home because of my condition. (P4/M). 
The fourth category concerning the theme of play for the disabled children is the person to 
play with. This theme is defined with three codes. These codes are friend, sibling, and alone. 
According to the answers given by the children, majority of them play with their friends.  
I play with my friends. (P4/M). 
I always play with my sister. (P3/F). 
I play on my own. (P6/M). 
 
Views of Disabled Children Concerning Playground 
The second theme of the study is the theme of playground. This theme is defined with six 
categories. These categories are person to play with in the playground, equipment played with 
most in the playground, equipment preferred the most in the playground but not played with, 
favorite game in the playground, unwanted factor in the playground, and wishes concerning 
the playground. 
The first category of the theme of disabled children’s views on the playground is the person to 
be played with in the playground. This theme is identified with four codes. These codes are 
friend, alone, sibling, and not going to the playground. According to the answers given by the 
children, majority of the children do not go to the playground. 
I play with my friends. (P1/M). 
I play on my own. (P6/M). 
I play with my sister. (P3/F). 
I do not go to the playground. (P5/M).  
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The second category of the theme of disabled children’s views on the playground is the 
equipment that is most frequently played with, which is defined with three codes in the light 
of the participants’ expressions. These codes are swing, sports equipment, and not going to 
the playground. According to children’s answers, majority of them do not go to the 
playground. The equipment used by the children going to the playground the most are the 
sports equipment. The other most frequently played with is the swing. 
I use the swing. (P1/M). 
I play with sports equipment. (P6/M). 
I do not go to the playground. (P5/M). 
The third category of the theme of disabled children’s views on the playground is the 
equipment preferred the most in the playground but not played with, which is defined with 
three codes in the light of the participants’ expressions. These codes are none, slide, and not 
going to the playground. According to children’s answers, majority of them do not go to the 
playground. As for the answers of the children who do go to the playground, equipment 
preferred the most but not played with is the slide. 
There is no equipment I do not play with. (P1/M). 
I cannot use the slide. (P3/F). 
I do not go to the playground. (P5/M). 
The fourth category of the theme of disabled children’s views on the playground is the 
favorite game on the playground, which is identified with four codes in the light of the 
participants’ expressions. These codes are hide and seek, swing, action games, and not going 
to the playground. According to children’s answers, majority of them do not go to the 
playground. According to the answers of the children who go to the playground, favorite 
games are hide and seek, swing, and action games.  
I like playing hide and seek. (P1/M). 
I use the swing the most. (P3/F). 
I like playing action games. (P4/M). 
I do not go to the playground. (P5/M). 
Unwanted factors in the playground, which is the fifth category of the theme of disabled 
children’s views on the playground, is described with two codes. These codes are attitudes of 
other children and not going to the playground. Majority of the children do not go to the 
playground according to their answers. According to the answers of children who go to the 
playground, they are disturbed by the attitude of other children.  
I am disturbed by the attitude of other children. (P1/M). 
I do not go to the playground. (P5/M). 
The sixth category of the theme of disabled children’s views on the playground is the wishes 
about the playground, which is defined with three codes. These codes are sports equipment, 
climbing equipment, and running. Majority of the children want to run in the playground 
according to their answers. Other children, however, want to use sports equipment and 
climbing equipment. 
It is better to have sports equipment. (P1/M). 
I want climbing equipment. (P9/M). 
I want to run. (P5/M). 
 
Findings of the interview with teachers 
Since we could not get adequate answers for some questions from children who participated 
in the study, we also conducted an interview with the teachers that work at T.S.D. Çorlu 
Special Education Primary, Secondary, and Vocational School. In this interview, teachers are 
asked why children do not have access to the playground.  
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According to teachers’ answers, majority of these children cannot go to the playground 
because these areas are not designed according to the needs of these children. Other reasons 
are that it is difficult to maintain the playgrounds for children with special needs, and that 
families cannot bring their children to the playground because of the pressure they experience.  
 
3.Conclusion 
Within the context of this study, it was determined that majority of the children have to play 
at home, even though playgrounds are the favorite places that children like to play in, 
according to the results of the interviews conducted with children with mild mental 
disabilities. In this vein, it was seen that children’s favorite games are games on the phones 
and video games on the computer.  
Another result of the study is that majority of the children generally play games with their 
own friends. However, upon being asked who they play with in the playground, again, 
majority of the children expressed that they did not go to the playground. As it was pointed 
out in the literature review of this study, this result is parallel with the finding that many 
disabled children have to play in their own homes and gardens, independent from their 
choices (Tamm and Skar, 2000; Howard, 1996). 
As for the question to determine the equipment played with most and the equipment that is 
preferred the most but not played with, we could not receive a valid answer since majority of 
the children stated that they could not go to the playground. Nevertheless, according to the 
answers that children who can go to the playground gave, it was found out that the equipment 
preferred the most but not played with is the slide. 
Upon examining children’s wishes about the playground, it was determined that children 
require play equipment with which they can be more active such as sports equipment and 
climbing equipment instead of equipment such as swing and slide that can be found in more 
traditional playgrounds. 
According to the interviews conducted with children’s teachers, the most significant reason 
why these children do not go to the playground is that these areas are not designed according 
to the needs of these children. In the light of the results of interviews with children, majority 
of the mentally disabled children do not go to the playground since it does not answer their 
needs. Considering that the most populated group among the individuals with special needs is 
the individuals with mental inadequacy (or: Eripek and Vuran, 2010 cited in Çitil and Doğan, 
2017), it is revealed that taking mentally disabled children into consideration is of necessity 
while designing playgrounds and equipment.  
The most uncomfortable situation for children who go to the playground is stated as other 
children’s attitude. In this vein, it is necessary to design playgrounds so as to make it possible 
for all children to play together regardless of having a disability or not. A playground that is 
designed in this way contributes primarily to the physical and social development of children 
with any kind of disability, and at the same time it helps to “notice each other’s abilities and 
common points when all children, disabled or not, play together” (Gökmen, 2009, p. 50). 
Therefore, children without any disabilities will have more awareness on this subject, and 
they will change their attitude and view of children with physical and mental disabilities. 
Playgrounds should be designed so as to let all children, regardless of being disabled or not, 
play together; be suitable for children’s various physical and mental abilities, different 
hearing, sight, motion, and perceptive features; and support children’s social development. 
Therefore, physically and mentally disabled child will have the opportunity to “spend 
educative and fun times with other children and play with them, without being labelled or 
isolated from social life” (Uslu and Shakouri, 2012, p. 365).  
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The design idea that provides this opportunity is the inclusive design that “is described as 
designing children’s playgrounds to let children, whether disabled or not, unite in terms of 
spatial infrastructure and functional use” (Özdemir, 2007: 20). A playground, which is 
designed according to inclusive design by taking into consideration every user’s need, skill, 
and abilities, should be spaces that are satisfying for every child, and provide spaces for 
creative plays in which all children have social interaction.  
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MANAGEMENT OF EDUCATIONAL COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
 
Associate Professor Yerkhozhina Sh.L. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Suleiman Demirel University 
 
ABSTRACT        
The article will focus on the problem of educational and cognitive activity of students and its 
management. Starting from the disclosure of the essence of the concepts of “cognition”, 
"educational and cognitive activity "and" competence", their relationship with each other was 
revealed. If the methodological basis of educational activity is cognition, then the purpose of 
cognition is the reflection of objective reality in the consciousness of the individual. The 
features that determine the cognitive activity of a student, leading factors indicating the 
effectiveness of development, requirements for educational and cognitive competence were 
considered. Educational cognitive competence – a complex competence that provides a 
student with research activity and an independent educational and cognitive process, that is, 
the ability to organize knowledge, plan, master the skills of search and research activity, 
analyze, draw conclusions. The importance of activating the educational cognitive activity of 
students is deeply studied in the works of Ya.A.Komensky, I. K. Pestalotsiy, A. Disterbeg, N. 
G. Chernyshevsky, etc.   That is, competence is the readiness and ability of an individual to 
perform certain tasks with theoretical knowledge and practical experience. It is manifested not 
in the form of inanimate memorized knowledge, but in the activity of the individual's 
flexibility to participate in cognition, thinking and action, to propose certain problems, to 
make solutions, to analyze its course and results, to constantly make rational adjustments. 
Competence puts in the first place not the student's information literacy, but his ability to 
correctly solve a problem. In order to become a master teacher in the future, the future 
specialist must master the abilities necessary for his profession and the world culture, the 
culture of his country, the culture of communication, the culture of the language, master 
integration processes and strive to conquer the world educational space.    
Educational and cognitive activity in the formation of certain competencies requires 
independent replenishment of the student's personal knowledge base, acquisition of 
knowledge, skills of teaching, development of their abilities, perception of scientific 
discoveries and scientific foundations from the point of view of pedagogical innovations, 
rapid adaptation to the daily changing pedagogical environment. Forming the student's ability 
to independently manage the educational system is one of the most important goals of 
education. This ability teaches students concentration, systematic speech, correct self-control, 
consciously assimilates knowledge and expresses an opinion, leads them to achieve cognitive-
creative, find answers to problematic questions, correctly apply it, develops the ability to 
independently improve their knowledge. In the article, after analyzing the conclusions of 
scientists, the educational and cognitive knowledge, skills and business skills of students were 
clearly identified, and the ways of managing educational and cognitive activities were clearly 
demonstrated. 
Keywords: competence, educational and cognitive, integration, reflection, cognitive activity, 
business skills, intellectual character, ability, research, activity. 
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ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME BİLİŞSEL FAALİYETLERİNİ YÖNETME 
 
ÖZET 
Makale, öğrencilerin eğitim ve bilişsel faaliyetleri ve yönetim probleminden bahsedecektir. 
«Biliş», «öğrenme ve bilişsel faaliyetler» ve «yetkinlik»  kavramlarının özünün 
açıklanmasından, aralarındaki ilişkileri belirlenir. Öğrenme faaliyetinin metodolojik temeli 
biliş ise, bilginin amacı, bireyin zihnindeki nesnel gerçekliği yansıtmaktır. Öğrencinin bilişsel 
aktivitesini belirleyen işaretler, gelişimin etkinliğini yansıtan önde gelen faktörler, eğitim ve 
bilişsel yetkinlik gereklilikleri dikkate alınır. Eğitim bilişsel yeterliliği, araştırma faaliyetlerini 
ve öğrencinin bağımsız eğitim ve bilişsel sürecini sağlayan kapsamlı bir yetkinliktir, yani 
arama ve araştırma faaliyetlerini organize etme, planlama, edinme, analiz etme, sonuç 
çıkarma becerisidir. N.A. Polovnikova, öğrencilerin öğrenme bilişsel aktivitelerinin 
aktifleştirilmesinin önemi, Y. A. Komensky, IK Pestalotsky,                           A. Disterbega, 
N.G. Chernyshevsky ve diğerlerinin çalışmalarında derinlemesine incelenmektedir.  Yani, 
yetkinlik, bireyin belirli görevleri yerine getirmek için teorik bilgi ve pratik deneyimi 
uygulama isteği ve yeteneğidir. Kendisini cansız öğrenilmiş bilgi biçiminde değil, bireyin 
biliş, düşünme ve harekete geçme, bilinen problemleri sunma, karar verme, ilerlemesini ve 
sonuçlarını analiz etme, sürekli rasyonel ayarlamalara yönelme eğiliminin aktivitesinde 
kendini gösterir. Yetkinlik, öğrencinin bilgi okuryazarlığını değil, sorunu doğru bir şekilde 
çözme yeteneğini ilk sıraya koyar. Mesleğinin ustası, iyi bir öğretmen olabilmek için, 
gelecekteki uzman, mesleğin gerekli yeteneklerini ve genel dünya kültürünü, ülkesinin 
kültürünü, iletişim kültürünü, dil kültürünü, entegrasyon süreçlerini ustalaştırmayı ve dünya 
eğitim alanının ötesine geçmeye çalışmayı öğrenmelidir. Eğitim ve bilişsel faaliyetler, 
öğrencinin belirli bir yetkinliğin oluşumunda bireysel bilgi tabanının bağımsız olarak 
yenilenmesini, bilgi edinmesini, öğrenme becerilerini ve becerilerini kazanmasını, 
yeteneklerini geliştirmesini, bilimin yeniliklerini ve bilimsel temelleri pedagojik yenilikler 
açısından algılamasını, günlük olarak değişen pedagojik çevreye hızlı bir şekilde uyum 
sağlamayı gerektirir. Öğrencinin öğrenme ve bilişsel yetkinliğinin oluşumu, aktif bilişsel 
faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. Öğrencinin bilişsel aktivitesi üç özelliğe özgüdür: 
- Toplumdaki eğitim ve bilişsel aktivitenin öneminin yönü; 
- Eğitim ve bilişsel aktivitenin entelektüel doğası; 
- Eğitim ve bilişsel aktivitenin düzenleyici doğası.   
Öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve bilişsel faaliyetlerini yürütme becerilerinin 
oluşturulması, eğitiminin en önemli hedeflerinden biridir. Bunun gerçekleşmesi, öğrencilere 
konsantrasyon, sistemik konuşma, doğru kendini kontrol etmeyi öğretir, bilgiyi bilinçli olarak 
öğrenir, görüşlerini ifade eder, basit egzersizlerden bilişsel ve yaratıcı başarıya götürür, 
sorunlu sorulara cevap arar, doğru uygulamayı yapar, bilgilerini bağımsız olarak geliştirme 
yeteneğini geliştirir. Makale, bilim adamlarının bulgularını analiz ettikten sonra, öğrencilerin 
eğitim ve bilişsel bilgilerini, becerilerini ve iş becerilerini açıkça tanımlamış, eğitim ve 
bilişsel faaliyetleri yönetmenin yollarını açıkça göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: yetkinlik, öğrenilebilirlik, entegrasyon, yansıma, bilişsel faaliyetler, iş 
becerileri, entelektüel karakter, yetenekler, araştırmalar, aktivite. 
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KELIMELERIN ANLAMINDA BULUNAN ULUSAL-KÜLTÜREL BILGILER VE 
PSIKOSEMANTIK SORUNLAR 

 
Doçent Khаfiza Ordabekova 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-8232-6236 
 
ÖZET 
Modern dil biliminde kelimelerin anlamsal yapısını analiz ederiz. Sözcük anlamının konuşma 
iletişimi açısından ele alınması, anlamın psiko-dilbilimsel yönünü oluşturur. Kelimelerin 
anlamlarının psikolojik bir bakış açısıyla incelenmesi, anlamın dinamik ve bilişsel doğasını 
belirler. Bir kelime - bir şeyi, bir hareketi, onun ana özelliklerini adlandırır, yani dünya görüşü 
deneyimlerimizin sonuçlarını gösterir. Kelimenin gerçek anlamı, kelimenin anlamının 
potansiyel anlamları iletişim eylemi temelinde elde edilir. Makalemizin amacı, kelimenin 
anlamını psikosemantik açıdan ele almak, her kelimenin dili konuşanların zihninde birden 
fazla anlama gelme olasılığını ıspatlamaktır. Psikosemantik bilim dalının amacı, bireyin 
sözcük anlamını anlaması, algılaması, zihinsel işlemesi ve öznel görüşünün diğer insanlar 
üzerindeki etkisini araştırmaktır.  
Sözcük anlamı, konuşma sürecinde dilbilimsel sözlüklere göre birçok işlevi yerine getirir. 
Makalemizde, bir sözcüğün birçok ek anlamları olduğu belirtilmiştir. Şimdi bunları dilsel 
gerçekler temelinde sırayla göstermeye çalışacağız. Yaprak kelimesinin, fotosentez, gaz 
değişimi, buharlaşma, depolama ve üreme işlevlerini yerine getiren bir bitkinin büyüme 
organı anlamına geldiği bilinmektedir. Konuşma sürecinde, yaprağın çeşitli karakteristik 
özelliklerini tanırken, çevrenin parçalarını, tanıdıkları yaprağın bazı özellikleriyle (incelik, 
kuvvet, küçüklük, kalp şekli, incelik) işaretleme dil bilincinde oluşur. Örneğin:  Döverse seni 
dövsün... savunmasız değiliz. Dikkat olsun. "Yapraklarıma dokundurmam," diye azarladı 
büyükannem (M. Sundetov) Burada yazar, yaprak kelimesini bir şeyin küçük parçası 
olduğunu belirtir, yani cümlede yaprak kelimesini kullanarak küçük çocuğu hitap ettiğini 
anlarız. Yaprağın, ağacın bir parçası olduğunu ve şeklinin küçük ve narin olduğunu belirtmek 
için eşzamanlık yöntemini kullanıldı. Ayrıca Kazak geleneğinin kendine has et doğrama 
özellikleri vardır. Onlar: eti küçük parçalar halinde kesmek, yaprak halinde dilimleyerek 
kesmek, büyük parçalar halinde kesmektir. Yapraklara doğramak, eti kalın kesmeden 
mümkün olduğunca ince kesmektir, yani doğranmış etin kalınlığı bir ağaç yaprağı gibi (ince 
ve yassı) olmalıdır. Bundan hareketle dilimizde et parçası, ekmek parçası gibi deyimsel 
birimler oluşturulmuştur. 
Dil bilgisinin yanı sıra kelime ve deyimlerin arkasında kültürel bilgiler de vardır. Kelimenin 
anlamındaki kültürel, sosyal bileşen, ulusal-kültürel öneme sahip dil dışı faktörleri oluşturur. 
Çünkü dil bilgisine değil, dünya görüşü bilgisine dayanmaktadır. Bir kelimenin tam anlamı, 
konuşma ve bağlam tarafından belirlenir. Kelimenin semantiği, bağlamda ek anlam tonları ile 
doldurulur. Sözcüğün anlamının bağlam aracılığıyla depolanması, anlam dinamiğinin ana 
yasasıdır. 
Anahtar kelimeler: psikosemantik, bir kelimenin psikolojik anlamı, anlam, kavram, kültürel 
bilgi. 
  



 

 

 

 

 
383 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

NATIONAL AND CULTURAL INFORMATION IN THE MEANING OF WORD 
AND PROBLEM OF PSYCHOSEMANTICS 

 
ABSTRACT 
In modern lingusitics, we analyze the semantic structure of word. Consideration of the 
meaning of word from the point of view of speech communication constitutes 
psycholinguistic aspect of meaning. The study of the meaning of word from psychological 
point of view reveals the dynamic property and cognitive nature of meaning. The word names 
an object, action, its main features, that is, it marks the results of our worldview experiences. 
True meaning of word and potential meanings of word are obtained on the basis of the 
communication act. Purpose of the article is to consider the meaning of word from the 
psychosemantic aspect, determine the possible presence of several meanings of each word in 
the minds of language speakers. The research object of psychosemantics is the individual’s 
understanding, perception, and generalization of meaning in the mind and determining the 
influence of his subjective attitude on other people. 
Word meaning has more functions in the speech process than is indicated in linguistic 
dictionaries. In this regard, it was noted above that word has various additional meanings. Let 
us summarize the above on the basis of linguistic facts. It is known that the word “leaf” means 
a vegetative organ of plant that performs the functions of photosynthesis, gas exchange, 
evaporation, storage, reproduction. In the process of speech, various characteristic features of 
the leaf are recognized and marking of segments of the environment by one or another known 
sign of the leaf (tenderness, strength, small and heart-shaped form, softness, fineness) is 
formed in the linguistic consciousness. For example: “Let them beat you up..., we are not 
defenseless. Watch out! I won’t let them touch my leaves,” grandmother scolded (M. 
Sundetov). Here, the writer uses the word “leaf” as a segment, part of something, and uses it 
in relation to small children, which we can immediately understand from the context. That is, 
synecdoche approach was used to mark that the leaf is a part of the tree, and that it is both 
small and fragile in shape. In addition, the Kazakh tradition has its own peculiarities of cutting 
meat. In particular, mince, cut into small pieces and cut to shreds. To cut into small pieces is 
to cut meat as thin as possible, not thick, i.e., the thickness of the chopped meat should be the 
same as that of a tree leaf (thin and flat). Based on this, such phraseological units as one piece 
of meat, one slice of bread were formed in our language. 
Along with linguistic information, there is also cultural information behind words and 
phrases. The cultural and social component in the meaning of the word forms extralinguistic 
factors of national and cultural significance. Because it is based on worldview knowledge, not 
linguistic knowledge. The exact meaning of word is determined in speech and through 
context. Word semantics is complemented by additional shades of meaning in the context. 
The accumulation of the meaning of word through the context is the main pattern of the 
dynamics of meaning. 
Keywords: psychosemantics, psychological meaning of word, essence, concept, cultural 
information. 
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TÜRKÇEDE BAĞDAŞIKLIK: TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRÜNÜM 
 
Doç. Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-5695-5071 
 
ÖZET 
Metin oluşumunun temel taşı bildirimde bulunmasıdır, ancak bir yapının “metin” olabilmesi 
için ön koşul yapının dilbilgisel ve anlamsal olarak tam ve doğru olmasıdır. De Beaugrande 
ve Dressler (1981) metin olmanın ön koşulu olarak metnin dilbilgisel olarak tam ve doğru 
olmasını belirtir ve bu durumu “bağdaşıklık” kavramı altında inceler. Bağdaşıklığı oluşturan 
unsurlar, gönderim (reference), değiştirim (subsititution), eksilti (ellipsis), bağlam 
(conjuction) ve kelime bağdaşıklığı (lexical cohesion) olarak belirtilmiştir (Halliday ve Hasan, 
1976: 112). Halliday ve Hasan (1976)’daki bağdaşıklık unsurları Uzun (1995)’te gönderimsel 
bağdaşıklık ve biçimsel-sözlüksel bağdaşıklık adı altında iki başlıkta toplanmıştır.  
Gönderimsel bağdaşıklık, (a) öncül- bağımsız bağdaşıklık ögeleri,  (b) ardıl-bağımlı 
bağdaşıklık ögeleri olarak ikiye ayrılırken; biçimsel-sözlüksel bağdaşıklık,  (a) bağlaçlar, (b) 
değiştirim, (c) sözcük ilişkileri ve sözlüksel bağdaşıklık, (d) eksilti,  (e) zaman-görünüş-kip 
başlıkları altında beşe ayrılır. Alanyazında farklı bağdaşıklık sınıflamaları bulunmaktadır 
ancak Hasan ve Halliday  (1976) metin üzerindeki çözümlenebilirliği nedeniyle sıkça tercih 
edilmiştir (Akçataş, 2001; Coşkun, 2005; Karataş, 2008; Elyıldırım, 2008). Bu çalışmada 
Türkçe 8. Sınıf ders kitaplarındaki bağdaşıklık unsurlarından gönderim, değiştirim, eksilti ve 
bağlayıcılar incelenmiştir. Çalışma ön bulgularına göre veritabanını oluşturan ders kitabında 
kullanılan bağdaşıklık unsurlarına bakıldığında, sırasıyla, gönderim, eksiltme, bağlayıcılar, 
değiştirim unsurlarının çoktan aza doğru kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, Türkçenin 
tipolojik özellikleri ile açıklanabilir niteliktedir. Türkçe dünya dilleri arasında adıl-düşüren 
(pro-drop) bir dildir ve bu diller tümce içinde özneyi doğrudan gösterme zorunluluğu yoktur. 
Gönderim unsurlarının çokluğu ve Türkçenin sözü edilen adıl düşürme özelliği nedeniyle 
eksiltme unsurları da bir diğer sık gözlenen durumdur. Türkçede tümce ve metin oluşumu 
içerisindeki unsurların birbirine bağlayıcılar ile bağlanması “bağlayıcılar” ögesinin 
kullanımını artırmıştır. Değiştirim unsuru ise daha çok diyalog metinlerinde gözlenmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Metinsellik ölçütleri, bağdaşıklık, Türkçe ders kitapları 
 

COHERENCE IN TURKISH: OUTLOOK IN TURKISH TEXTBOOKS 
 
ABSTRACT 
The cornerstone of text formation is its being declarative, but the prerequisite for a structure 
to be “text” is that the structure is grammatically and semantically complete and correct. De 
Beaugrande and Dressler (1981) state that the text must be grammatically complete and 
correct to be accepted as a text and examine this situation under the concept of “coherence”. 
The elements that make up the coherence are specified as reference, substitution, ellipsis, 
connector and lexical cohesion (Halliday and Hasan, 1976: 112). The elements of coherence 
in Halliday and Hasan (1976) are grouped under two headings in Uzun (1995) as referential 
coherence and formal-lexical coherence.  While referential cohesion is divided into two as (a) 
antecedent-independent cohesion elements, (b) sequential-dependent cohesion elements, 
formal-lexical cohesion is divided into five as (a) connectors, (b) substitution, (c) lexical 
relations and lexical cohesion, (d) ) ellipsis, (e) tense-appearance-mode.   
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There are different classifications of coherence in the literature, but the one proposed by 
Hasan and Halliday (1976) has been frequently preferred because of its analyzability on the 
text (Akçataş, 2001; Coşkun, 2005; Karataş, 2008; Elyıldırım, 2008). In the current study, 
reference, substitution, ellipsis and connectors, which are the elements of coherence in 
Turkish 8th grade textbooks, were examined. According to the preliminary findings of the 
study, when the elements of coherence used in the textbook forming the database are 
examined, it is seen that the elements of reference, ellipsis, connectors and substitution are 
used in a descending frequency. This situation can be explained by the typological features of 
Turkish. Turkish is one of the pro-drop languages and these languages do not have to indicate 
the subject directly in the sentence. Due to the multiplicity of referential elements and the 
aforementioned feature of Turkish being a pro-drop language, the element of ellipsis is 
frequently observed. Connecting the elements in sentence and text formation with connectors 
in Turkish has increased the use of the element of “connectors”. The element of substitution is 
mostly observed in the dialogue texts.  
Keywords: Criteria of textuality, cohesion, Turkish course books. 
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GÜNCEL BİR ÖĞRETİM VE DÖNÜT TEKNİĞİ: TANILAYICI DALLANMIŞ 
AĞAÇ 

 
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT 
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
ORCID: 0000-0002-7340-7536 
 
ÖZET 
Eğitim, süreklilik arz eden bir olgu ve sistemdir. Eğitim sisteminin ana paydaşlarını öğrenci, 
öğretmen, veli, eğitim yöneticisi, okul, eğitim ve öğretim programları, dersler, ders kitap ve 
materyalleri oluşturmaktadır. Bu ana paydaşların genel ve ortak görevi, eğitim sisteminin 
genel ve uzak hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşmak, eğitimin ilgili 
paydaşlarının rehberliğinde nitelikli ve işlevsel bir öğrenme-öğretme süreciyle öğrencinin 
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlarının istendik yönde, düzeyde ve kalıcı değişmesiyle 
mümkün görülmektedir. Öğrencinin nitelikli ve işlevsel bir öğrenme-öğretme süreci yaşaması 
ise öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleriyle anlamlı hale gelebilir. 
Diğer bir deyişle, öğrenme-öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme sürecinde çeşitli 
yöntem ve teknik kullanımı, öğrencinin anlamlı, kalıcı, yüksek düzeyde öğrenmesini 
sağlayabilir. Öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme ögeleriyle bir bütün olan eğitim 
sürecinde kullanılan bazı yöntem ve teknikler birden fazla işleve sahip olup hem öğrencinin 
öğrenmesini hem de dönüt vererek onun olan ile olması gereken düzey arasındaki farkı ortaya 
koymakta kullanılabilir. Bu tekniklerden biri de Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğidir. Belli 
bir konuda öğrencinin neleri öğrendiğini ve neleri öğrenmesi gerektiğini belirlemek için 
kullanılan Tanılayıcı Dallanmış Ağaç, temelde bir ölçme ve değerlendirme tekniğidir. Ancak 
işleyişi ve kullanımı açısından bakıldığında bir öğretim ve öğrenme tekniği olarak da 
kullanılabilir. Alanyazın taramasına dayalı olarak yürütülen bu çalışma, güncel bir öğretim ve 
dönüt tekniği olan Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğini açıklamak amacıyla yapılmıştır. 
Çalışma kapsamında öncelikle Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğinin kuramsal temeli 
açıklanmıştır. Daha sonra Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğinin hazırlanışı ele alınmış 
yönerge yazma, diyagram çizme, soru hazırlama ve cevap anahtarı oluşturma basamaklarına 
yer verilmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde Tanılayıcı Dallanmış Ağacın puanlanması, 
üstün ve sınırlı yönlerine değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri, 
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç 

 
A CURRENT TEACHING AND FEEDBACK TECHNIQUE: THE BRANCHED 

TREE 
 
ABSTRACT 
Education is a continuous phenomenon and system. An education system consists of students, 
teachers, parents, education directors, schools, curriculums, lectures and school supplements. 
General and joint duty of these stakeholders is to maintain the common and the distant targets. 
These targets appear to be achievable by using a qualified and comprehensive learning-
teaching process under the guidance of these education stakeholders to alter cognitive, 
affective, and psychomotor behaviors of the students permanently in the desired direction and 
level. The student's experience of a qualified and functional learning-teaching process, on the 
other hand, may become meaningful with learning, teaching, assessment and evaluation 
methods and techniques.   
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In other terms, use of diverse methods and techniques in learning-teaching and assessment 
and evaluation process may provide students with learning meaningfully, consistently and in a 
high level. Having more than one function, some methods and techniques used in education 
process integrating with the components; learning, teaching, assessment and evaluation has 
multiple functions leading to either learning of the students or revealing the difference 
between the level in which the student is and the level that the student should be in by giving 
feedback. One of these techniques is The Branched Tree. Being used in order to determine 
what the student has learned and must learn in a specific subject, The Branched Tree 
Technique is primarily an assessment and evaluation technique. However, from the point of 
view of its function and use, it might be used as a learning-teaching method. This study, based 
on a literature review, has been made to elucidate The Branched Tree, which is a current 
teaching and feedback technique. Within this study, the theoretical basis of the Branched Tree 
has been accounted at first. Subsequently, preparation of the Branched Tree technique has 
been discussed and the steps such as writing instructions, drawing a diagram, preparing 
questions and effectuating an answer key have been placed. In the following parts of the 
study, the assessment of the Branched Tree and its remarkable and restricted aspects have 
been mentioned.  
Keywords: Learning and Teaching Methods, Assessment and Evaluation Techniques, 
Branched Tree Technique 
 
GİRİŞ 
Uluslararası ve ulusal düzeydeki yasa ve yönetmeliklerde “Eğitim, temel bir haktır” olarak 
ifade edilmektedir. Ülkeler tüm vatandaşlarının bu temel haktan faydalanması için gerekli 
tedbirleri alır ve vatandaşlarının eğitimi sağlar. Sağlanan bu eğitim, tarihsel süreçte geleneksel 
paradigma çerçevesinde öğretmen ve konu merkezli, sonuç odaklı, öğrencileri geleceğe 
hazırlamak amaçlıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde günümüz eğitim paradigması 
çerçevesinde eğitim genel ve ağırlıklı olarak öğrenci merkezli, süreç odaklı, öğrencileri 
geleceğe olduğu kadar bugüne de hazırlamak amaçlıdır. Geçmişte de, günümüzde de ve 
gelecekte de eğitim, süreklilik arz eden bir olgu ve sistemdir. Eğitim sisteminin temel 
paydaşlarını öğrenci, öğretmen, veli, eğitim yöneticisi, okul, eğitim ve öğretim programları, 
dersler, ders kitap ve materyalleri oluşturmaktadır. Bu ana paydaşların genel ve ortak görevi, 
eğitim sisteminin genel, uzak ve özel hedeflerine, diğer bir deyişse de aşamalı ve hiyerarşik 
hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşmak, eğitimin ilgili paydaşlarının 
rehberliğinde nitelikli ve işlevsel bir öğrenme-öğretme süreciyle öğrencinin bilişsel, duyuşsal 
ve devinişsel davranışlarının istendik yönde, düzeyde ve kalıcı değişmesiyle mümkündür. 
Öğrencinin nitelikli ve işlevsel bir öğrenme-öğretme süreci yaşaması ise çeşitli öğrenme, 
öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılmasıyla anlamlı hale 
gelebilir. Diğer bir deyişle, öğrenme-öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme sürecinde 
çeşitli yöntem ve teknik kullanımı, öğrencinin anlamlı, kalıcı, yüksek düzeyde öğrenmesini 
sağlayabilir. Öğrenme ve öğretme, ölçme ve değerlendirme ögeleriyle bir bütün olan eğitim 
sürecinde kullanılan bazı yöntem ve teknikler birden fazla işleve sahip olup hem öğrencinin 
anlamlı ve kalıcı öğrenmesinde hem de dönüt vererek onun olan ile olması gereken düzey 
arasındaki farkı ortaya koyulmasında kullanılabilir. Bu tekniklerden biri de Tanılayıcı 
Dallanmış Ağaç’tır (TDA). 
 
TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ (TDA) 
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç-TDA (Branching Tree) ilk olarak, Johnstone, McAlpine ve 
MacGuire (1986) tarafından yazılan “Branching Trees and Diagnostic Testing” adlı makalede 
bir alternatif değerlendirme aracı olarak alanyazında yerini almıştır (Bahar, 2001).  
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TDA’da geçen “tanılama” ismi “tanılamak işi, tanı”, “tanılamak” fiili “teşhis etmek”, teşhis 
etmek ise “kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek” anlamlarında kullanılmaktadır 
(TDK, 2022). TDA, öğrencinin zihnindeki yanlış anlaşılan alternatif kavramları ve eksik 
öğrenmenin nedenlerini, anlamlı öğrenmenin olup olmadığı ortaya çıkaran bir teşhis aracıdır 
(Johnstone, McAlpine & MacGuire, 1986; Akt: Geçgel & Şekerci, 2018). TDA tekniği bir 
ağaç diyagramına yerleştirilen birbiriyle ilişkili önerme cümlelerine, öğrencilerin doğru veya 
yanlış yanıtlar vererek bir sonuca ulaşmalarını sağlayan ve bu sayede öğrencilerin zihin 
yapılarındaki bilgi örüntüleri ile kavram yanılgılarını tespit etmeyi amaçlayan bir ölçme ve 
değerlendirme aracıdır (Kocaarslan, 2012). Belli bir konuda öğrencinin neleri öğrendiğini ve 
neleri öğrenemediğini belirlemek için kullanılan TDA, temelde bir ölçme ve değerlendirme 
tekniğidir. Ancak işleyişi ve kullanımı açısından bakıldığında bir öğretim tekniği olarak da 
kullanılabilir. Bu teknik kullanılarak, öğrencinin belleğinde yer alan bilgi ağında yer etmiş 
yanlış bağlantılar ve stratejiler, daha genel bir ifadeyle yanlış bilgi ortaya çıkarılmaya çalışılır. 
Bu durum, etkili bir öğrenme-öğretme sürecinde önemli bir rol oynayabilir (Bahar, vd. 2006).  
 

 
Şekil 1. Elementler Konusu TDA Örneği (Geçgel & Şekerci, 2018). 

 
TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ VE DOĞRU-YANLIŞ TESTİ FARKI 
TDA’nın temelinde doğru-yanlış (D-Y) maddeleri yer almaktadır (Çelen, 2014). DY 
maddeleri, yanlış öğrenilen yerleri teşhis etmesi yönü bakımından zayıftır (Tekin, 1996). 
Çünkü eğer bir öğrenci konuyla ilgili bir bilgisi yoksa bu öğrencinin doğru veya yanlış bir 
soruyu, cevabı veya önermeyi bulması/bilmesi %50 ihtimal dâhilindedir. TDA’da her 
seçenek/yol, doğru ve yanlış maddelerden/önermelerden oluştuğu için hem üst düzey bir 
zihinsel/bilişsel beceriyi ölçmede yetersiz kalacağı hem de doğru önermenin bulunmasında 
şans faktörünün yüksek olacağı nedeniyle eleştirilmektedir (Çelen, 2014). TDA tekniği 
geleneksel D-Y testlerine benzetilse de D-Y testinde genellikle bir öncekinden veya bir 
sonrakinden bağımsız olan her bir soru ayrı ayrı ele alınır.   
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Oysa birbiri ile bağlantılı D-Y türü ifadeleri içeren TDA tekniğinde her bir D/-Y kararı, bir 
sonraki D-Y kararını etkileyen veya belirleyen sonuçlar içerir. Önermelerin doğru ya da yanlış 
cevaplanmasına göre diğer sorulara geçilir. Bir önermenin doğru veya yanlışlığı sonraki 
önermenin doğruluğunu ya da yanlışlığını belirleyen sonuçlar içerir (Çelikkaya, 2014). Bu 
nedenle önerme seçenekleri için verdiği bir kararın sonrasında tekrar düşünme ve bilgileri 
sorgulama gerekebilir. Çünkü öğrenci TDA’da takip eden aşamada da benzer bir durumla 
karşılaşmaktadır. TDA’da yer alan önermeler birbiriyle ilişkili ve öğrencinin bilgi yapısını ve 
düzeyini tanılayıcı bir şekilde hazırlanmaktadır. Bu teknikte en yüksek puanlı çıkışa 
ulaşılabilmesi için önceki ve sonraki tercihlerin doğru olması gerektirmektedir (Kocaarslan, 
2012). Ayrıca doğru-yanlış tipindeki sorularda öğrencilerin şans eseri soruları doğru 
yanıtlama ihtimali % 50’iken, 8’li TDA’da bu oran % 12,5, 16’lı TDA’da ise % 6,25’e 
düşmektedir.  
 
TANILAYICI DALLANMIŞ AĞACIN HAZIRLANIŞI VE ANALİZİ 
TDA sorusu hazırlamak zor görünse de aslında kolaydır. TDA sorusu veya işlem şeması 
hazırlanırken dikkate alınan aşamalar ve genel özellikleri şöyle sıralanabilir (Çelikkaya, 
2014): 
1. Yönerge yazılması: İlk aşamada soruların hangi ünite veya konuyla ilgili olduğunu ve 
cevaplamanın nasıl yapılacağını belirten yönerge hazırlanır. 
2. TDA diyagramının çizilmesi: Öğrencinin öğretim kademesine, hazırbulunuşluk 
düzeyine, gelişim seviyesine vb. uygun olacak şekilde temelden/basitten ayrıntıya giden bir 
sıraya göre doğru ve yanlış ifadelerin/önermelerin yer aldığı 8 veya 16 çıkışlı TDA diyagramı 
çizilir.  
3. Soruların hazırlanması: Konu ile ilgili ifadeler veya önermeler hazırlanır. Bu 
ifadeler veya önermeler basitten karmaşığa ve genelden özele olacak biçimde TDA 
diyagramına yerleştirilir. 
4. Cevap anahtarının oluşturulması: TDA çıkış sayısına (8 veya 16 ) göre cevap 
tablosu / anahtarı hazırlanır. Soruların veya önermelerin güçlük düzeyi dallanma sayısı 
arttıkça yükselir. Örneğin 8’li TDA için birinci sütunda 15 puan değerinde, ikinci sütunda 25 
puan değerinde, üçüncü sütunda 60 puan değerinde olan ifadeler yer alır. Her sütuna farklı 
puan verilmesinin sebebi, genellikle ilerleyen adımlarda soruların zorluk düzeylerinin 
artmasıdır. Ancak bu bir değiştirilemez bir kural değildir ve puanlama sistemi farklılık 
sergileyebilir. Dikkate alınması gereken temel nokta, puanlamada kolay soruya/seçeneğe az 
puan zor soruya/seçeneğe fazla puan verilmesi ve puanlama buna göre yapılmasıdır. Doğru 
yapılan sorulara/önermelere (1) puan, yanlış yapılan sorulara/önermelere de (0) puan verilerek 
de değerlendirme yapılabilir.  
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Şekil 2. Hücre Konusu TDA Puanlama Örneği (Çelikkaya, 2014). 

 
TANILAYICI DALLANMIŞ AĞACIN ÜSTÜN VE SINIRLI YÖNLERİ 
Üstün Yönleri 
TDA’nın üstün yönleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir (Bahar vd., 2006; Gecgel & 
Sekerci, 2015; Kocaarslan, 2012): 
 Öğrencilerin öz değerlendirme yapmalarına katkı sunar. 
 Akademik başarının ölçülüp değerlendirilmesini sağlar. 
 Ön bilgilerin sorgulanmasını, doğruluğunu veya yanlışlığını ortaya koyar. 
 Önceki edilen bilgi ile yeni edinilen bilgiler arasında ilişki kurmayı sağlar. 
 Öğrencinin hangi konuda ve ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilebilir. 
 Kavram yanılgısını, kavramlar arası kurulmuş yanlış ağı ve bilgiyi ortaya çıkarır. 
 Öğretmen ve öğrenci tarafından elle veya bilgisayar ortamında kolayca hazırlanabilir. 
 Yeni bilgi öğrenen öğrencilerin ön bilgi ve deneyimlerini kullanmasına yardımcı olur. 
 Öğrencinin konu hakkında neleri bildikleri ve hangi yanlış öğrenmelere sahip 
oldukları ortaya çıkarır ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlar. 
 
Sınırlı Yönleri 
TDA’nın sınırlı yönleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir (Bahar vd. 2006; Çelen, 2014; 
Karaaslan & Turanlı, 2018; Karahan, 2007; Kocaarslan, 2012): 
 Hazırlanması zaman alabilir ve nispeten güçtür. 
 Her derste veya her konuda kullanmak uygun olmayabilir. 
 Kavram yanılgılarını ve yanlış bilgileri ortaya çıkarmada yetersiz kalabilir. 
 Öğrenciler belli sayıdaki soruların yanıtlarını bilip diğerlerine yanıt vermeyebilir. 
 Analiz, değerlendirme ve sentez gibi üst düzey zihinsel/bilişsel becerilerin/süreçlerin 
ölçülmesinde yetersiz kalabilir.  
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 Öğrenci ilgili maddenin/seçeneğin ölçtüğü özelliğe sahip olmadan da ilgili seçeneği 
maksimum % 50, minimum % 6,25 oranında bir ihtimalle doğru yanıtlayabilir.  
 Maddede veya seçenekte verilen iki önermenden birinin doğru veya yanlış olduğunu 
bilen bir öğrencinin, doğru veya yanlış seçenek hakkında bilgi sahibi olmadan da ilgili 
önerme hakkında doğru veya yanlış yoldan ilerleyebilir.  
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GÜNCEL BİR ÖĞRETİM VE DÖNÜT TEKNİĞİ: YAPILANDIRILMIŞ GRİD 
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ÖZET 
Bireyin davranışlarını istendik yön ve düzeyde değiştirmek öğrenme ve öğretme sürecinin, bu 
davranışların istendik yön ve düzeyde değişip değişmediğini belirlemek ise ölçme ve 
değerlendirme sürecinin genel amacıdır. Dolayısıyla birbirini destekleyen ve tamamlayan 
öğrenme ve öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme süreci kimi zaman birbirine bitişik, 
kimi zaman ise birbiriyle binişik özellik göstermektedir. Hem öğrenme ve öğretme süreci hem 
de ölçme ve değerlendirme süreci çeşitli yöntem ve tekniklerle işletilmektedir. Birçok yöntem 
ve teknik, sadece bunlardan birinde kullanılırken ortak kullanım alanı ve amacına sahip olan 
bazı yöntem ve teknikler her ikisinde de yani hem öğrenme ve öğretme sürecinde hem de 
ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılmaktadır. Öğrenme-öğretme ve ölçme-
değerlendirme sürecinin ikisinde ortak amaçlı kullanılan tekniklerden biri de Yapılandırılmış 
Grid tekniğidir. Yapılandırılmış Grid tekniğin genel kullanım amacı; öğrencilerin bilgi 
seviyesini, eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Yapılandırılmış Grid, anlamlı 
öğrenmeyi ölçmeyi sağlaması, öğrencinin kavram yanılgılarını ve bilgi eksikliğini veya 
aksaklığını ortaya koyması açısından kullanışlı ve işlevsel bir ölçme-değerlendirme tekniğidir. 
Yapılandırılmış Grid, temelde bir ölçme ve değerlendirme tekniğidir. Özellikle ilerlemecilik 
eğitim felsefesi ve yapılandırmacı öğrenme kuramının da etkisiyle eğitim sistemlerinde 
tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemleri arasında yerini almıştır. Ancak 
Yapılandırılmış Grid, işleyişi ve kullanımı açısından bakıldığında bir öğretim ve öğrenme 
tekniği olarak da kullanılabilir. Nitekim bugün örgün eğitim kademelerinde öğrenme, 
öğretme, ölçme ve değerlendirme açısından bir teknik olarak kullanılmaktadır. Alanyazın 
taramasına dayalı olarak yürütülen bu çalışma, güncel bir öğretim ve dönüt tekniği olan 
Yapılandırılmış Grid tekniğini açıklamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle 
Yapılandırılmış Grid tekniğinin kuramsal temeli açıklanmıştır. Daha sonra Yapılandırılmış 
Grid tekniğinin hazırlanışı, puanlama ve yorumlaması, üstün ve sınırlı yönleri üzerinde 
durulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri, 
Yapılandırılmış Grid 
 

A CURRENT TEACHING AND FEEDBACK TECHNIQUE: CONFIGURED GRID 
 

ABSTRACT 
The overall goal of the teaching and learning process is to alter an individual's behavior in the 
intended level and direction; and the overall goal of the measurement and evaluation process 
is to determine whether these behaviors have changed in the desired level and direction. 
Therefore, the assessment and evaluation processes are occasionally next to and occasionally 
overlap with the learning and teaching processes, which support and complement one another. 
There are many different strategies and approaches used in order to carry out the processes of 
teaching and learning as well as assessment and evaluation. Some methods and techniques 
that have a common usage area and purpose are used in both the measurement and evaluation 
process and the learning and teaching process, although many methods and techniques are 
only used in one of them. The Configured Grid Technique is one that is applied for common 
goals in both assessment and learning-teaching processes.   
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Determining the students' knowledge level, shortcomings, and misconceptions is the main 
goal of the Configured Grid Technique. In terms of evaluating meaningful learning, structured 
grid is an useful and practical assessment that reveals students' misconceptions, ignorance, or 
inaccuracy. The Configured Grid is essentially a tool for measuring and evaluating. It has 
established itself as one of the complementing assessment and evaluation methods in 
educational systems, particularly in light of the influence of constructivism learning theory 
and the progressivism educational philosophy. In terms of how it functions and is used, 
however, The Configured Grid can also be used as a teaching and learning method. In fact, it 
is still applied in formal education today as a technique for learning, teaching, assessing, and 
evaluating. Based on the literature review, this study was conducted to explain the Structured 
Grid method, a current teaching and feedback method. Within this study, the theoretical basis 
of the Configured Grid has been accounted at first. Subsequently, preparation of the technique 
has been discussed. In the following parts of the study, the assessment of the Configured Grid 
and its remarkable and restricted aspects have been mentioned.  
Keywords: Learning and Teaching Methods, Assessment and Evaluation Techniques, 
Configured Grid Technique 
 
GİRİŞ 
Eğitim; ihtiyaç, hedef, öğrenme ve öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme olguları ile 
öğrenci, öğretmen, yönetici, program, ders, veli vb. paydaşlarla bir bütündür. Öğrenme ve 
öğretme davranışların istedik yönde değişimini sağlayan süreci, ölçme ve değerlendirme ise 
bu değişimin düzeyini ortaya koyan süreci vurgulamaktadır. Başka bir ifadeyle bireyin 
davranışlarını istendik yön ve düzeyde değiştirmek öğrenme ve öğretme sürecinin, bu 
davranışların istendik yön ve düzeyde değişip değişmediğini belirlemek ise ölçme ve 
değerlendirme sürecinin genel amacıdır. Dolayısıyla birbirini destekleyen ve tamamlayan 
öğrenme ve öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme süreci kimi zaman birbirine bitişik, 
kimi zaman ise birbiriyle binişik özellik göstermektedir. Hem öğrenme ve öğretme süreci hem 
de ölçme ve değerlendirme süreci çeşitli yöntem ve tekniklerle işletilmektedir. Birçok yöntem 
ve teknik, sadece bunlardan birinde kullanılırken ortak kullanım alanı ve amacına sahip olan 
bazı yöntem ve teknikler her ikisinde de yani hem öğrenme ve öğretme sürecinde hem de 
ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılmaktadır. Öğrenme-öğretme ve ölçme-
değerlendirme sürecinde ortak amaçlı kullanılan tekniklerden biri de Yapılandırılmış Grid 
(YG) tekniğidir.  
Yapılandırmacı öğrenme kuramıyla birlikte tek bir doğru cevabın olmadığı, kesin bilgilerin 
yanı sıra yapılandırılmamış bilginin de önemsendiği, bilginin yanı sıra performansın da 
ölçüldüğü bir paradigmaya geçilmiştir. Yapılandırmacı öğrenme kuramıyla şekillenen 
günümüz öğretim programıyla birlikte kullanılmaya başlanan ölçme ve değerlendirme 
yöntemlerinden biri de yapılandırılmış grid tekniğidir (Temizyürek & Türktan, 2015). YG, 
temelde bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir. Ancak işleyişi ve kullanımı açısından 
bakıldığında bir öğretim tekniği olarak da kullanılabilir. Çünkü YG, öğrencilerdeki kavram 
yanılgılarının tespit edilmesi, anlamlı öğrenmenin ölçülmesi (Özatlı & Bahar, 2010) ile 
öğrencilerin bilgi eksiklerini ve hazırbulunuşluklarını belirlemede, kavram yanılgılarını 
gidermede kullanılan güçlü bir tekniktir (Şahin & Kaya, 2020). 
 
YAPILANDIRILMIŞ GRİD (YG) 
Yapılandırılmış Grid (YG) tekniğiyle ilgili çalışmalar Egan (1972) tarafından başlatılmış olup 
öğrenme ve öğretme sürecinde birçok araştırmacı tarafından etkili bir biçimde kullanılmıştır 
(Özatlı & Bahar, 2010). YG, bazı kaynaklarda “Yapılandırılmış İletişim Gridi (Structural 
Communication Grids)” şeklinde de geçmektedir (Johnstone, Bahar & Hansell, 2000).  
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Ancak bu kavram alanyazında genellikle “Yapılandırılmış Grid” olarak geçmektedir. Hangi 
kavramda ele alınırsa alınsın içerik ve anlam olarak aynı yapıyı ifade eder. Bu çalışma 
kapsamında da ilgili kavram “Yapılandırılmış Grid” şeklinde ele alınmıştır. Egan (1972; Akt: 
Eroğlu & Kelecoğlu, 2011), yapılandırılmış girid tekniğini, öğrencilerin kendilerine rastgele 
sunulan bilgileri yeniden düzenlerken, bilgilerini ve öğrendiklerini kullanarak öğretici ile 
iletişime geçmesi şeklinde tanımlamaktadır. Başka bir tanıma göre yapılandırılmış grid; bir 
tablo içerisindeki numaralandırılmış kutulara, konu içeriğiyle ilgili bilgi, fotoğraf, resim, 
şekil, figür vb. konulduğu, bu bilgi, fotoğraf, resim, şekil ve figürlerle ilgili soruların 
sorulduğu ve cevapların ise bu kutucuklar arasından seçilmesinin istendiği bir ölçme aracıdır 
(Johnstone, Bahar & Hansell, 2000; Akt: Gökdoğan, 2021). Tanımı ve özelliklerinden yola 
çıkıldığında YG’lerin kullanım alanları şöyle sıralanabilir (Talbi, 2003; Akt: Halacı, 2012): 
 Fikirleri, önerileri, önermeleri sıralama yeteneğini test etmek. 
 Farklı seviyede sonuç-ürün ortaya çıkarma yeteneğini test etmek. 
 Kavramların kökenine inme ve sınıflandırma yeteneğini test etmek. 
 
YAPILANDIRILMIŞ GRİD VE ÇOKTAN SEÇMELİ TEST FARKI 
YG, bir soruya ilişkin cevabın birkaç seçenekten oluşması niteliği ile bileşik yanıtlı 
maddelere, aynı kutuların birden fazla madde için seçenek/cevap durumunda olması niteliği 
ile de ortak köklü maddelere benzemektedir. Öte yandan çoktan seçmeli madde türlerinden 
birkaçının özelliğini içerisinde barındıran YG, maddeleri seçmeyi gerektirir. Ancak YG’de 
yer alan seçenek sayısı, çoktan seçmeli testin maddelerinden daha fazladır. Öğrenci bilgi 
sahibi olmadan da şans faktörüyle çoktan seçmeli testlerde doğru cevabı elde edebilir ancak 
YG’de öğrencinin şans faktörüyle doğru cevabı elde etmesi çok düşük bir ihtimal olduğu için 
bilen öğrenciyi ve bilmeyen öğrenciden ayırmak daha kolaydır (Çelikkaya, 2014). Bunun yanı 
sıra “ya hiç, ya hep” kuralının geçerli olduğu çoktan seçmeli testlerde bir tek doğru cevap 
vardır ve sadece o cevap verilirse tam puan alınırken YD tekniğinde kısmî bilginin de 
değerlendirilmesi, puanlandırılması ve ödüllendirilmesi özelliği vardır (Bahar, 2001). 
 
YAPILANDIRILMIŞ GRİDİN HAZIRLANIŞI VE ANALİZİ 
YG sorusu hazırlamak sürecin başlangıcında zor olarak görünse de aslında bu teknik kolaydır. 
YG’yi hazırlama aşamaları a) yönerge hazırlama, b) tablo hazırlama ve c) soru hazırlama 
şeklinde sıralanabilir (Çelikkaya, 2014). Bu aşamalar ve genel özellikleri aşağıda yer 
almaktadır. 
1. Yönerge Yazma 
YG hazırlanırken ilk olarak soruların hangi ünite ve konuyla ilgili olduğu ve yanıtlamanın 
nasıl yapılacağını belirten bir yönerge oluşturulmalıdır (Çelikkaya, 2014). Bu yönerge 
içerisinde yanıtlama süresi, soruları yanıtlamada dikkate alınacak hususlar, doğru/yanlış cevap 
sayısı ve tespiti, puanlama ve değerlendirme şekline yer verilebilir. 
2. Tablo Hazırlama 
Anlamlı öğrenmeyi ölçmesi, kavram yanılgısını, bilgi eksikliğini ve hataları ortaya koyması 
bakımından önemli bir ölçme aracı olan YG’de yaşa, seviyeye ve öğretim kademesine göre 9, 
12 veya 16 kutucuktan/şablondan oluşan bir tablo hazırlanır ve kutucuklara sırayla numara 
yazılır (Johnstone, Bahar & Hansell, 2000; Akt: Taşdere & Işıklı, 2018). Konuya yönelik 
bilgiler her bir kutucuğa rastgele yerleştirilir. YG’de yer alan kutucukların hepsi doldurulur, 
tamamlanır ve YG testini cevaplayan öğrenciden; 
 Her bir sorunun yanıtı için uygun/doğru kutucuğu ya da kutucukları bulması, 
 Bulduğu bu kutucuk ya da kutucukların numaralarının mantıklı veya işlevsel bir 
sıraya/düzene göre dizmesi, sıralaması, listelemesi vb. istenir. Ancak bu seçenek YG’deki 
bütün sorularda yer almayabilir (Bahar ve diğ., 2006).   
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Şekil 1. Yapılandırılmış Grid Tablosu Örneği (Johnstone, Bahar & Hansell, 2000) 
 
YG hazırlanırken öğretmen, konu içeriğiyle ilgili bir soru hazırlar ve hazırladığı bu sorunun 
cevap veya cevaplarını kutu veya kutucuklara rastgele yerleştirir. Aynı mantıkla ikinci, 
üçüncü ve diğer soruları da hazırlar ve soruların cevaplarını kutucuklara rastgele yerleştirir. 
Burada dikkat çekilmesi gereken nokta örneğin ikinci sorunun cevabının karşılığı olan 
kutucuklardan bir kısmı diğer başka bir soru için de geçerli olabilir. Başka bir deyişle 
kutucuklardan yani cevaplardan biri veya birkaç tanesi birden fazla sorusunun ortak cevabı da 
olabilir (Bahar vd. 2006). Diğer bir deyişle her bir soru için doğru belirlenmiş kutucuk sayısı 
aynı olmayıp bir kutucuk birden fazla sorunun cevabı olabilir. Örneğin bir sorunun yanıtı dört 
kutucuk, başka bir sorunun yanıtı beş kutucuk olabilir. YG’de tekniğinde; her bir kutucuğun 
içinde bir tanım, kavram, şekil, önerme vb. yer olabilir. Kutucuklardaki bilgiler aynı zamanda 
birbiriyle ilişkilidir. Bu durum, öğretmene daha nesnel ve zengin bir değerlendirme imkânı 
sunar (Johnstone, Bahar & Hansel, 2000; Akt: Gökdoğan, 2021). Burada önemli olan 
öğrencilerin her bir soru için doğru kutucuğu/cevabı bulmaları ve buldukları kutucukların 
numaralarını işlevsel ve mantıksal olarak sıralamalarıdır. YG tekniğinin analiz (puanlama) 
yönteminde şu formül kullanılır (Bahar vd., 2006; Bahar vd., 2002): 
(C1 / C2) – (C3 / C4) 
C1: Seçilen doğru kutucuk sayısı 
C2: YG’de yer alan toplam doğru kutucuk sayısı 
C3: Seçilen yanlış kutucuk sayısı 
C4: YG’de yer alan toplam yanlış kutucuk sayısı 
Formüle göre öğrenciler -1 ve +1 arasında bir puan alır. Bu puanı on (10) üzerinden 
değerlendirmek için şu sıra takip edilir: Alınan puanın negatifliğini gidermek amacı ile bu 
puan bir (1) ile toplanır ve ulaşılan sayı beş (5) ile çarpılır (Bahar vd. 2006).  
Bir sorunun YG’deki kutucuklarda birden fazla doğru yanıtı olabilir ve genellikle bu yol 
tercih edilir. Öğrenci, bir sorunun kaç tane doğru cevabının olduğunu bilmediği için ilgili 
soruyu tahminle doğru cevaplaması oldukça zordur. Dolayısıyla YG’de öğrencinin yanlış 
kutucuk/cevap seçimi onun kavram yanılgısını, doğru seçimi ise konuyu/içeriği bildiğini 
gösterdiği söylenebilir. Kutucuklarda sadece bir doğru cevabın olmaması öte yandan her bir 
kutucukta yer alan cevabın sorulardan en az biri için doğru olması YG tekniğinin önemli 
özelliğini vurgulamaktadır (Eroğlu & Kelecioğlu, 2011). 
 
3. Soru Hazırlama ve Değerlendirme 
YG kutuları cümle, sözcük, resim, sayı, denklem, tanım, formül vb. yer kullanılarak 
oluşturulabilir. Böylece görsel ve sözel düşünenler başta olmak üzere farklı öğrenme stillerine 
sahip olan öğrenciler için gridler uygun biçime getirilmiş olur (Johnstone, Bahar & Hansell, 
2000; Akt: Halacı, 2012). YG’nin her bir kutucuğuna konu içeriğine uygun olan önermeler 
yazılır. Aşağıda örnek bir YG ve açıklamasına yer almaktadır.  
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Şekil 2. Atatürk İlkeleri Konulu Yapılandırılmış Grid Örneği (Taşdere & Işıklı, 2018). 

 
Öncelikle Atatürk döneminde uygulamaya konulan bazı devrimler ve yenilikler YG’de yer 
alan kutucuklara yerleştirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarından burada yer alan 
devrimlerin ve yeniliklerin hangi Atatürk İlkeleriyle ilişkili olduğunu aşağıdaki sorulara cevap 
yazarak belirtmeleri istenmiştir (Taşdere & Işıklı, 2018). Atatürk İlkelerine göre yukarıda yer 
alan kutucuklardan hangisi veya hangileri; 
 
 Laiklik ilkesi ile ilgilidir? … 
 Halkçılık ilkesi ile ilgilidir? … 
 Devletçilik ilkesi ile ilgilidir? … 
 İnkılapçılık ilkesi ile ilgilidir? … 
 Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir? … 
 Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir? … 
 
YG içerisinde yer alan kutucuklarda resim, şekil vb. yer alabilir. Günümüzde ilkokul ortaokul 
ve lise öğretim kademelerinde yer alan birçok ders ve yardımcı kitaplarında bu tür YG’lerin 
olduğu görülmektedir. Aşağıda fen bilimleri dersine ilişkin resimli bir YG örneği, açıklaması 
ve puanlamasına yer verilmiştir.  
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Şekil 3. Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlara Ait YG Örneği (Halacı, 2012). 

 
1. Yukarıdaki hangi kutucuk veya kutucuklar “omurgalı hayvanlar” grubundaki canlıları 
içermektedir? 
a. Uygun olan kutucukları seçiniz. 
b. a şıkkında seçtiğiniz hayvanları balık-kurbağa-sürüngen-kuş-memeli doğrultusunda 
sıralayınız. 
2. Hangi kutu veya kutucuklarda yer alan hayvanlar “omurgasız hayvanlar” grubundaki 
canlıları içerir?  
3. Hangi kutu veya kutucuklarda yer alan hayvanlar hareketi ve görünüşü balıklara 
benzemesine rağmen memeliler grubundaki canlıları içerir? 
4. Hangi kutu veya kutucuklarda yer alan hayvanlar “karada yaşayan omurgalı/omurgasız 
hayvanlar” grubundaki canlıları içerir? 
5. Hangi kutu veya kutucuklarda yer alan hayvanlar “suda yaşayan omurgalı/omurgasız 
hayvanlar” grubundaki canlıları içerir? 
 
Bu örnekte birinci soru için 2., 5., 6., 7. ve 9. kutucuklar seçilmelidir. Seçilen kutucuklar 5, 
9, 6, 7 ve 2. şeklinde dizilmesi durumunda bu dizi balık-sürüngen-kurbağa-kuş-memeli 
doğrultusunda sıralanmış olur. Bir öğrenci bu soru için üç doğru ve iki yanlış kutucuk 
seçmiş olsun. Ulaşılan bu değerler YG’nin formülünde (C1/C2 - C3/C4) yerine konulduğunda 
ve işlem yapıldığında “3/5-2/4=0,60-0,50=0,10” olan bir değer elde edilmiş olur. Bu 
değere/sonuca 1 eklenip, 5 ile çarpılırsa “(0,10+1) x 5 = 5,50” ya da yuvarlayarak “6” elde 
edilir (Halacı, 2012). 
 
YAPILANDIRILMIŞ GRİDİN ÜSTÜN VE SINIRLI YÖNLERİ 
Üstün Yönleri 
YG’nin üstün yönleri maddeler şeklinde şöyle sıralanabilir (Bahar vd., 2006; Bahar, Nartgün 
& Bıçak, 2006; Çelikkaya, 2014; Eroğlu & Kelecioğlu, 2011; Halacı, 2012; Johnstone ve diğ., 
2000; Akt: Halacı, 2012):  
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 Kritik düşünme ve akıl yürütme becerisini geliştirir. 
 Anlamlı öğrenmeyi ve bu öğrenmenin ölçülmesini sağlar. 
 Kısa sürede hazırlanabilir, evde veya okulda uygulanabilir. 
 Kutu içeriği çeşitlendirildiği için görsel ve sözel düşünenler için uygundur. 
 Öğrenciler seçtikleri doğru kutucukları mantıklı ve doğru bir şekilde sıraya dizer. 
 Bilgi sahibi olmadan tahmin veya şansla doğru cevaba ulaşmak hemen hemen 
imkânsızdır. 
 Yanlış seçilen, işaretlenen kutu ya da kutucuklar konu hakkındaki yanlış veya eksik 
bilgileri ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarır. 
 Öğrencinin bildiklerinin ve bilmediklerinin birlikte değerlendirmeye alındığının 
farkına varması onların derse ve değerlendirme sürecine karşı olumlu bir bakış açısı 
kazandırır.  
 
Sınırlı Yönleri 
YG’nin sınırlı yönü yok denecek kadar azdır. Öte yandan bu sınırlılar YG’nin kendi özelliğini 
değil ardıl süreciyle ilgilidir. YG’nin sınırlı yönleri maddeler şeklinde şöyle sıralanabilir 
(Bahar vd., 2006; Bahar, Nartgün & Bıçak, 2006): 
 Madde yazımında zorluk yaşanabilir. 
 Hazırlanması ve uygulanması başlangıçta biraz zahmetlidir. 
 Yanlış cevapların da puanlamaya dâhil edilmesi bir eksiklik olarak kabul edilebilir. 
 Uygulama sonrasında ara verilerek değerlendirme yapılırsa öğrencilerin verdiği cevapları 
hatırlamaları zor olabilir. 
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ÖZET 
Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile birlikte sosyal ağ kullanımı giderek artmış ve sosyal 
medya çocuklar gençlerin hayatının bir parçası haline gelmiştir. Çocuklar ve gençler 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi pek çok platform üzerinden her an her yerde 
varlıklarını sürüdürüp pek çok insanla paylaşım yapmaktadır.  
İnternet kullanımı bilgiye erişmek, hızlı erişim sağlamak, oyun oynamak, akranlarla iletişime 
olanak sağlamak, izolasyon yaşandığı durumlarda okul öğretimi gibi süreklilik faaliyetlerine 
izin verdiği gibi çocuk ve gençler üzerinde pek çok ruhsal ve fiziksel zararlara da yol açtığı 
gözlenmektedir.  Çeşitli kesitsel, boylamsal ve ampirik çalışmalardan elde edilen kanıtlar, 
akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının gençler arasında uygunsuz ve uzun sürelerle 
kullanımının kendine zarar verme davranışı ve intihar eğiliminde artışa neden olduğunu, 
depresif duygudurumu arttırdığı, yeme ve uyku sorunlarına yol açtığı, akademik performansı 
düşürdüğünü göstermektedir. Özellikle son yıllarda giderek sosyal ağlarda ‘stalk’ olarak 
gözlediğimiz ve takip/taciz (stalking) anlamına gelen bireylerin mahremiyetini ihlal eden ve 
sosyal yaşamda suç teşkil edebilecek durumun giderek arttığını görmekteyiz. Ayrıca Sosyal 
medya, siber zorbalık dahil olmak üzere sosyal karşılaştırma ve olumsuz etkileşimler yoluyla 
ergenlerin kendi görüşlerini ve kişilerarası ilişkilerini etkileyebilmektedir. 
Ruh sağlığı çalışanları olarak eğitim ve pratik problem çözme odaklı yaklaşımlarla gençlerin 
desteklenmesi gerekmektedir. Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımından kaynaklanan olası 
zararları azaltmak için çocuklar ve gençlerin, ergenliğin zorluklarıyla yüzleşirken 
dayanıklılığı artıran ayrıca gençlerin ev ve okul ortamlarında onları psiko-sosyal açıdan 
besleyen açık, anlaşılır, yargılayıcı olmayan ve gelişimsel süreçlere uygun olan yaklaşımlar 
kullanarak gençler ve aileleriyle işbirliği içinde çalışılması gerekmektedir. Buna ek olarak 
kamuoyu bilinçlendirme kampanyalarına ve uygun sosyal politikaların geliştirilmesine destek 
olunmalıdır. 
Anahtar kelimeler: Çocuk, ergen, dijital medya, stalk 
 

DIGITAL MEDIA USE AND STALK IN CHILDREN, ADOLESCENTS 
 
SUMMARY 
In recent years, with the technological developments, the use of social networks has increased 
and social media has become a part of the lives of children and young people. Children and 
young people maintain their presence everywhere and share with many people on many 
platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 
It is observed that the use of the Internet not only allows for continuity activities such as 
accessing information, providing quick access, playing games, enabling communication with 
peers, and school teaching in cases of isolation, but also causes many mental and physical 
harms on children and young people. Evidence from various cross-sectional, longitudinal and 
empirical studies shows that inappropriate and prolonged use of smartphones and social 
media causes an increase in self-harming behavior and suicidality, increases depressive mood, 
causes eating and sleep problems, and decreases academic performance among young people.  
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Especially in recent years, we see that the situation that we observe as 'stalking' in social 
networks, which means stalking / harassment (stalking), violates the privacy of individuals 
and can constitute a crime in social life. In addition, social media can affect adolescents' own 
views and interpersonal relationships through social comparison and negative interactions, 
including cyberbullying. 
As mental health professionals, young people need to be supported with education and 
practical problem-solving approaches. To reduce potential harm from social media and 
smartphone use, children and young people collaborate with young people and their families, 
using clear, understandable, non-judgmental, and developmentally appropriate approaches 
that build resilience as they face the challenges of adolescence and nurture them psycho-
socially in their home and school environments. needs to be worked on. In addition, support 
should be given to public awareness campaigns and the development of appropriate social 
policies. 
Keywords: Child, adolescent, digital media, stalking 
 
GİRİŞ 
Son yüzyılda teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler beraberinde toplumsal alanda 
değişiklikleri de getirmiştir. Medya, teknolojik cihazlar, kameralar sayesinde insanlar kendi 
dijital dünyalarını oluşturmaktadırlar. Çocuklar ve gençlerin oynadıkları oyunlar, eğitimi ile 
ilgili değişkenler, sağlıkları ile ilgili konular ve sosyal ilişkileri dijital medya ile 
yönetilmektedir. Sosyal ilişkileri artık yalnızca yüz yüze değil dijital medya ile yönetilen 
sosyal ağlar ve sosyal paylaşım siteleri ile sağlanmaktadır. 2022 verilerine göre dünyada 4,62 
milyar insan sosyal medya kullanıcısı ve en fazla kullanılan sosyal medya platformları, 
facebook, watsapp, youtube ve instagram uygulamalarıdır. Sosyal medya kullanımı, nüfusun 
büyük bir kısmı için günlük yaşamın rutin bir parçası haline gelmiştir ayrıca dünyanın birçok 
ülkesinde giderek daha popüler bir boş zaman etkinliği haline gelmiştir (Kuss and Griffiths, 
2011). Bireyler sosyal medya sitelerini oyun oynamak, sosyalleşmek, vakit geçirmek, iletişim 
kurmak ve fotoğraf paylaşmak gibi pek çok farklı türde eğlence ve sosyal aktivitede 
bulunmak için ziyaret etmektedirler (Allen et al., 2014) 
 
DİJİTAL MEDYA VE STALK 
Teknoloji artık sadece bilginin paylaşıldığı bir ortam olmaktan çıkmıştır. Artık bireyler bu 
mecralar üzerinden kendi varlığını sunmaktadır. Dijital medya kullanımı sürekli aktif olan 
gençler kişisel bilgileri, aile hayatı, hobileri, gündelik yaptıkları şeyler ya da ideolojik 
görüşler gibi pek çok alanın sunumunda özgür hissetmektedirler. Kullanıcılar sosyal medya 
aracılığıyla çok fazla çaba harcamadan bazen sadece profil fotoğrafı ya da durum paylaşımı 
yaparken bazen de yazı, video, ses içerikleri, profil bilgileri, arkadaş listeleri gibi başka 
kullanıcılar hakkında bilgi edinebilmektedirler. Ayrıca kullanıcılar bu ağlar üzerinden daha 
önce paylaşılmış bir bilgiyi ya da fotoğrafı aratabilmekte ya da kendi paylaşımları 
uygulamadan çıksa bile kalıcı olmaya devam etmektedir. Yine bu platformlar üzerinde yüz 
yüze anlık bir iletişim söz konusu olmadığı için paylaşılmak istenen bir mesaj ya da fotoğraf 
üzerinde düzenleme yapılabilmekte yani bilgiler kişinin kendi kontrolü altında sunulmaktadır 
(Treem & Leonardi, 2013). 
Sanal ortam rahat bir hareket alanı sunmaktadır. Dijital medyada hem kendi alanlarına yönelik 
paylaşımda bulunurken hem de başka insanları, arkadaşlarını takip ederek gelecek tepkileri de 
önceden tahmin etmeye çalışmaktadırlar ayrıca bu platformlarda yer alan kısıtlamalar ile kim 
paylaşımını görmeli ya da görmemeli hitap edeceği kitleyi tercih etmektedir (Boyd ve Ellison, 
2008, s. 218).   
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Son yıllarda dikkat çeken bir kavram olan Stalk, başkasını takip etme, iz sürme, ona ait 
bilgileri edinme anlamına gelmektedir. Stalk (takip) günlük yaşamda da karşılaşabileceğimiz 
gibi teknolojik cihazlar vasıtasıyla yani siberstalk olarak da gerçekleşebilmektedir. Sosyal 
medya ile profile kim bakmış, kim takipten çıkarmış, fotoğrafları kim beğenmiş gibi farklı 
şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bireyler başka sosyal medya kullanıcılarına ait paylaşımları 
ve profil bilgilerini gizli ya da açık bir şekilde takip etmekte yani dijital iz sürmekte ve bu 
takip kullanıcıların ilgisini çekecek paylaşımlar olduğu sürece de devam etmektedir. Fakat bu 
durum bazen de sorun oluşturabilecek durumlara zemin hazırlayabilmektedir. 
Bir kişinin sosyal medya platformlarındaki profilini gizlice inceleme ve takip etmeye 
stalklamak denilmektedir. Stalk lamayı gerçekleştiren kişilere ‘Stalker’ denilmektedir. 
Çocuklar ve gençler sosyal platformlarda görünür olmak istemektedirler. Daha önceleri 
iletişim kurmakta zorlanan bir genç dijital ortamlarda kendini daha rahat ifade etmektedir. 
Biri ile yüz yüze tanışmadan önce sosyal media hesaplarından takibe alarak bilgi edinmeye 
çalışmaktadır. Sosyal iletişim ağları, yüz yüze etkileşimlere kıyasla bireylerin kendini 
tanıtması üzerinde daha fazla kontrol sağlanmalarına imkan verir, tarafından dikkatlice 
düşünülmüş bir benlik imajı oluşturmak ve sürdürmek için kullanılan stratejik yararlı bir 
alandır. ( Morf & Rhodewalt, 2001). 
 
STALK VE ZARARLARI 
Dijital teknoloji kullanımında dopamin faktörü etkisini göstermektedir. Bir kere teknolojiyi 
kullanırsak ve iyi hissettirirse ödül merkezi uyarıldığı için, kişiyi onu kullanmaya teşvik 
etmektedir (Fitzgerald, 2019). Bu şekilde kişinin bu ortamlarda geçirdiği süre artmakta, 
günlük sorumlulukları aksamakta ve bağımlılık gelişebilmektedir. 
Bir diğer durum ise mahremiyet ihlalidir. İnsanların varoluşundan yer alan normal narsistik 
eğilimler kendine hayran olma, beğenilme gibi duygular mahremiyet sınırlarının ihlaline 
götürebilmektedir. Görünür ve ulaşılabilir olma ayrıca kendini istediği gibi sunma ile ilgili 
yoğun istek duyma, teknolojik araçların gelişimi ve dijital platformlar ile daha kolay hale 
gelmektedir. Dijital ortamlar, bilgiye ulaşımdan ziyade bireylerin kendilerini 
sergileyebilecekleri ve varlıklarını arkadaşları ile paylaşabilecekleri bir ortam haline 
dönüşmekte ve bireydeki patolojik narsist eğilimlerde gün yüzüne çıkabilmektedir (Eray, 
2016). Büyük bir istekle kendini görünür kılma davranışı artarken mahremiyet alanı 
daralmaktadır. Mahrem alanların paylaşılmasında bireylerin kendisini görünür kılma isteği 
yanında stalk (takip) arzusunu da getirebilmektedir 
Bireysel özellikler, çağın ya da yaşadığımız kültürün getirisi olarak mahremiyet ya da 
özgürlük algısı değişebilmektedir. Buna bağlı olarak bu sınırı belirlemek güç olabilmektedir 
fakat sosyal ağların giderek bu çizgiyi görünmez kıldığını görmekteyiz. Günlük hayatta birini 
gizlice takip etmek taciz etmek suç sayılırken yasalar tarafından bir karşılığı bulunurken sanal 
ortamda yapılan bu gizli ya da açık takipler kabul görmekte ya da suç olabileceği dikkate 
alınmamaktadır.  
İnsanlar rahatlıkla başkalarını dışarıda ya da sosyal medya da görüp sosyal ortamlarda takibini 
arttırmakta nerede ne yapmış kimlerle görüşüyor gibi kişisel bilgilerine dahi erişerek kişisel 
hakları ihlal edebilmektedir. Özellikle sosyal mecralarda sanal iletişimin artması ile kendini 
ifade etmekte zorlanan, sanal ortamlarda var olduğunu hisseden, izole olmuş gençliğin 
kendine buralarda yer edinmesi onu mutlu etmekte ve daha çok beğenilme ihtiyacı içerisine 
giren gençlerde patolojik narsistliği arttırmakta, bağımlılık riski ile genç birey karşı karşıya 
kalabilmektedir. Gençler kendilerine sanal kimlikler oluşturmakta, olmak istediği benlik ile 
içinde bulunduğu benlik arasında uçurum oluşmaktadır. Diğer insanlar tarafından kabul 
görecek benlikler bir nevi sahnede performans sergileyen bir tiyatrocunun seyircinin 
övgüsünü beklediği gibi kişiyi bağımlı kılabilmektedir (Goofman, 2016)  
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SONUÇ 
Sonuç olarak çocuklar ve gençlerimizin fiziksel ve psikososyal sağlığının korunması gelecek  
nesiller açısından önem arz etmektedir. Teknoloji çağında yer almaktayız ve gençlerimizi 
teknolojiden koparmadan fakat sağlıklı ve bilinçli teknoloji kullanımına yönelik eğiterek 
geleceğe hazırlamak gerekmektedir. Sosyal anlamda onları geliştirecek faaliyetlere 
yönlendirmek ve yüz yüze kişilerarası iletişimlerini arttırmaya yönelik destek olunmalıdır. 
Ruh sağlığı çalışanları olarak eğitim ve pratik problem çözme odaklı yaklaşımlarla gençlerin 
desteklenmesi gerekmektedir. Onları psiko-sosyal açıdan besleyen açık, anlaşılır, yargılayıcı 
olmayan ve gelişimsel süreçlere uygun olan yaklaşımlar kullanarak gençler ve aileleriyle 
işbirliği içinde çalışılması gerekmektedir. Buna ek olarak kamuoyu bilinçlendirme 
kampanyalarına ve uygun sosyal politikaların geliştirilmesine destek olunmalıdır. 
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ÖZET 
Gençler gelişim süreci içerisinde hem fiziksel hem de psiko-sosyal anlamda değişim 
içerisindedir. Bu değişim sırasında çocuklar ve gençler hem aile den, hem sosyal çevreden 
hem de çağın getirdiği yeniliklerden etkilenmektedir. İnsan sosyal bir varlıktır ve bulunduğu 
grup ya da toplum içerisinde kendi varlığını devam ettirmek istemektedir. Kendi varlığını 
ortaya koyarken psikolojik olarak kişinin kendine değer vermesi özgüvenli olması sağlıklı 
istendik bir durumdur.  Fakat özgüven ve narsizm arasındaki kırılgan bir çizgi yer almaktadır.  
Narsizm sağlıklı bir alandan patolojiye doğru geçebilmektedir. Narsistik kişilik bozukluğu 
kişinin kendi ruhsal ve bedensel bütünlüğüne hayranlık duyduğu, aşırı öz sevgi, 
benmerkezcilik, kendini büyük görme, empati yoksunluğunun bir arada bulunduğu patolojik 
bir durumdur. Narsizm yüzyıllardır var olan bir durumdur fakat son yıllarda gençlerde 
yaşanan kapitalizmin bireyleri toplumsallıktan bireyciliğe götürmesi, sosyal ve ailevi dokunun 
etkisi ile duygu yoksunluğunun, duygu düzenleme güçlüklerinin oluşması, iletişimin 
dinamiklerinin değişmesi, teknolojinin uygunsuz kullanımları gibi pek çok sebep ile 
narsizmin arttığını görmekteyiz. Narsisizmin uygun yöntemlerle kontrol edilmemesi 
durumunda bu gençlerde kişilik problemlerinin giderek arttığı görülmektedir. Bunun 
sonucunda bireyler hiç olmadıkları kadar benmerkezci, başkaları için fedakarlıkta 
bulunmaktan kaçınan, ahlâkî, manevî ve duygusal değerlerden yoksun, sosyal ilişkileri bozuk 
ve çevreye güvensiz çeşitli erdem ve değerleri önemsemeyen, maddi değerlere odaklanan 
kişiliklere bürüneceklerdir. Bu özelliklere sahip bireylerin yer aldığı toplumlarda ise 
bireylerin manevi ve sosyal değerleri yok olmakta ve bu toplumlarda bireylerin birbirileri ile 
olan iletişimi giderek azalıp yabancılaşmaktadırlar. Hatta bu toplumlarda şiddet 
davranışlarının artabileceği görülmektedir. Tamamen içine kapanan bireyselliği önemseyen 
bu bireylerde uzun ve kısa vadede pek çok ek ruhsal sorunlarda gelişebilmektedir.  
Başta aileler olmak üzere tüm toplumun bu konuda farkındalık kazanarak patolojik narsizmin 
önüne geçmek için önlem alması gerekmektedir. Çünkü narsizmi önlemek sağlıklı bir toplum 
oluşturabilmesi açısından önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Gençler, narsizm, ruh sağlığı 
 

THE EPIDEMIC OF NARCISMS IN YOUTH 
 
SUMMARY 
Young people are in change both physically and psycho-socially during the development 
process. During this change, children and young people are affected by both the family, the 
social environment and the innovations brought by the age. Man is a social being and wants to 
maintain his own existence in the group or society he is in. It is a healthy and desirable 
condition for a person to value himself psychologically and be self-confident while revealing 
his own existence. But there is a fragile line between self-confidence and narcissism. 
Narcissism can pass from a healthy area to pathology. Narcissistic personality disorder is a 
pathological condition in which the person admires his own mental and physical integrity, and 
includes excessive self-love, egocentrism, self-esteem, and lack of empathy.  
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Narcissism is a condition that has existed for centuries, but in recent years, we see that 
narcissism has increased due to many reasons such as the capitalism experienced in young 
people taking individuals from sociability to individualism, the effect of social and familial 
tissue, the formation of emotional deprivation, emotional regulation difficulties, the change in 
the dynamics of communication, and the inappropriate use of technology. If narcissism is not 
controlled with appropriate methods, it is seen that personality problems in these young 
people gradually increase. As a result, individuals will become more egocentric than ever 
before, avoid making sacrifices for others, devoid of moral, spiritual and emotional values, 
disregarding various virtues and values, lacking in social relations and distrusting the 
environment, and focusing on material values. In societies where individuals with these 
characteristics exist, the moral and social values of individuals disappear, and in these 
societies, the communication of individuals with each other gradually decreases and they 
become alienated. In fact, it is seen that violence behaviors may increase in these societies. 
Many additional mental problems may develop in the long and short term in these individuals 
who care about their individuality, who are completely withdrawn. 
The whole society, especially families, should be aware of this issue and take measures to 
prevent pathological narcissism. Because preventing narcissism is important in terms of 
creating a healthy society. 
Keywords: Youth, narcissism, mental health 
 
GİRİŞ 
Yaşam dönemleri içerisinde yer alan gençlik süreci birey için karışık, psikososyal ve 
fizyolojik değişimler yaşadığı bir dönemdir. Her birey doğumdan itibaren sevmek, sevilmek, 
beğenilmek ve varlığını ortaya koymak ister. Bu sağlıklı bir narsizm sürecidir. Fakat bazen bu 
durum farklı sebeplerle patolojik hale gelebilmektedir. Özellikle son yıllarda giderek gençler 
arasında patolojik düzeyde narsizm görülmektedir. Narsizm Yunan mitolojisindeki narsizm 
kavramından gelmektedir. Mitolojide dağ perisi Ekho nun avcı Narkissos a olan aşkından 
bahsedilmektedir. Ekho avcı olan Narkissos a aşıktır fakat Narkissos Ekhonun aşkına karşılık 
vermemektedir. Ekho aşkından sadece sesi kalana günden güne erimiş ve bunu gören intikam 
tanrıçası Nemesis Narkissso u lanetler. Narkissos bir gün suya yansıyan görüntüsünü görür ve 
kendi görüntüsü olduğunu farketmeden aşık olur, ömrünü kendini seyrederk geçirir, aşkından 
ölüp nergise dönüşür (Yakeley, 2018). 
 
NARSİZM KAVRAMI 
Narsizm farklı kuramlar tarafından açıklanmıştır. Ellis, narsisizmi klinik bir varlık olarak 
tanımlamak için Narcissus mitini kullanan, yoğun otoerotizm veya kişinin kendi cinsel 
bedeniyle meşgul olma durumlarından bahseden ilk teorisyendi (Ellis, 1898) Kohut ise 
kendilik psikolojisi yaklaşımında (Kohut, 1971), patolojik narsisizmin, ebeveynlerin çocukları 
ile empati kuramamalarının bir sonucu olarak çocuklukta ortaya çıktığını iddia 
eder. Narsisistik bireyler, narsisistik yaralanmaya tepki olarak boşluk ve depresyon yaşamaya 
eğilimlidirler. Beck, kişinin kendine düşkün, talepkar ve saldırgan olmasına yol açan narsistik 
kişilik bozukluğu ile ilişkili olarak bu bireylerin erken olumsuz ebeveynlik deneyimlerinden 
kaynaklanan işlevsiz çekirdek inançları veya şemaları olduğunu aynı zamanda bu bireylerin 
sıklıkla depresyon belirtileri gösterdiğini vurgulamıştır (Beck, 1990 ). 
DSM-V’ te narsistik kişilik bozukluğu erken erişkinlik döneminde başlayan ve çeşitli 
koşullarda kendini gösteren büyüklenmeciliği, hayranlık gereksinimini, eş duyum (empati) 
yoksunluğu, başkalarını manüpile etme, başarı güç fantazileri olan, başkalarını aşağılayıcı 
davranışların sergilendiği bir bozukluk olarak vurgulanmaktadır.   



 

 

 

 

 
406 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Genetik açıdan ise antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu ve histrionik 
kişilik bozukluğu bulunan ailelerde görülme oranlarının yüksek olduğu görülmektedir 
(Torgersen et al, 2008) Patolojik narsizmin temelinde çocuk ve birincil bakıcı arasındaki hem 
kayıtsız hem de saplantılı bağlanma stilleri arasında bir ilişki bulunmaktadır (Fossati, 2014). 
Duygusal anlamda doyurulmayan çocuklarda bireyselliğin arttığı, bu çocukların içe çekildiği 
özellikle çağın getirisi olan teknoloji kullanımının patolojik düzeye çıkmasıyla kendini 
tamamen izole ettiğini görmekteyiz. Kendini sosyal medya gibi araçlarla beslemeye çalışarak 
sahte bir kimlik yapısı oluşturmakta ve başkalarının haklarını ihlal edecek davranışlar 
sergileyerek üstünlük kurmaktadır. 
 
NARSİZM VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Narsisistik özellikleri yüksek olan çocuk ve gençlerde genellikle abartılı ve gerçekçi olmayan 
başarı ve güç fantezileri bulunmaktadır. Oysaki benlik saygısı iyi olan çocukta her şeyde 
üstün olma zorunluluğu yoktur, beğenilmeyi ve övülmeyi hak eden bir konumda olma inancı 
yoktur. Narsist çocukların aksine, yüksek benlik saygısı olan çocuk duygusal nesnellik yaşar: 
çatışmalara, aksiliklere veya başarısızlıklara yol açabilecek durumlar karşısında bile kendisi 
ve kendi hayatı hakkında iyi hisseder (Sovislo and Orth, 2013). Yüksek narsisistik özellikleri 
olan gençler eleştiriye karşı aşırı duyarlılık gösterir ve yargılandığını hissettiğinde öfke, 
saldırganlık ve şiddet içeren tepkiler verir. Amacı, güçlü ve tanınmaya değer görünmek için 
sürekli olarak diğerini diskalifiye etmek ve küçümsemektir (Sedikides et al, 2004). 
Narsistik kişilik bozukluğu olan gençler sıklıkla, zorluklarının sorunlu kişilik özelliklerinden 
kaynaklanabileceğine dair çok az içgörüye sahiptirler ve bunun yerine sorunlarını 
dışsallaştırıp başkalarına yansıtırlar. Bu bireylerde başkalarının kendisine kötü davrandıkları 
yönünde suçlaması, bir mağduriyet veya hak kazanma duygusu yaygındır. Depresif bozukluk 
ya da intihar eğilimi gibi eşlik eden ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle ruh sağlığı hizmetlerine 
başvurmaktadırlar. Diğer belirgin yaşadıkları zorluklar arasında sosyal izolasyon, cinsel işlev 
bozukluğu, sinirlilik ve saldırganlık ve ruh halini yükseltmek için uyuşturucu ve/veya alkole 
yönelme yer alabilmektedir. Bazı narsist bireyler boşluk, disfori ve umutsuzluk duygularını 
bildirmektedir; özellikle bir ilişkinin sona ermesi veya işini kaybetme gibi olaylarla ilgili 
olarak, utanç, aşağılanma ve değersizlik duyguları baskın olarak yaşanabilmektedir (Yakeley, 
2018).  
Yapılan bir araştırmada kendini beğenmişlik, narsisistik özellikler ve başarısızlığı takiben 
utanca bağlı saldırganlık arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre narsisistik 
özelliklere sahip çocukların özellikle utanç duygusundan sonra diğerlerinden daha saldırgan 
olduğu ortaya çıktığı görülmüştür. Bu bireylerde ortaya çıkan saldırganlık, hissedilen utanç 
duygusuna kısa süreli bir rahatlama veriyor gibi görünmektedir (Thomaes et al, 
2008). Olumsuz geri bildirim almaktan kaynaklanan utanç, kişinin egosunu savunmayı ve 
anında rahatlamayı amaçlayan, ancak zamanla pek kalıcı olmayan, ani agresif bir tepkiyi 
tetiklemektedir. Karşıt olma-karşı gelme belirtileri ve davranım bozuklukları sergileyen 9 ila 
15 yaş arası 98 çocuktan oluşan bir örneklemle yapılan bir araştırmada narsisizm, benlik 
saygısı ve davranış sorunları arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 
yüksek narsisistik özelliklerle düşük benlik saygısı, ciddi davranış sorunlarının geliştiği 
bulunmuştur (Barry et al, 2003). 
 
SONUÇ 
Gençlerimizi bu narsizm salgınından koruyabilmek için ruh sağlığı profesyonellerinin ve 
eğitimcilerin bu konuya özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Gelecek nesillerimiz 
gençlerimizdir.   
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Bu bilinçle özellikle sağlıklı ve patolojik narsisizm arasındaki ince dengeyi, arzu ve 
bağımlılık sorunlarını ve hepimizin içinde var olan insani sınırlamaları, kırılganlıkları ve 
ihtiyaçları kabul etmeliyiz. Ebeveynlerin sağlıklı aile dinamikleri ve iletişimi geliştirebilmesi 
için çalışmalar yapılmalı, çocukların gelişim süreçleri basamağına uygun şekilde duygusal 
ihtiyaçlarını ailenin farkedip doyurulmasını sağlaması bilinçlendirme faaliyetleri 
düzenlenmelidir. Çocuklar ve gençlerin yeteneklerinin başarılarının aileler ve öğretmenler 
tarafından fark edilip değerlendirilmesi ve takdir edilmesi gerekmektedir. Onlara vakit 
ayırarak istediklerinde yetişkinlere ulaşabileceklerini bilmek, koşulsuz sevgi göstermek 
önemlidir. Her bireyin özel ve değerli olduğu bilincini, insanların hakkına saygı duyma 
değerler eğitimi gibi eğitimlerin önemine dikkat çekilmelidir.  Teknolojiyi doğru ve bilinçli 
kullanma konusunda gençlere ve ailelerine bilgilendirilme yapılmalıdır. Yaşadığı ruhsal 
sorunlara yönelik ise ruh sağlığı hizmetlerinden destek alabilmesi için danışmanlık yapılması 
gerekmektedir. 
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Abstract 
The aim of the study  The current measurement of the level of professional behavior in Iraqi 
auditing companies from the viewpoint of the auditors working in them in the light of the 
American auditing standards. The study population consists of 40 auditors, who were selected 
at random. The descriptive approach was used in the current study. To achieve the objectives 
of the study, the questionnaire was adopted, and its validity and reliability were confirmed. 
The results showed that the level of professional behavior in the Iraqi auditing companies 
from the point of view of the auditors working in them was average, and the results of the 
study showed a significant effect of the gender variable in favor of the male category, and  the  
absence  There  is a statistically significant effect for the educational qualification variable, and 
there is no statistically significant effect for the years of experience variable. In light of the 
results, the study recommended that the Iraqi auditing companies’ administrations attach great 
importance to professional behavior, as they work to stimulate conducting studies and 
research from time to time, in order to study the work environment in which professional 
behavior will grow in all its circumstances and variables. 

: Professional Conduct, Audit FirmseywordsK , American auditing standards. 
 
Introduction 
Professional behavior is a concept that is actually translated into the reality of the 
organization, which takes an organic form that interacts with the surrounding environment 
reciprocally so that this concept includes; Moral values, cognitive concepts, and personality 
that individuals carry with all their tastes, tendencies, trends, and values about the 
professional dimensions available in the organization, and the distinctive characteristics of the 
internal environment, which make the individual tend to respond to things in the way you 
want, and the organization seeks (hababa, 2017). Professional behavior has crystallized within 
the framework of the development of contemporary accounting thought, as it has become the 
most influential factor in achieving accounting goals, because of its great role in shaping and 
formulating the behavior of individuals, as well as being a function of the interaction between 
man and his environment (Alamyan, 2011). Therefore, identifying the nature of the 
professional behavior prevailing in any organization in its various dimensions is necessary 
and important, as it seeks to adopt policies and procedures that would enhance the positive 
aspects, correct the negative aspects, and advance the mental health of its employees, their 
morale, and their moral values, which is reflected positively. On the efficiency and 
effectiveness of the process of achieving the goals of the organization, and satisfying 
individual and organizational needs and desires. Good human relations, which prevail among 
individuals in the same organization, help to create and create healthy professional behavior, 
based on the way managers treat their subordinates, the philosophy of higher management, 
working conditions, and the quality of goals and objectives that the organization seeks to 
achieve, as professional behavior is affected by the change in the general atmosphere. Which 
prevails in the external environment with all its conditions and variables, its level of 
civilization and stability, and the extent of the rule of democratic dimensions in it, which is 
based on the fundamental idea that the multiplicity of normal minds is more capable of 
presenting the right ideas than a single, normal mind (Muhammad, 2012).  
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In general, professional behavior can be compared to the dimension of personality for the 
human being. From here, professional behavior works to shape the characteristics of the 
organization in all its dimensions, and works to pave the difficulties and obstacles that may 
encounter, which creates the ability for it to create the appropriate climate that would 
encourage the provision of a calm work environment, characterized by stability and stability 
for individuals and the organization, and in a way that achieves the vision of The 
organization, its mission and objectives efficiently and effectively, as individuals working in 
the active organizational environment feel their importance at work, and the value of the tasks 
they perform, which contributes to increasing their ability to achieve organizational goal 
successfully , and generates mutual trust between them and the management of the 
organization, which is reflected positively on the nature of The work atmosphere prevailing in 
the organization, generates affection, intimacy, love of work and sincerity in performing it to 
the fullest, and the workplace prevails in a state of organizational health , so organizations, 
while living the modern administration with an accelerating pace, work to establish a 
conscious understanding professional behavior, and work to analyze its elements in order to 
identify the direct and indirect influences on the behavior and motives of individuals in order 
to address, improve and develop performance, and increase productivity in the light of 
satisfying the individual’s functional, psychological, social and material needs (Ahmed, 
2015). Therefore, professional behavior comes as a step towards the exit of accounting 
auditing companies and institutions From the bottleneck of conflicts and organization diseases 
that lingerie their shadows, to breathe life into the structural entity of these institutions, and 
give them hope for growth and development and aspiration for a better tomorrow filled with 
love, appreciation, and respect for others, and the rule of partnership in an atmosphere of 
positivity and organizational health, which help to show the love of work among workers And 
inculcating the goals of their organization in their obsessions, and the advancement and 
development of the organization becomes a concern they live in and think about most of their 
time so that they put the interest of the organization over their interests, and the goals and 
objectives of the work over their desires and needs. Continuous change is based on 
innovation, the desire to modernize, and the exploitation of the capabilities and possibilities 
available for the advancement of the individual, the strength and the development of his 
talents, and the establishment of an effective (Hijazi, 2011). 
 

tudy ProblemShe T  
Any accounting audit organization seeks to achieve the highest levels of efficiency in work 
and effectiveness in the performance of its employees, so it is keen on everything that would 
raise the level of employees, and in a manner that ensures a high level of interaction and 
integration, and active participation in achieving the duties and tasks entrusted to them, and 
given the Iraqi audit firms note the research disparity in the level of moral principles and 
values that must be available to workers to ensure the proper completion of their work and in 
a manner that ensures the highest levels of interaction and integration in their jobs. 
 
Study Questions 
The study seeks to identify the level of professional behavior in Iraqi auditing companies in 
light of the American auditing standards / personal standards, by answering the following 
questions: -  
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First question: What is the level of professional behavior in the Iraqi auditing firms from the 
point of view of the auditors working in them in the light of standards; Scientific and practical 
qualification, independence, and reasonable professional care? 
- The second question: Is there a statistically significant effect at the significance level of 
05.0 for the arithmetic averages of the responses of the study sample members towards the 
level of professional behavior in the Iraqi auditing companies due to the variables (gender, 
years of experience, and educational qualification)? 

goal of the studyA  
This study aims to achieve the following  : - 

1 - and ways to activate it Adding new knowledge in the field of professional behavior .  
2 - making and policies in the accounting field to create -To assist those in charge of decision
the environment of the social system within the audit firms . 

3- ir good management of Generating a state of harmony in the work of the employees, and the
the functional affairs that they carry out 
4 -  WarrantyAchieving the objectives of public accounting audit institutions efficiently and 
effectively . 

Terminology of study 
The study includes the following terms:  

It is the employee’s performance of his job duties honestly, integrity : Professional conduct 
and objectivity, and constantly working to achieve the goals of the entity in which he works, 
and that his practice is within the limits of the powers conferred upon him, and that he 

rforms his work in good faith, free of bad intent or negligence, violating the law, or pe
harming the interest public, to achieve a private interest for himself or for others (toumeh& 
other,2018). 

:They are companies that carry out a set of procedures aimed at giving an Audit companies 
impartial professional opinion on the issue at hand . - American Auditing Standards: They are 

ivided the standards issued by the American Institute of Certified Public Accountants and are d
into; General standards, fieldwork standards, and reporting standards (Samagaio, A., & 
Rodrigues, 2016). 

: They are the standards that relate to the personality of the auditor and Personal Standards 
qualified to undertake the audit process. These the qualities that he must possess in order to be 

standards are divided into; Scientific and practical qualification, independence, and 
reasonable professional care in all stages of the audit (javed, 2018: 93) . 

y include the followingThe limits of the studBoundaries of the study   : - Human limits: 
auditors working in Iraqi audit firms . – 

: the first half of 2020Time limits  . 
: Iraqi audit firmSpatial limits  . 

statistical analysis 
practical side 
The statistical analysis method used in the study. 
1- Reliability and validity test: A reliability test was performed on the solution questions 
using Cronbach's alpha test to measure the internal consistency of the study's statements to 
verify the validity of performance. Where the scale will be good and appropriate if you 
exceed its value (60%). The validity test for the accuracy variables is carried out by 
calculating the square root of Cronbach's alpha coefficient. 
2 - Descriptive statistics to describe the characteristics of the study sample by making tables 
that include frequencies and percentages to identify the general trend of the study sample. 
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3- Regression analysis: the partial regression coefficient was used to judge the significance of 
the test for the individual effect of each independent variable on the (t-value) variable to test 
the statistical significance of the study assumptions at the significant level (5%) The multiple 
regression coefficient was also used to judge the joint effect of the independent variables on 
the variable F and to rank them according to the importance of their effect on the dependent 
variable. 
4- Correlation coefficient and selection coefficient: The correlation coefficient (r) was used to 
determine the association of the independent variables with the dependent variable. The 
selection coefficient (r2) was used to determine the effect of the independent variable on the 
dependent variable. 
 
The study sample 
The sample was chosen for the purpose of showing the extent to which the American auditing 
standards are adopted as an introduction to professional behavior in the Iraqi auditing firms 
from the point of view of the auditors working in them. This sample included professionals in 
the profession for 40 auditors. 
 

information Category 
the 

number 
The ratio 

sex 
Mention 28 70%  
feminine 12 40 
the total 40 100%  

the age 

20 years or less  - - 
21-40  2 5%  
31-40  5 13%  
41-50  14 35%  
51-60  11 28%  

60 and over  8 20%  
the total 40 100 

Qualification 

high school or 
less 

3 8%  

diploma 7 18%  
BA 17 46%  

Higher 
Diploma 

5 16%  

Master's 2 5%  
PhD 5 13%  

the total 40 100%  

Total length of service in 
the bank 

1-5 years  8 20%  
6-10 years  6 15th%  

11-15 years  2 5%  
16-20 years  3 8%  
21-25 years  8 20%  

26-40 years old  6 15th%  
31 and over  7 18%  

totalthe  40 100%  
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Analyze the responses of the study sample 
1- Analyzing the responses of the study sample to the paragraphs that measure the extent to 
which the American auditing standards are adopted in place as an introduction to the 
professional behavior of auditors. 
Table No. (1) shows that the opinions of the study sample in all paragraphs of the first 
variable (the relationship of verification of American auditing standards and the behavior of 
auditors of auditing companies) 
Where it was positive, as the mean of calculating the total vertebrae was 4.2715, Likewise, the 
relative weight of the vertebrae ranged from 66.6% to 93.6%. It is greater than 60 and has a 
standard deviation of 0.4941. Which means the auditors' behavior is close to or in light of US 
standards. 
In Paragraph 1. Judging the level of professional behavior in Iraqi auditing firms in the light 
of American auditing standards/personal criteria, the arithmetic mean of the paragraph was 
4.638 and the relative weight of the paragraph was 92.8%. 
In Paragraph 2. The level of professional behavior in Iraqi auditing firms from the point of 
view of the auditors working in them in the light of the variables of academic and practical 
qualification, independence, and reasonable professional care? The arithmetic mean of the 
paragraph was 44359, and the relative weight of the paragraph was 88.8. 
 

Table No. (1) American standards and employee behavior 

 Paragraphs average 
Relative 

importance 
standard 
deviation 

1 

Judging the level of professional 
behavior in Iraqi auditing firms in the 
light of American auditing standards / 

personal standards 

4.638 92.8 %  0.56130 

2 

The level of professional behavior in 
the Iraqi auditing firms from the point 

of view of the auditors working in 
them in the light of the variables of 

scientific and practical qualification, 
independence, and reasonable 

professional care? 

4.4359 88.8 %  0.66887 

general mediation 4.2715 85.4 %  0.49410 
 
2- Analyzing the responses of the study sample to the statements that measure the field of 
scientific and practical qualification, and ensuring the availability of qualifications. 
It is clear from Table No. (2) that the opinions of the study sample in all paragraphs of the 
second variable (the field of scientific and practical qualification and the concern for the 
availability of qualifications) are positive. With an arithmetic mean for the total number of 
paragraphs 3.9448. As well as the relative weight of the paragraphs between 70% and 84%, 
which is greater than 60, and a standard deviation of 0.6553. 
In Paragraph 1. related to making sure to pass the examination of Iraqi legislation related to 
the profession, the arithmetic mean of the Paragraph was 3.4977 and the relative weight of the 
term was 70%. 
in paragraph 2. To ensure continuous preparation of auditors, the arithmetic mean for the 
paragraph was 4.2172 and the relative weight was 84.3.  
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Table No. (2) The field of scientific and practical qualification and ensuring the availability 
of qualifications 

 Paragraphs average 
Relative 

importance 
standard 
deviation 

1 
Ensuring to pass the examination of 

Iraqi legislation related to the 
profession 

3.4977 70 %  0.98454 

2 
Ensuring that the auditors are 

constantly prepared 
4.2172 84.3 %  0.79651 

general mediation 3.9448 78.9 %  0.65535 
 
3- Analyzing the responses of the study sample to the statements that measure the 
independence of the auditors: 
Table No. (3) shows the opinions of the study sample in the sum of the paragraphs of the third 
variable (supporting the independence of the auditors). 
In Paragraph 1. Ensure that there is no conflict of interest, and maintain virtual and real 
neutrality. The arithmetic mean of the paragraph was 3.5158, and the relative weight of the 
sentence was 70.3. 
in paragraph 2. Knowledge of the determinants of providing consulting and financial planning 
services, taking into account the legal prohibition to do some work, and the commitment not 
to combine the function of preparing and approving financial statements. The arithmetic mean 
for the paragraph was 3.1448 and the relative weight was 62.9%. Although there is a great 
divergence in the opinions of the sample about the paragraph. with a standard deviation of 
1.00762. 
 

Table No. (3) Supporting Independence 

 Paragraphs average 
Relative 

importance 
standard 
deviation 

1 
Ensure that there is no conflict of 

interest, and maintain apparent and 
real impartiality 

3.5158 70.3 %  0.80677 

2 

Being aware of the determinants of 
providing consultancy and financial 

planning services, taking into account 
the legal prohibition to do some work, 

and committing not to combine the 
function of preparing and approving 

financial statements. 

3.1448 62.9 %  1.00762 

general mediation 3.388 67.8 %  0.79534 
 
4- Analyzing the responses of the study sample to the phrases that measure auditors’ 
participation in meetings, including the following: 
It is clear from Table No. (4) that the opinions of the study sample in all paragraphs of the 
fourth variable “the auditors’ ability to actively participate in the company’s meetings are 
positive.” With the average calculation of the total items being 4.3017, as well as the relative 
importance of items ranging from 82.4% to 88.6%, which is greater than 60%, and a standard 
deviation of 0.54263.  
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In paragraph 1, the company's management is characterized by positive control stemming 
from its confidence in the working auditors. The arithmetic mean for paragraph 4.3529 and 
the relative weight was 87.1. 
In paragraph 2. The working auditors are subject to the same standards when evaluating. The 
arithmetic mean for paragraph was 4.4299 and the relative weight was 88.6%. 
in paragraph 3. The auditors are allowed to participate in the existing development process, 
and they are also allowed to develop themselves through participation in courses, conferences 
and seminars. The arithmetic mean of the paragraph was 4.1222 and the relative weight was 
82.4. 
 

Table (4) Auditors' ability to actively participate in the company's meetings 

 Paragraphs average 
Relative 

importance 
standard 
deviation 

1 

The company's management is 
characterized by positive control 

stemming from its confidence in the 
working auditors 

4.3529 87.1 %  0.715 

2 
Operating auditors are subject to the 

same criteria when assessing 
4.4299 88.6 %  0.66114 

 

The auditors are allowed to participate 
in the existing development process, 
and they are also allowed to develop 

themselves by participating in 
courses, conferences and seminars.  

4.1222 82.4 %  0.67319 

general mediation 4.3017 86.0 %  0.54263 
 
Results 
The lack of influence of American standards on the behavior of workers 
 

Table (5) The results of the regression analysis for the first subtest 

the test 
correlation 
coefficient 

r 

selection 
parameter 

r2 

regression 
coefficient 

test T 
Statistical 

significance 
test result 

American 
standards 

and 
employee 
behavior 

0.614 0.378 0.698 11.52 0.000 
it has an 

effect 

 
Table No. (5) shows the following: 
 There is a positive direct correlation between the independent variable (American 
standards) and the dependent variable (workers' behavior), where the correlation coefficient 
was 0.614. 
 The results indicated the effect of the independent variable (American standards) on 
the dependent variable (workers' behavior). With the selection coefficient (0.378). Indicating 
that the percentage effect of the independent variable (American standards) on the dependent 
variable (workers' behavior) with the selection coefficient (0.378). Indicating that the 
percentage of influence of the independent variable (American standards) on the dependent 
variable (workers' behavior) was (37.8%).  
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 The results of the analysis showed that the simple significant regression model 
between the independent variable (American standards) and the dependent variable (workers' 
behavior) according to the t-test at the significant level (5%), where the value of (t) was 
calculated. For the regression coefficient (11.526) at the level of significance (0.000). It is less 
than 5%. 
Thus, it was found that there is an impact of American standards on the behavior of workers. 
 
The impact of the field of scientific and practical qualification and ensuring the 
availability of the necessary qualifications 
 

Table (6) The results of the regression analysis for the second subtest 

the test 
correlation 
coefficient 

r 

selection 
parameter 

r2 

regression 
coefficient 

test T 
Statistical 

significance 
test result 

The field of scientific 
and practical 

qualification and 
ensuring the availability 

of the necessary 
qualifications 

0.248 0.498 8.500 8.500 0.000 
it has an 

effect 

 
Table No. (6) shows the following: 
 There is a positive direct correlation between the independent variable (educational 
and practical qualifications) and the dependent variable (vocational qualifications) with a 
correlation coefficient of (0.498). 
 The results indicate that there is an effect of the independent variable (educational and 
practical qualifications) on the dependent variable (vocational qualifications), with a 
coefficient of (0.248).  Indicating that the percentage effect of the independent variable 
(educational and practical qualifications) on the dependent variable (vocational qualifications) 
was (24.8%). 
 The results of the analysis showed that the simple significant regression model 
between the independent variable (educational and practical qualifications) and the dependent 
variable (vocational qualifications) according to the t-test at the significant level (5%), where 
the value of (t) calculated for the regression coefficient was (8.500) at the level of significance 
(0.000) which is less than 5%. 
Thus, it has been shown that the field of scientific and practical qualification has an impact on 
the availability of the necessary professional qualifications. 
 
The impact of concern for work, non-conflict of interests, and support for independence 
under virtual and real impartiality 
Regression analysis was used to analyze the processes of concern for work, non-conflict of 
interest and support for independence, and the results of the analysis were as shown in the 
following table:  
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Table No. (7) Supporting Independence 

the test 
correlation 
coefficient 

r 

selection 
parameter 

r2 

regression 
coefficient 

test T 
Statistical 

significance 
test 

result 

Ensuring work and non-
conflict of interests and 

support for 
independence and its 
impact on the care of 

apparent and real 
impartiality 

0.341 0.490 0.116 5.370 0.000 
it has an 

effect 

 
Table No. (7) shows the following 
 There is a positive direct correlation between the independent variable (concern for 
work, non-conflict of interest and support for independence) and the dependent variable 
(caring for apparent and real impartiality) with the value of the correlation coefficient (0.341). 
 The results indicate the effect of the independent variable (concern for work, non-
conflict of interests, and support for independence) on the dependent variable (caring for 
apparent and real impartiality) with the test coefficient (0.116). Indicating that the percentage 
of influence of the independent variable (concern for work, non-conflict of interests and 
support for independence) on the dependent variable (caring for virtual and real neutrality) 
was (11.6%). 
 The results of the analysis showed that the simple significant regression model 
between the independent variable (concern for work, non-conflict of interests, and support for 
independence) and the dependent variable (caring for virtual and real impartiality) according 
to the t-test at the significant level (5%), where the value of (t) calculated for the regression 
coefficient ( 5.370) It was at the level of significance (0.000). It is less than 5%. 
Therefore, the concern for work, the absence of conflicts of interest, and support for 
independence have an impact on the care of virtual and real impartiality, and therefore this is 
in the interest of supporting independence. 
 
The impact of the auditors' participation in the company's meetings on the contribution 
and active participation in the company 
 

Table No. (8) The impact of the auditors' participation in the company's meetings on the 
active participation 

the test 
correlation 
coefficient 

r 

selection 
parameter 

r2 

regression 
coefficient 

test T 
Statistical 

significance 
test result 

The impact of the 
auditors' 

participation in the 
company's meetings 
on the contribution 

and active 
participation in the 

company 

0.497 0.619 0.247 8.482 0.000 
it has an 

effect 
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Table No. (8) shows the following: 
 There is a direct positive relationship between the independent variable (the auditors' 
participation in the company's meetings) and the dependent variable (the active participation 
and participation in the company) with a correlation coefficient value of (0.497). 
 The results indicate the effect of the independent variable (auditors' participation in 
company meetings) on the dependent variable (contribution and active participation in the 
company. The coefficient of determination was 0.247), indicating that the percentage of 
influence of the independent variable (auditors' participation in company meetings) on the 
dependent variable (contribution and participation Active in the company) (24.7%) 
 It is clear that the simple significant regression model between the independent 
variable (the participation of auditors in company meetings) and the dependent variable 
(contribution and active participation in the company) according to the (t) test at the level of 
significance (5%) Where the value (t) is calculated for the regression coefficient (8.482) at the 
level of significance (0.000), which is less than 5%. 
Thus, the auditors' participation in the company's meetings has an impact on the contribution 
and active participation in the company. 
 
Conclusions 
Professional behavior is an important indicator of the success of the organization, as it is a 
mirror that reflects the set of skills and knowledge available to the employees and which are 
employed to ensure the achievement of the desired goals and objectives. The scientific and 
practical qualification of its employees, and the auditor attaching great importance to 
independence, and making reasonable professional care in order to achieve efficiency in work 
and effectiveness in performance, in addition to the importance of focusing on providing the 
opportunity for workers to participate in directing work and in tasks effectively, and working 
on their development, training, and qualification. 
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Abstract 
On Internet portals for mothers and pregnant women, the number of entries in which parents 
discuss children's clothes has increased. An incorrectly constructed dialogue through a label 
between the consumer and the manufacturer led to a misunderstanding of the information 
provided. Due to the high need of the consumer to adjust the information on the labels of 
children's clothing, a questionnaire was conducted. The percentage of people who pay 
attention to information about the product and a certain part of consumers who are faced with 
the problem of misunderstanding the information on the label of children's winter overalls 
was revealed. The survey results showed that parents need detailed information on the care 
and composition of children's products. In order to satisfy the consumer's request and 
systematize the necessary information, the requirements of labeling according to interstate 
standard (10581-91 Sewing products. Labeling, packaging, transportation and storage.) are 
analysed. According to Article 9 of customs regulations of the customs union 007/2011, it 
was revealed that the labeling of products must be reliable, verifiable, readable and accessible 
for inspection and identification. Product labeling should contain the following information: 
the name of the country where the products are manufactured; the name and location of the 
manufacturer; the name of the product; the type (purpose) of the product (if necessary; date of 
manufacture; a single mark of circulation on the market; trademark; warranty period (if it is 
necessary).  After studying the standards to meet consumer demand, in addition to the 
information of the interstate standard, it is recommended to make innovative changes to the 
label. Based on the analysis of consumer preferences, the initial information presented on the 
sketch row of labels for children's winter overalls was developed. Each label takes into 
account the information of the standard and introduces an innovative development, which 
with the help of a smartphone will give parents the opportunity to learn more information 
about the product. 

Keywords: children’s clothing, overall, label, Q-code, product composition.  
 
INTRODUCTION 
On Internet portals for mothers and pregnant women, the number of entries in which parents 
discuss children's clothes has increased. The number of discussions has increased due to a 
misunderstanding of the composition of the package of upper children's demi-season and 
winter clothing [1]. An incorrectly constructed dialogue through a label between the consumer 
and the manufacturer led to a misunderstanding of the information provided. There was a 
need to conduct a survey among mothers of children of different age groups in order to 
identify the necessary information on clothing labels. 
 
MATERIALS AND METHODS 
To identify the necessary information on clothing labels from the consumer's point of view, a 
questionnaire was conducted. The survey was conducted among mothers aged 25 to 42 years 
with an average income and living in Moscow and the Moscow region.   
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The age category of children varies from 0 to 6 years. Of the total number of respondents, 
87.5% have children's winter overalls included in the children's wardrobe. The consumer 
prefers a one-piece jumpsuit with a pull-in sleeve with abrasion inserts on the knees and 
elbows. 
When choosing a jumpsuit, most parents pay attention to the label information (Figure 1a). 
40% of respondents had a misunderstanding when studying the composition of products 
(Figure 1b). 
Most parents would like to see labels with more detailed information (Figure 2).    

 
                                     а)                                                                   b) 
Figure 1 – Diagram: a) the ratio of parents paying attention to the label, b) the ratio of parents 

with a misunderstanding of the manufacturer. 
 

 
Figure 2 - Diagram with the percentage of parents who want to see detailed information. 

 
RESULTS 
The survey results showed that parents need detailed information on the care and composition 
of children's products. In order to satisfy the consumer's need, it is necessary to refer to the 
interstate standard (10581-91 Sewing products. Labeling, packaging, transportation and 
storage) [2] and analyze the labeling requirements for children's clothing. For marking 
finished products, the following should be used: trademark, trademark image tape, stamp, 
control tape. The marking used in the product must be attached to the fastener loop or to the 
zipper lock [2].  

87%

13%

Percentage of people 
paying attentionto product  

information

Yes No

60%28%

12%

Percentge of respondents with 
misunderstanding with the 

manufacturer

There were no problems

There were no problems with the composition, it is
impossible to select grams of insulation for the season

41%
54%

5%

Percentage of parents who wanted to see detailed 
product description on the label

Yes, I would like to see a detailed indication of the composition of the

package of materials

Yes, I would like to see detailed recommendations for the care of
products

No, the information on the label is enough for me
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According to Article 9 of the technical regulations of the customs service 007/2011 [3], it was 
revealed that the labeling of products must be reliable, verifiable, readable and accessible for 
inspection and identification. Product labeling should contain the following information: the 
name of the country where the products are manufactured; the name and location of the 
manufacturer; the name of the product; the type (purpose) of the product (if necessary; date of 
manufacture; a single mark of circulation on the market; trademark; warranty period (if 
necessary). [3]. 
After studying the standards to meet consumer demand, in addition to the information of the 
interstate standard, it is recommended to make innovative changes to the label. Due to the fact 
that parents use smartphones almost every day, looking for the necessary information on care, 
composition, etc. when choosing overalls, it is recommended to insert a QR code into the 
label, which will give detailed information on the care of the product [4].  
The QR code will be developed by the manufacturer for each batch of products. With the help 
of a smartphone, parents will be able to scan the QR code and go to the Yandex Disk link, 
thereby getting all the necessary information about the product.  The QR code is not a ban 
according to the technical regulation of the Customs Union No. 007/2011 "on the safety of 
products intended for children and adolescents" [5]. 
Figure 3 shows a sketch row of labels for children's winter overalls [6], [7], [8]. 
 

       
 

     
                              а                                                b                                                 c 
Figure 3 – Sketches of labels for children's winter overalls: a) label for model No. 1, b) label 
for model No. 2, c) label for model No. 3.  
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CONCLUSION 
Based on the analysis of consumer preferences, the initial information presented on the sketch 
row of labels for children's winter overalls was developed. Each label takes into account the 
information of the standard and introduces an innovative development in the form of a QR 
code, which with the help of a smartphone will give parents the opportunity to learn more 
information about the product. 
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Abstract  
The goal of this project is to raise public awareness on the danger of scam by educating them 
how to spot the signs of scam and prevent themselves from becoming victims. This project 
was developed to counter the rise of scam victims among students at Keningau Vocational 
College. There have been few cases where the students were coerced into making regular 
transfers of money where they earned commissions on each transfer they made. They were 
deceived into believing that they were involved in an online business. As the amount 
gradually increased, they were pressured by those that they were in contact with to keep 
making the transfers. Hence, these victims were interviewed in order to identify the factors 
that caused them to voluntarily join this scheme and determine the possible means to prevent 
more students as well as the public from falling victims into this type of scam. The modus 
operandi of this scam was consistent with money-laundering scam that used the victims as 
money mules. As a result of the data gathered from the victims, a series of infographics 
containing concise and clear messages that warned the public on the danger of scam was 
created.   
Keywords: scam, money-laundering, money mule 
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Abstract 
The study examined the effect of workplace discipline on staff performance of money deposit 
bank in, Anambra State. A survey research design was adopted and simple random sampling 
technique was used while the sample size of 258 out of a total population of 729 was 
determined using Taro Yamane formula. Data were collected with the aid of structured 
questionnaire. Hypotheses were tested using simple regression with the aid of Statistical 
Packages for Social Science (SPSS version 27). Findings revealed that employee sanctioning 
has a positive effect on job engagement; secondly, that staff demotion negatively affects 
employee effectiveness. The study concluded that workplace discipline affects employee 
performance in different dimension depending on the disciplinary tool adopted by 
management. The study recommended that there is need to sanction erring staff as a 
disciplinary tool so as to instill the right behaviour in staff. 
 Keywords: Workplace discipline, Employee Sanctioning, Staff Suspension, Service Delivery 
 
1.1. Background of the Study 
in the Organization ‘Discipline’ refers to the State of employee’s self-control and 
effectiveness in his work. It indicates the development of genuine team work. Discipline 
implies a state of order in an organisation. Workplace discipline refers to the practices of 
structuring behavior at workplace so as to align conflicting behavior to the goals of an 
organization. The promotion and maintenance of employee discipline is essential for smooth 
functioning of an organization. Disciplinary action can also help the employee to become 
more effective. Good discipline means that employees are willing to abide by company rules 
and executive orders and behave in the desired fashion. Discipline implies the absence of 
chaos, irregularity and confusion in the behaviour of a worker. Every organisation wants its 
employees’ behaviour to be in conformity with the required system which it has prescribed in 
order to achieve the organisational goals. Thus, in brief, discipline is orderly conduct by the 
employee in an expected manner. The purpose of discipline is to encourage employees to 
behave sensibly at work, that is, adhere to rules and regulations. Discipline in an organization 
ensures productivity and efficiency. It encourages harmony and co-operation among 
employees as well as acts as a morale booster for the employees. To increase the working 
efficiency or morale of the employees so that their productivity is stepped up and the cost of 
production brought down and the quality of production improved. Discipline is essential for 
the smooth running of an organisation for the maintenance of industrial peace which is the 
foundation of industrial democracy. Without discipline, no enterprise would prosper. 



 

 

 

 

 
424 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Workplace discipline could be corrective, preventive or progressive actions as corrective 
disciplinary practices include sanctioning/warning/querying of staff, suspension, demotion 
and discharging of staff while preventive discipline can take the form of orientating or 
enlightening staff of the rules and operating procedures of an organization so as to eliminate 
or reduce chances of unhealthy behavior in an organization (Okpako, 2015). Progressive 
discipline are those practices that structures the behavior of staff on the job such as training 
and supervision of staff on the job so as to compel compliance. With the presence of effective 
workplace discipline, tasks in the organization would follow an organized pattern and 
organizational harmony would be achieved. In absence of discipline, there will be chaos, 
confusion, corruption and disobedience in an organization. Poor attitudinal practices such as 
late resumption to work on daily basis, gossiping within an organization during work hours, 
fighting and quarreling at workplace and absenteeism among staff could be controlled with 
the adoption of workplace discipline. Employee sanctioning serves as a warning for staff to 
show some degree of engagement on the job. The sanctioning of staff for misbehaviour could 
be a strategy of attracting high level of job engagement. Also demotion of staff has high 
tendency of altering employee effectiveness at workplace as affected employees may feel 
frustrated working on a junior level with junior colleagues. This could result in perception of 
unfairness and reduced level of employee effectiveness. Staff demotion is among the less 
desirable forms of punishment although it is used occasionally (Mardridan, 2019). 
 
3 Objectives of the Study 
The broad objective of this study is to ascertain the effect of workplace discipline on staff 
performance in Money Deposit Bank, Anambra State. The specific objectives are; 
1. To determine the effect of employee sanctioning on job engagement in Money Deposit 
Bank, Anambra State. 
2. To examine the effect of staff demotion on employee effectiveness in Money Deposit 
Bank, Anambra State. 
 
1.4 Research Questions 
The following questions were formulated for the purpose of the study; 
1. What is the effect of employee sanctioning on job engagement in Money Deposit 
Bank,  Anambra State? 
2. What is the effect of staff demotion on employee effectiveness in Money Deposit 
Bank, Anambra State? 
 
1.5 Research Hypotheses 
The following hypotheses were formulated to guide the study; 
Ho1: Employee sanctioning has no significant effect on job engagement in Money Deposit 
Bank, Anambra State. 
Ho2: There is no significant effect of staff demotion on employee effectiveness in Money 
Deposit Bank, Anambra State. 
 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
2.1.0 Conceptual Clarification 
2.1.1 Workplace Discipline 
William and Edward (2016), define discipline as “the force that prompts an individual or a 
group to observe the rules, regulations and procedures which are deemed to be necessary to 
the attainment of an objective, it is force or fear of force which restrains an individual or a 
group from doing things which are deemed to be destructive of group objectives. 
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It is also the exercise of restraint or the enforcement of penalties for the violation of group 
regulations”. In the opinion of Ordway (2017), “Discipline is the order, members of an 
organization who adhere to its necessary regulations because they desire to cooperate 
harmoniously in forwarding the end which the group has in view”. Thus, discipline can now 
be defined as a condition in the organization when employees conduct themselves in 
accordance with the organization’s rules and standards of acceptable behavior. Discipline 
refers to a force that prompts individuals or groups to observe the rules, regulations and 
procedures which are deemed to be necessary for the effective functioning of an organization” 
(Richard, 2018). 
According to Cooke (2015) Discipline is viewed from two angles/dimensions; positive 
discipline implies discipline without punishment. The main aim is to ensure and encourage 
self-discipline among the employees (Owoyemi & George, 2013). The employees in this case 
identify the group objectives as their own objectives and strive hard to achieve them. The 
employees follow and adhere to the rules and regulations not due to the fear of punishment 
but due to the inherent desire to harmonize in achieving organizational goals. Employees 
exercise self-control to meet these goals (Owoyemi & George, 2013). Negative discipline 
refers to when employees adhere to rules and regulations in fear of punishment which may be 
in form of fines, penalties, demotions or transfers. In this case, the employees do not perceive 
organizational goals as their own goals (Wurim, 2014). 
 
2.1.1 Employee Sanctioning  
Sanctions refer to actions that follow rule violations or infractions (Nailman & Sarvy, 2017). 
When rules are made for an organization, they stand a chance of being flouted by employees. 
Sanctioning is applied to ensure that the rules are kept for the success of the organization. 
Sometimes, instead of just disciplinary measures, punitive measures are applied to address 
negative vices. Employees ‟clearly understand what their required behaviour is, and what the 
results of their continued misconduct are, then the purpose of the disciplinary sanction will 
have been achieved (Kroon, 2015).  It is for this reason that most institutions draw up codes of 
conduct which consider certain behaviour as unwarranted and which states that should an 
employee omit or commit such an act he/she will be guilty of misconduct. These codes of 
conduct help organizations maintain discipline in their working relationships with their 
employees (Khan, 2018). 
 
2.1.2 Staff Demotion: Demotion can be defined as a downward movement within an 
organization’s hierarchy leading to an actual or perceived loss of authority and/or 
responsibility (Carson & Carson, 2017), either with or without a decrease in salary (Ng, 
Sorensen, Eby, & Feldman, 2017) distinguish between voluntary demotion, where the 
downward movement is initiated by an individual and results in moving to a lower position 
that better suits his/her needs (Verheyen & Vermeir, 2011), and involuntary demotion, where 
the demotion is initiated by the organization (Carson & Carson, 2017). In an organizational 
context, it means the move of an employee to a less important position (Mardridan, 2019) or 
to a position with a lower occupational status (More, 2016). Staff demotion is among the less 
desirable forms of punishment although it is used occasionally (Mardridan, 2019). Demoted 
employee loses pay over a period of time. Losing pay over a period of time is a long slow 
form of constant humiliation. It causes employees to give up or lose motivation, thus 
becoming disgruntled. 
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2.1.6 Job Engagement 
Shuck and Reio (2013) define employee engagement as the cognitive, emotional, and 
behavioral energy an employee directs toward positive organizational outcomes. They go on 
to operationally define employee engagement as a series of psychological states (cognitive, 
emotional and behavioral) ultimately representing an intention to act that encompasses 
motivation-like qualities. Crabb (2011) defines employee engagement as a positive attitude 
held by the employee towards the organization and its values. Crabb (2011) states that an 
engaged employee is aware of business context, and works with colleagues to improve 
performance within the job for the benefit of the organization. The organization must work to 
develop and nurture engagement, which requires a two-way relationship between employer 
and employee. Mone (2011) employee engagement is defined as an employees’ sense of 
purpose and focused energy that is evident to others through the display of personal initiative, 
adaptability, effort, and persistence directed toward the organization’s goals. Mone (2011) 
described employee engagement as having a deep and broad connection with the company 
that results in the willingness to go above and beyond what is expected to help the company 
succeed. Johnson (2011) refers to a definition of employee engagement by Towers Perrin as 
the extra time, brainpower, and the energy that employees put toward their work that result in 
discretionary effort. Johnson (2011) states that employee engagement requires a mutual 
contract between the organization and its employees, where organizations have a 
responsibility to train their employees and build a meaningful workplace. 
 
2.1.7 Employee Effectiveness 
An employee is effective if he achieves its goals (Lodewijk, 2016). This approach can only be 
used in organizations with clearly defined, time-sensitive, measurable and operational goals 
set for its employees (Lodewijk, 2016). In the literature relating to organizational 
effectiveness, it has been proposed that only a few employees meet these criteria. Even so, it 
is difficult to determine an employee's effectiveness without relating it to the organization’s 
goals, even if these are not clearly defined. Broadly speaking, the goal attainment approach 
reflects the views about effectiveness of senior management and shareholder. Employee 
effectiveness contributes greatly to organizational effectiveness. Jorge (2014) defined 
organizational effectiveness as the efficiency with which an association is able to meet its 
objectives. This means that an organization that produces a desired effect or an organization 
that is productive without waste. 
Jaharkanti (2014) also view effectiveness as the effective, product and strategic use of all the 
organizational resources, namely, human, financial and technological resources for creating 
competitive advantage. The organizational effectiveness also calls for creating sustainable 
growth and development by taking care of not only the shareholders expectations but also the 
expectations of other stakeholders. Robert and William (2015) identified that there are six (6) 
systems of organizational effectiveness which include: Leadership, Communication, 
Accountability, Delivery, performance and Measurement. This six systems frame helps 
people see how everything is integrated to achieve the organization objectives. 
 
2.2 Theoretical Framework 
The study was anchored on bureaucratic theory. The word bureaucracy is derived from two 
words; “bureau” and “Kratos.” While the word “bureau” refers to the office the Greek suffix 
“kratia or kratos” means power or rule. Thus we use the word “bureaucracy” to refer to the 
power of the office. The theory holds that the evolution of societies is facilitated by three 
types of authority identified as traditional, charismatic and legal rational authority. 
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It is the legal-rational type of authority that constitutes the basis of Weber’s concept of 
bureaucracy and the foundation of modern civilization as it is premised on “a belief in the 
legitimacy of the pattern of normative rules and the rights of those elevated to authority under 
such rules to issue commands. Key features of the ideal type of bureaucracy that Weber 
presents are division of labor, hierarchal order, written documents, well-trained staff and 
experts, full working capacity of the officials, and application of impersonal rules. 
bureaucratic characteristics including the impersonal rules, hierarchy, and centralization of 
decision-making might lead to the inability of the organization to correct or change its 
behavior by learning from its previous mistakes while serving the society. 
 
Relevance of Bureaucratic Theory 
This theory is relevant in this study as it identifies the loopholes in administration that affect 
workplace discipline as the theory posits that centralization of decision-making might lead to 
the inability of the organization to correct or change its behavior by learning from its previous 
mistakes while serving the organization. The theory pointed out favouritism and nepotism and 
godfatherism as obstacles to effective discipline. 
 
2.3 Empirical Review 
Idris & Alegbeleye (2015) investigated the relationship between discipline and organization 
effectiveness of Nigeria Customs Service. The study adopted descriptive survey.  A simple 
random sampling method was used to draw a sample of one hundred and fifty (150) 
respondents from Nigeria Customs Service Ikeja Command from a total population of 519. 
Data was collected by means of self-administered questionnaire. Similarly, the chi-square 
goodness of fit statistical technique was used with the aid of excel spread sheet. The findings 
revealed that one of the causes of high disciplinary cases in the Nigeria Customs Service is 
blamed on godfatherism and favouritsm. The study recommends that the organizations should 
maintain records of disciplinary cases, new employees should know the objectives and goal of 
the organization and should also be acquainted with the rules and regulations governing the 
organization. 
Iheanacho, Edema and Ekpe (2017) researched on perceived discipline, punishment and 
organizational performance among employees of Federal Ministries in Cross River State. The 
study adopted survey research design and purposive sampling technique was employed in 
drawing a sample of 1000 staff from an estimated population of about 8000 federal workers, 
whose ministries are domiciled in the federal secretarial complex in Calabar. The study design 
was correlational design, and the instrument used for data collection was a questionnaire 
called Discipline, Punishment and Performance Opinion Questionnaire (DPPOQ). The 
independent variables of the study were discipline (classified into, persuasion, issuance of 
query, warning letters & withholding of reward), and punishment (classified into suspension, 
demotion & dismissal), while the dependent variable was organizational performance. Results 
of the study indicates that there is a positive strong correlation between all the sub-scales of 
discipline and organization performance. Findings on the comparison between punishment 
indicators and organization performance show an inverse relationship. The study recommends 
the use of discipline instead of outright punishment in correcting staff to enhance effective 
goal attainment in organization. 
 Simatupang & Saroyeni (2018) investigated the influence of discipline, motivation and 
organizational commitment to the staff performance of Cenderawasih University Rectorate. 
The study adopted descriptive survey research design. The number of samples based on 
census method is 78 respondents by using multiple linear regression analysis technique. 
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The result of the analysis shows that the discipline has a positive and significant effect on the 
performance of the employees of the Cenderawasih University Rectorate General 
Administration Bureau.  
Agbo (2020) researched effects of employee discipline on performance of Nigerian Breweries 
Plc, Enugu, Enugu State, Nigeria. The study adopted exploratory research design and 
descriptive statistics such as percentages and frequencies were employed to analyze the 
demographic characteristics of respondents. The five point likert scale was also used for the 
study. Pearson Correlation coefficient and regression were used to test the hypotheses. The 
hypotheses were tested at 0.05 level of significance using Statistical Package of Social 
Sciences (SPSS). A total number of eighty-six (85) questionnaire were distributed by the 
researcher to the staff of Nigerian Breweries Plc. The regression equation used established 
that holding all factors (code of discipline, disciplinary procedures) constant, factors affecting 
employee performance. The findings showed that taking all other independent variables at 
zero, a unit increase in code of discipline lead to increases in the scores of the employee 
performance.  
Apalia (2017) researched on the effects of disciplinary management on employee 
performance in County Education Office of Turkana County. The study was conducted using 
a case study design. The target population for this study was employees from the county 
education office in Lodwar which composed a total population of 171 employees. Primary 
data was collected with the help of a questionnaire. Hypotheses was tested using Pearson 
product-moment of correlation coefficient. The study found that there was an increase on 
employees’ knowledge; respondents agreed that disciplinary management led to promotion of 
employees. The study recommended that although disciplinary policy are important in 
bringing sanity to the organization. 
Sule-Dan & Ilesanmi (2015) examined the role of discipline on organizational effectiveness in 
the public sector with specific reference to Nigeria Customs Service. The researcher 
employed the descriptive survey and case study design to examine the role of discipline is 
been practiced at the Nigeria Customs Service. A simple random sampling method was used 
to draw a sample of one hundred and fifty (130) respondents from Nigeria Customs Service 
Ikeja Command. Data was collected by means of self-administered questionnaire. Similarly, 
the chi-square goodness of fit statistical technique was used with the aid of excel spread sheet. 
The findings revealed inter alia that, there is a need to keep high standard of discipline in an 
organization. The study concluded that one of the causes of high disciplinary cases in the 
Nigeria Customs Service is blamed on godfatherism and favouritism. The study recommends 
that the organizations should maintain records of disciplinary cases, new employees should 
know the objectives and goal of the organization and should also be acquainted with the rules 
and regulations governing the organization.  
 
2.4 Summary of Empirical Review 
Based on the empirical review, Idris & Alegbeleye (2015) investigated the relationship 
between discipline and organization effectiveness: A study of Nigeria Customs Service. The 
findings revealed inter alia that, there is a need to keep high standard of discipline in an 
organization. While the study of Iheanacho, Edema & Ekpe (2018) research on perceived 
discipline, punishment and organizational performance among employees of Federal 
Ministries in Cross River State. Results of the study indicate that there is a positive strong 
correlation between all the sub-scales of discipline and organization performance. Studies by 
Iheanacho, Edema and Ekpe (2017) researched on perceived discipline, punishment and 
organizational performance among employees of Federal Ministries in Cross River State.  
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Apalia (2017) researched on the effects of disciplinary management on employee 
performance in County Education Office of Turkana County. While, the study of Sule-Dan 
and Ilesanmi (2015) examine the role of disciplined on organizational effectiveness in the 
public sector with specific reference to Nigeria Customs Service. Another study by Mukhalipi 
(2018) conducted a research on employee discipline as a factor in employee engagement as a 
literature review. Further studies on Simatupang and Saroyeni (2018) investigated the 
influence of discipline, motivation and organizational commitment to the staff performance of 
Cenderawasih University Rectorate. Focusing on disciplinary actions and measures, the study 
of Knight and Ukpere (2014) focused on the effectiveness and consistency of disciplinary 
actions and procedures within a South African Organisation. Other studies by Heather & 
Winters (2016) researched on the effect of employee discipline on the organizational 
commitment of faculty members. The purpose of the quantitative study was to examine the 
relationship of perceived ethical climate on the organizational commitment of full-time 
faculty members in institutions of higher education. Montree & Boonthawan (2013) 
conducted a study on the effect of workplace discipline and reputation on organization’s 
performance and corporate social responsibility of 900 SMES in Chiangmai provinces in 
Northern Region of Thailand. While the studies of Okwemba, Chitiavi, Egessa, Douglas & 
Musiega (2014) studied the effect of employee discipline on Organization Performance on the 
Banking Industry Kenya, Kakamega Country.  
 
3.1 Methodology 
The study adopted survey research design. The reason for adopting a survey research design is 
because the study intended to collate data directly from respondents with the aid of structured 
questionnaire. The population of this study comprises staff of first bank, gtbank and access 
bank with the total population of 729. The study made use of primary source of data which is 
the use of Structured questionnaire used to elicit information from the respondents and was 
structured using 5 point likert scale format of strongly agreed (SA- 5 points), agree (A-
4points), undecided (U-3 points), disagreed (D-2 points) and strongly disagree (SD-1 point).      
The instrument was subjected to content validation by experts in the field of research and 
evaluation from the Department of Business Administration, Nnamdi Azikiwe University, 
Awka. Cronbach Alpha method was used to test for the reliability of the instrument. The 
correlation analysis figure of 0.793 was obtained which shows that the instrument is reliable. 
Below is the table reliability figure using Cronbach Alpha; 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of Items 

.793 1.000 50 
 
Taro Yamane formula used to determine the sample size; 
n =   
Where N = Population size 
   n = Sample size 
    e = error estimate (5%) 
              1= unity  
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Thus:  
n =           N 
           1 + N (e) 2 

N = Population size 
n = Sample size 
e = 0.05 
n =          729 
           1 + 729 (0.05) 2 

n =           729 
           2.8225 
n =      258 
The data that was collected from respondents were presented using simple frequency and 
percentage tables. Hypotheses were tested using simple regression through the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS ver.23).   
 
Decision Rule:  
Accept the Alternate hypothesis (Ha) if calP-value is less than 0.05 (P-value < 0.05); otherwise 
accept the Null hypothesis (Ho). 
 

4.1 DATA PRESENTATION AND ANALYSIS 
4.2  
Table 4.2.1 Respondents Responses to the Effect of Employee Sanctioning on Job 

Engagement in Money Deposit Bank in Anambra State 
S/N Questionnaire Items SA A U D SD Mean Remark 

 Employee Sanctioning        

1.  
Erring staff of this 

organization are usually 
issued warning at first. 

91 87 18 19 17 3.93 Agree 

2.  
Staff are sanctioned for 

going against instructions 
in this organization. 

71 90 19 27 25 3.67 Agree 

3.  

Attitude such as late 
resumption to work on 

daily basis and absenteeism 
are usually queried in this 

organization. 

45 46 13 77 51 2.81 Disagree 

 Job Engagement        

4.  
I am highly dedicated to 

my job in this organization. 
84 71 9 41 27 3.62 Agree 

5.  
I always strive to be at my 
best in this organization. 

57 84 11 39 41 3.31 Agree 

6.  
I avoid distractions in this 
organization so as to meet 

with work demands. 
45 61 19 64 43 3.00 Agree 

 Grand Average      3.39 Agree 
Source; Computation of Respondents’ Responses  
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Table 4.3.1 shows that respondents agreed to questions relating to employee sanctioning and 
job engagement with grand mean of 3.39. But disagreed to late resumption to work and 
absenteeism being queried with an average of 2.81.  
 

Table 4.2.2 Respondents Responses to the Effect of Staff Demotion on Employee 
Effectiveness in Money Deposit Bank, Anambra State. 

S/N Questionnaire Items SA A U D SD Mean Remark 

 Staff Demotions        

1.  
Staff are occasionally reduced to lower 

rank for poor attitude at workplace. 
37 58 23 66 48 2.87 Disagree 

2.  
Staff demotion as a disciplinary tool 

also affects management personnel of 
this organization. 

67 73 11 42 39 3.38 Agree 

3.  
Demotion is used as a disciplinary tool 

in this organization. 
62 78 11 49 32 3.38 Agree 

 Employee Effectiveness        
4.  I am active in my role at work place. 29 35 13 82 73 2.42 Disagree 

5.  
We make good use of work time for the 

task assigned to us. 
62 69 17 46 38 3.31 Agree 

6.  
I strive to complete my task without 

any hindrance. 
82 85 15 31 19 3.78 Agree 

 Grand Mean      3.19 Agree 
Source; Computation of Respondents’ Responses 

 
Table 4.2.2 shows that respondents agreed to questions relating to effect of staff demotions on 
employee effectiveness with grand mean of 3.19. But disagreed Staff are occasionally reduced 
to lower rank for poor attitude at workplace and being active at workplace with averages of 
2.87 and 2.42 respectively. 
 
4.3 Test of Hypotheses 
4.3.1 Hypotheses Testing One 
Ho1: Employee sanctioning has no significant effect on job engagement in Money Deposit 
Bank in Anambra State.  
 

Table 4.3.1 Regression on Employee Sanctioning and Job Engagement. 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .914a .835 .822 10.07384 
a. Predictors: (Constant), Employee sanctioning 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 6654.331 1 6654.331 65.571 .000b 
Residual 1319.269 230 101.482   

Total 7973.600 231    
a. Dependent Variable: Job engagement 

b. Predictors: (Constant), Employee sanctioning 
  
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 12.168 4.964  2.451 .029 

Employee sanctioning .738 .091 .914 8.098 .000 
a. Dependent Variable: Job engagement 

 
Tables Summary 
Tables on the test of hypothesis on the effect of employee sanctioning on job engagement 
with R=0.914, n=232-1=231 and P=0.029 (p<0.05) at 5% significant level. Since the P value 
is less than 0.05, the null hypothesis will be rejected and the alternate hypothesis will be 
accepted that there is positive effect of employee sanctioning on job engagement in Money 
Deposit Bank Anambra State. 
 
4.3.2 Test of Hypotheses Two 
Ho2: There is no significant effect of staff demotion on employee effectiveness in 
Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Anambra State. 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 -.860a .740 .720 14.10703 
a. Predictors: (Constant), Staff demotion 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7356.492 1 7356.492 36.966 .000b 
Residual 2587.108 13 199.008   

Total 9943.600 14    
a. Dependent Variable: Employee effectiveness 

b. Predictors: (Constant), Staff demotion 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -3.638 9.000  -.404 .693 

Staff demotion 1.078 .177 .860 6.080 .000 
a. Dependent Variable: Employee effectiveness 

 
Tables Summary 
Tables in the second hypothesis testing revealed that staff demotion negatively affect 
employee effectiveness with r=-0. 860, n= 232-1=231 and P=0.0005 (P<0.5) at 0.05 
significant at 2tailed, alternative hypothesis is accepted. Hence, there is negative effect of 
staff demotion on employee effectiveness in Money Deposit Bank, Anambra State. 
 
5.0 SUMMARY OF FINDINGS, CONCLUSION AND RECOMMNDATIONS 
5.1 Summary of Findings 
Based on the test of hypotheses, the following findings were made: 
1)  The test of the first hypothesis revealed that there is positive effect of employee 
sanctioning on job engagement with R=0.914, n=232-1=231 and P=0.029. This implies that 
increase in staff sanctioning will result to increase in job engagement. 
2)The test of the second hypothesis revealed that staff demotion negatively affects employee 
effectiveness with r=-0. 860, n= 232-1=231 and P=0.0005. This implies that staff demotion 
affects the right job attitude as employees would be demoralized when demoted to a reduced 
rank. 
 
5.2 Conclusion 
The study concluded that workplace discipline affects employee performance in different 
dimension depending on the disciplinary tool adopted by management. Staff sanctioning 
could have a positive effect such that it is used to warn or restructure behaviour of staff 
towards health practices in the organization. Demotion as a disciplinary tool could have a 
negative effect on the job morale of employees as employees’ rank is reduced and it could 
affect their work prestige as they could feel odd working in a junior level. Staff suspension 
has adverse effect on employee performance as suspended staff cannot be present in the 
organization, hence there would be shortage of labour by the number of suspended staff. The 
study deduced that staff sanctioning is a progressive and corrective disciplinary tools that is 
targeted at instilling the right job attitude in employees so as to foster high job engagement of 
employees. The study concluded that demotion is a disciplinary tool but could result in 
reduced job morale and thus the effectiveness of employees is reduced due to the fact that the 
capacity of employee is reduced to work at junior level.  
 
5.3 Policy Recommendations 
The following were recommended: 
1. There is need to sanction erring staff as a disciplinary tool so as to instill the right 
behaviour in staff. This will affect organizational performance positively. 
2. Management should make staff sanctioning, warning and issuing of query common 
disciplinary tool rather than demotions which could affect employees’ morale towards been 
active at workplace.  
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ABSTRACT  
The study investigates the relationship between entrepreneurial content knowledge and human 
capital development of state universities students in South-East, Nigeria. The Study anchored 
on Human Capital Development theory by Robert (1991) The human capital theory prescribes 
education, training and skill acquisition as mechanisms for attaining productivity, workers 
efficiency and overall socioeconomic development. The study adopted descriptive survey 
research design.  The population of the study is 1325 while the sample size of 307 was 
determined using Taro Yamane statistical formula. The data collected were analyzed using 
both descriptive and inferential statistics.  Descriptive statistics which included simple 
percentages and mean were used to answer the research question while inferential statistics 
involving Pearson Product Moment Correlation coefficient was used to test the hypothesis. 
The test was performed at 0.05 level of significance. The findings of the study revealed that 
there is a significant positive relationship between content knowledge and human capital 
development of state universities’ students in the South-East Nigeria. The study concluded that 
there is significant positive relationship between entrepreneurial content knowledge and human 
capital development of state universities students in  South-East, Nigeria. Based on the findings, 
the study recommends that lecturers of entrepreneurship education should possess adequate and 
full knowledge of the course contents embedded in the curriculum that will enable them to 
impart into the students the right entrepreneurial spirit.   
Keywords: Entrepreneurial, Content Knowledge, Human Capital, Development 
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Abstract 
Marketing has an important role in advertising a variety of potentialities of the regions whose 
valorization can give rise to an extensive and prosperous tourist industry that contribute to the 
local development of a region. Marketing has become one of the trends of our time. Around 
the world, it is constantly evolving and continuously adapting to rapid changes in the 
environment. It occupies a very important place in today's global economy. 
Biskra is full of a very important natural heritage. Unfortunately, the current situation of this 
heritage is critical with being marginalized, forgotten and misunderstood, despite its 
importance in terms of tourism and tourism marketing.  
Today, tourism and natural heritage are closely linked to the local development of countries; 
they are the engines by which other sectors are enriched / revitalized. 
Our work focus on the old palm grove, an abandoned agricultural oasis heritage that can be 
the foundation for local development. In order to shed the lights on this neglected heritage so 
we make use of it. Showing the marketing as a tool to highlight the potentialities of this 
heritage in order to promote it and attract investors to participate to the regeneration of those 
oases. We end with a discussion on the possibility of remedying this phenomenon.  
Keywords: Marketing, Tourism, Oasis city, Natural heritage, Biskra, Palm grove, local 
development.
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HOW TO DEFINE INTELLIGENCE REFERRING TO ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
OUMASST Abdallah 
Territorial intelligence; territorial monitoring, UIZ University – FSJES Faculty  
 
Summary 
Voices are raised to promote information intelligence for human well-being and for the 
control of the environment and its disturbances and to achieve the objectives associated with 
development and economic progress. To establish resilient and intelligible social policies, it 
will be necessary to design holistic conceptual models to integrate knowledge from different 
and sometimes divergent disciplines. To do this, the social sciences will have to move on to 
much more abstract action plans to overcome the complexity of territories and the intense 
need for Transdisciplinarity. This paper takes a constructivist approach and lays the 
groundwork for a model of economic intelligence for the context of economic development. 
Keywords: Informational intelligence, Resilient, territory, Model of economic intelligence, 
Economic development. 
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Abstract 
One of the most important economic sectors in Iran is agriculture, where any development in 
this field is the basis for development of other industries of the country. Saffron has a high 
economic and social importance among Iranian crops. Currently, Iran is the largest producer 
and exporter of saffron so that about 95% of the world's precious product is dedicated to Iran. 
The abundant and extensive use of saffron, it’s special and valuable properties as herbal 
medicine, the particular role in the life of farmers in some of the provinces of the country, as 
well as its high added value, makes it necessary to pay special attention to saffron-related 
topics. The purpose of this research is to identify and rank the value chain of saffron as its 
industry uses with the approach of network analysis process. The results show that there is no 
significantly different between the two value chain of powder and liquid use of saffron in 
industry according to ideal, normal and raw weights in the model. However in terms of the 
two criteria, packaging and processing of industrial saffron value chain, using saffron in liquid 
is more important. 
Keywords: Saffron, Liquid, Powder, Process 
 
Introduction 
In the field of agricultural products, Iran has a privileged position among developing countries 
in terms of production, price and asset quality. The climatic conditions of Iran have caused the 
quality of agricultural products and the aroma and taste of some products, including Zaban-
Zed saffron, to be special and common (Hakimpour, 2016). Today, saffron is widely 
cultivated in Iran and in some other countries such as Italy, Greece, France, Spain and 
Afghanistan to a limited extent (Bakhtiari et al., 2015). Iran has a long history in saffron 
cultivation and is the most important producer of this product. It also owns about 93% of the 
world's saffron cultivation and production area. The production of saffron as a key 
commercial product increased from 336 tons with about 103 thousand hectares of cultivated 
area in 1995 to more than 376 tons with about 107 thousand hectares of cultivated area in 
1996, which represents more than 4 thousand hectares increasing in The area under 
cultivation. (Ministry of Agricultural Jihad, 2017; Ministry of Agricultural Jihad, 2017). This 
is while Iran is not yet recognized as the largest producer and exporter in the world, and Spain 
is mentioned as a reference for saffron in the world (Aghaei and Qolizadeh, 2010). 
Therefore, saffron, which is cultivated in the areas of Khorasan and has a high relative 
advantage, its processing can be an important step in the direction of preventing bulk export, 
creating employment and prosperity of villages and saffron cultivation areas. Therefore, it 
seems necessary to know and examine the internal environment (strengths and weaknesses) 
and the external environment (opportunities and threats) in the field of saffron production and 
processing to be able to think of measures and formulate strategies.  
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Literature 
In the context of the value chain, Karbasi et al. (2017) studied the challenges of the Iranian 
saffron value chain in global markets. The results of the study showed the lack of ability to 
price saffron in foreign markets, the lack of attention to the different uses of saffron according 
to the target markets, the lack of recognition of the Iranian brand in the world markets, and 
Iran's low share of the added value resulting from the processing of this product, which are all 
missing links in the saffron value chain. are, it has caused the decrease of Iran's share of the 
world value of saffron market. Regarding the network analysis process, Mirzarmazani et al. 
(2016) identified the technological risks of the new product development process and 
prioritized them with the network analysis process (ANP). In the end, the obtained results 
showed that the three technological risks "product stability and stability", "expert manpower 
(technical knowledge and experience)" and "expected product performance" have the highest 
priorities in product development processes. 
Khajuipour et al. (2015) selected the competitive marketing strategy in Rafsanjan Pistachio 
Producers Cooperative Company by using network analysis process. The results showed that 
among the 3 strategies for the company, the focus strategy is the most prioritized. Also, from 
the point of view of the studied company, among the sub-criteria, the sub-criteria of Iran's 
political and economic conditions are among the most important factors affecting the 
company's marketing strategy, and the sub-criteria of social and cultural conditions and the 
management of environmental factors are among the least important. In this context, we can 
also refer to the studies of Ebrahimzadeh et al. (2018), Hasanpour et al. 2016), Ashrafi et al. 
(2016) and .... pointed out. 
Among the foreign studies, we can mention But et al.'s research (2017), McCormack (2018) 
and.... 
The purpose of this research is to rank the different value chains of saffron in the field of dyes 
and industry. Identifying the highest priority among these value chains based on the opinion 
of experts and trying to produce diverse and processed products from this red gold can be 
valuable for the activists of this field to increase the country's income and profit from exports. 
 
Methods 
Analytical Network Process (ANP) method: 
One of the primary techniques in multi-criteria decision making is AHP, which is suitable for 
solving most complex problems. AHP was proposed by Saati in 1980 as a method to solve 
socio-economic decision-making problems, and then it was used to solve a wide range of 
decision-making problems. AHP has provided a broad platform so that all problems with 
sensory properties, rationality, irrationality despite being multi-objective and multi-criteria 
and multi-decision maker in certain or uncertain conditions and in the presence of Solved 
different options. Many decision-making issues cannot be placed in a hierarchical structure, 
and this is due to the interactions between different factors, sometimes high-level factors have 
a special dependence on low-level factors. Structuring a problem with operational 
dependencies allows us to weave feedback between identified clusters in the network system. 
"Saati" has proposed the AHP method to solve problems in the state of independence between 
options and criteria, and the ANP method to solve problems that have dependence between 
options or criteria. ANP was founded by Saati and presented as a generalization of AHP. As 
AHP provides a platform for hierarchical structures with one-way relationships, ANP allows 
complex internal relationships between different decision levels and criteria. For this reason, 
in recent years, the use of ANP instead of AHP has increased in most fields. The Analytical 
Network Process (ANP) considers each topic and problem as a "network" of criteria, sub-
criteria, and options that are clustered together.  
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All elements in a network can be related to each other in any way. In other words, in a 
network, feedback and mutual communication between clusters is possible (Garcia-Melon, 
2008). 
 
Results and Discussion 
A number of 23 paired comparison questionnaires were completed by stakeholders in the field 
of saffron production and processing in Razavi Khorasan province. In order to increase the 
accuracy of the response, a preliminary model of the saffron value chain was prepared, with 
the aim that the experts, while confirming the current model, determine the chains not 
mentioned in this model. Due to the high volume of questions, the questionnaires of this stage 
of the work were divided into four general topics of saffron consumption: edible, medicinal, 
color and industry, and cosmetics. 
In the edible section, there are 4 chains of sprays, tablets, powders and capsules; In the 
pharmaceutical sector, there are 4 chains of tablets, capsules, syrups and sprays; In the paint 
and industry sector, 2 chains of powder and liquid and in the cosmetic sector, 2 chains of nano 
particles and capsules were investigated. In each of these sections, 8, 5, 5 and 6 questionnaires 
were completed by experts. In this article, an attempt was made to rank the value chains based 
on the conditions of the province with the help of the network analysis (ANP) method with 
the information obtained from the saffron dye and industry sector. Then, with the help of this 
method, the priority of the development of the saffron value chain processing sector in Razavi 
Khorasan province was determined so that the managers could provide the necessary 
conditions for the improvement of the research and development sector in that chain 
according to the results. 
In order to identify and rank saffron value chains, in the first step, we examine the results of 
paired comparisons and unbalanced, balanced and limited super matrices in Super Decision 
software. 
 
The structure of network analysis of saffron value chains in the field of dyes and 
industry 
In order to form comparisons and start working with Superdesign software, the network 
analysis structure is drawn below. The process of network analysis requires breaking the 
decision problem with multiple indicators into a hierarchy of levels. For this purpose, the 
decision tree is used, which consists of four levels: the first level includes the general purpose 
of decision making. In the second level, there are general criteria on which decisions are 
made. In the third level, sub-criteria are placed, which in this research, there is no sub-criteria, 
and in the last level, there are decision options that include saffron value chains. According to 
Figure 2, in this research, the goal (first level) is to prioritize saffron value chains in the field 
of dyes and industry. The second level (criteria) are actually the factors that affect the value 
chains of saffron with the consumption of color and industry. And at the end, the options are 
placed and interact with the criteria.  
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Figure 2- Network analysis structure of prioritizing saffron value chains in the field of dyes 

and industry 
 
The final prioritization of the value chains of the field of color and saffron industry 
based on each criterion 
At this stage, the two value chains of powder and liquid in the field of paint and industry are 
compared according to the 6 considered criteria. The inconsistency rate index, which shows 
the consistency of experts' responses to evaluations and pairwise comparisons, is zero in all 
outputs and is in its ideal state. When questionnaires are designed and given to experts, the 
weights that people give to each comparison are called raw weights, which are not directly 
used for research work. In order to apply these weights and refer to them, we need a normal 
weight that is provided by the software after entering the geometric mean of the questionnaire 
answers. In fact, these weights show the priority of each criterion over others. The sum of 
normal weights in each cluster is always equal to one.  
 

Agricultural 
operations 

Drying Sorting Processing 
Quality 
control 

Packing 
Criteria 

chain 
0.5 0.5 0.25 0.75 0.5 0.75 Liquid 
0.5 0.5 0.75 0.25 0.5 0.25 Powder 

0 0 0 0 0 0 
incompatibility 

rate 
Table 1- The final prioritization of color and industry value chains based on each criterion 

 
Table 1 shows the final prioritization of color and industry value chains based on each 
criterion. Values shown are normal weights. According to this table, the value chain of paint 
and industry in liquid form has priority over the powder value chain in the two criteria of 
processing and packaging. Also, no difference can be seen between the two chains of powder 
and liquid in the three parameters of planting, holding and harvesting, drying and quality 
control. 
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Formation of unbalanced (initial), balanced and limited super matrices 
One of the ways to perform calculations in the ANP method is to place the weights obtained 
from pairwise comparisons in a matrix called a super matrix. A super matrix is a matrix of 
relationships between network components that are obtained from the special vectors of these 
relationships. The supermatrix can be divided into various blocks. Each block represents the 
weight obtained from the pairwise comparison of the rows with respect to the columns. This 
initial supermatrix is called unbalanced supermatrix. 

 Liquid Powder 
Agricultural 
operations 

Packing Processing 
Quality 
control 

Drying Sorting Goal 

Liquid 0 0 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 0.24812 0 

Powder 0 0 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75188 0 

Agricultural 
operations 

0.20809 0.27862 0 0 0 0 0 0 0.23693 

Packing 0.06979 0.05969 0 0 0 0 0 0 0.15552 

Processing 0.12205 0.07605 0 0 0 0 0 0 0.1361 

Quality 
control 

0.19981 0.20458 0 0 0 0 0 0 0.15373 

Drying 0.21768 0.24607 0 0 0 0 0 0 0.20154 

Sorting 0.18258 0.13499 0 0 0 0 0 0 0.11619 

Goal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Table 4- Unbalanced super matrix for comparing the value chains of paint and industry 

 
After forming the unbalanced super matrix, if necessary, the columns of this matrix are 
normalized and the weighted or balanced super matrix is obtained. In the weighted 
supermatrix, the sum of the weights of each cluster is equal to one. 
 

 Liquid Powder 
Agricultural 
operations 

Packing Process 
Quality 
control 

Drying Sorting Goal 

Liquid 0 0 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 0.24812 0 
Powder 0 0 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75188 0 

Agricultural 
operations 

0.20809 0.27862 0 0 0 0 0 0 0.23693 

Packing 0.06979 0.05969 0 0 0 0 0 0 0.15552 
Process 0.12205 0.07605 0 0 0 0 0 0 0.1361 

Quality control 0.19981 0.20458 0 0 0 0 0 0 0.15373 
Drying 0.21768 0.24607 0 0 0 0 0 0 0.20154 
Sorting 0.18258 0.13499 0 0 0 0 0 0 0.11619 

Goal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Table 5- Weighted super matrix for comparing the value chains of paint and industry 
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As can be seen in Tables 7 and 8, there is no difference between balanced and unbalanced 
supermatrix values. In such examples, due to the existence of only two clusters in the network 
structure, a comparison between these clusters does not happen in the software, so the weights 
of these two supermatrices are the same, and therefore the unbalanced supermatrix is the same 
as the balanced one. 
The limit supermatrix is obtained by exponentiation of all elements of the balanced 
supermatrix. This operation is repeated until all the elements of the super matrix become 
similar. In this case, all the registers of the supermatrix will be equal to zero, and only the 
registers related to the sub-criteria will be a number that will be repeated in all the rows 
related to that register. The limit supermatrix calculated with Superdecision software can get 
the final priority of indicators and options. 
 

 Liquid Powder 
Agricultural 
operations 

Packing Process 
Quality 
control 

Drying Sorting Goal 

Powder 0.24952 0.24952 0.24952 0.24952 0.24952 0.24952 0.24952 0.24952 0.24952 
Agricultural 
operations 

0.12164 0.12164 0.12164 0.12164 0.12164 0.12164 0.12164 0.12164 0.12164 

Packing 0.03238 0.03238 0.03238 0.03238 0.03238 0.03238 0.03238 0.03238 0.03238 
Process 0.04954 0.04954 0.04954 0.04954 0.04954 0.04954 0.04954 0.04954 0.04954 
Quality 
control 

0.1011 0.1011 0.1011 0.1011 0.1011 0.1011 0.1011 0.1011 0.1011 

Drying 0.11592 0.11592 0.11592 0.11592 0.11592 0.11592 0.11592 0.11592 0.11592 
Sorting 0.07941 0.07941 0.07941 0.07941 0.07941 0.07941 0.07941 0.07941 0.07941 

Goal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Table 6- Limit super matrix for comparing the value chains of paint and industry 

 
According to the limit super matrix (Table 6) and Table 7 obtained from the software, there is 
not much difference between the two value chains of saffron with industrial consumption in 
the form of powder and liquid. Also, Table 6 states that in the field of industry, the three 
criteria of planting, holding and harvesting, drying and quality control are important 
respectively. 
 

Ideal weight Normal weight Raw weight Value chain 
1.000 0.500 0.250 Liquid 

0.996 0.499 0.249 Powder 
Table 7- Prioritization of value chains in the field of color and saffron product industry 

(choosing the best option) 
 
The purpose of this research is to identify and rank the value chains of saffron with industrial 
uses, which was used to obtain reliable results from the Analytical Network Process (ANP) 
method and the opinions of experts. For this purpose, paired comparison questionnaires were 
prepared and completed by experts. We modeled the collected data with super decision 
software and extracted the necessary supermatrices and pairwise comparisons. 
The results showed that there is no significant difference between the liquid and powder chain 
according to the 6 criteria of planting, harvesting, drying, sorting, processing, packaging, and 
quality control. Also, in the field of paint and industry, the criteria of planting, holding, 
harvesting and drying operations have priority respectively.  
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Today, due to the need to carefully examine the value chains of agricultural products and 
specifically the value chain of saffron and the discussion of innovative production and 
creation of added value, it seems necessary to identify the value chains of saffron in various 
fields. As mentioned earlier, the purpose of the present study is to rank the value chains of 
saffron in the field of dyes and industry. Looking at the results and considering the processing 
ring that plays a significant role in the production of a new product with a higher value than 
raw saffron; It can be said that encouraging investors to invest in the chains of this field for 
industrial purposes such as candle production and... and special attention to the two criteria of 
planting, harvesting and drying operations can be associated with the creation of significant 
added value. 
Considering that the field of the value chain in the agricultural sector and especially the 
saffron product is very wide, the space for conducting various researches in this field is very 
wide. Each of the saffron value chains alone contains a world of issues and challenges that 
open the way for more research in this field. In the end, the use of various other techniques 
such as ideal planning, linear planning and fuzzy logic can be suggested as alternative 
methods for prioritizing saffron value chains.  
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DETERMINANT OF ISLAMIC STOCK INDEX IN INDONESIA PRE AND POST 
PANDEMIC ERA VACCINE 
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Departmenet of Shariah Economics, Faculty of Economics and Business, State Institute for 
Islamic Studies Kudus 
 
Muhammad Said 
Departmenet of Shariah Economics, Faculty of Economics and Business State Islamic 
University Syarif Hidayatullah Jakarta 
  
Abstract 
This study aims to analyze the effect of Inflation, Bank Indonesia (BI) Rate, Exchange Rate, 
Composite Stock Price Index (JCI), Bank Indonesia Syariah Certificate (SBIS). the World 
Gold Price both simultaneously and partially against the Indonesian Sharia Stock Index 
(ISSI). This research applies the methodquantitative approach. The source of research data 
uses secondary data in December 2019 – December 2021 in the form of monthly closing 
prices for the Indonesian Sharia Stock Index and the Composite Stock Price Index 
fromhttps://www.idx.co.id/then closing price Inflation, BI rate, Exchange Rate, Bank 
Indonesia Syariah Certificate (SBIS) fromhttps://www.bi.go.id/and the closing price of world 
gold fromhttps://id.investing.com/which was processed using Eviews 12 software with 
multiple linear analysis. The results of the study show that partially the BI Rate, Exchange 
Rate, JCI variables have a significant influence on ISSI and the Inflation, SBIS, Price 
variablesWorld gold has no significant influence on ISSI. Meanwhile, the variables of 
Inflation, BI Rate, Exchange Rate, JCI, SBIS and World Gold Prices have an effect on ISSI 
simultaneously. This finding provides implications for policy makers related to the Islamic 
capital market. 
Keywords: Islamic Stock Index, Inflation, BI rate & exchange rate 
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A REVIEW ON USE OF GOOGLE TRENDS IN STOCK MARKET RESEARCH 
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ABSTRACT 
As an investor sentiment measurement tool, there is growing adoption of internet technology 
in financial market. On a large scale, the public mood represented on the internet reflects the 
entire society. The internet's pervasiveness in people's lives has sparked a surge of interest 
among scholars in the field. The study of financial theories has been changed by the subject of 
market efficiency as a result of increasing anomalies. As a guide for future research, the 
purpose of this study is to conduct a bibliometric analysis focusing on tracing of investor 
sentiments through their web search-based queries measured by Google Trends. The analysis 
through VOS viewer covers 272 papers refined from SCOPUS database of 1330 articles. With 
the help of Citation and Co-citation analysis results identify foundation articles, turning point 
articles and article clusters. The study closes with recommendations for future research as 
well as theoretical implications. 
Keywords: Bibliometric Study, Google Trends, Search Engine Data, Stock Markets Returns, 
VOS Viewer 
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SEZARYEN SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYGULANAN SICAK SU AYAK 
BANYOSUNUN AĞRI, YORGUNLUK VE GAZ ÇIKIŞINA ETKİSİ 

 
Oya KAPLAN 
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-3772-5481 
 
Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU 
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
ORCID: 0000-0003-0193-9303 
 
Özet 
Giriş ve Amaç: Doğum sonrası erken dönem, kadınlarda hem fiziksel hem de duygusal 
sorunların meydana gelebildiği bir süreç olduğundan önem verilmesi gereken bir dönemdir. 
Sezaryen ameliyatı sonrası 6-12 saat kadar bir süre içerisinde ayağa kalkamama, bağırsak 
hareketlerinin geç başlaması, oral alımın gecikmesi, şiddetli ağrılar, yorgunluk, emzirme 
problemleri ve anestezinin olumsuz etkileri gibi sorunlar fiziksel gereksinimlerin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sezaryen sonrası erken dönemde 
uygulanan sıcak su ayak banyosunun ağrı, yorgunluk ve gaz çıkışına etkisinin belirlenmesidir. 
Yöntem: Bu araştırma randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Çalışma, Gaziantep 
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 80 
sezaryen doğum yapan (deney grubu:40 ve kontrol grubu:40) kadın oluşturmuştur. 
Araştırmada yer alan kadınlar uygulamaya başlamadan önce deney ve kontrol grubuna 
random atanmıştır. Veriler 01 Aralık 2021 -  30 Haziran 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. 
Veri toplama araçları olarak Tanıtıcı Bilgi Formu, Sayısal Derecelendirme Ölçeği, Yorgunluk 
İçin Görsel Benzerlik Skalası, Deney Grubu Hasta Takip Formu ve Kontrol Grubu Hasta 
Takip Formu kullanılmıştır. Deney grubundaki kadınlara sezaryenden 3 saat sonra 15 dakika 
süreyle sıcak su ayak banyosu uygulanmıştır. Kontrol grubundaki kadınlar sezaryenden sonra 
sadece izlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki kadınların karşılaştırılmasında kategorik 
değişkenler Ki-kare analizi ile sayısal değişkenler ise bağımsız örneklemler t testi ile test 
edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki kadınların ölçek puan ortalamalarının 
karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. Farklı zamanlarda ölçümleri 
yapılan ölçek puan ortalamalarının karşılaştırılmasında Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi 
uygulanmış olup çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi uygulanmıştır. Bulgular: Deney ve 
kontrol grubundaki kadınların sosyodemografik ve obstetrik özelliklerinin benzer olduğu 
saptanmıştır (p>0.05). Deney grubundaki kadınların sıcak su ayak banyosu uygulaması 
sonrası ağrı düzeyinin, kontrol grubundaki kadınlara ve uygulama öncesine göre düşük 
olduğu bulunmuştur (p˂0.05). Deney grubundaki kadınların uygulama sonrası yorgunluk 
düzeyinin, kontrol grubundaki kadınlara ve uygulama öncesine göre düşük olduğu 
saptanmıştır (p˂0.05).  Sıcak su ayak banyosu uygulamasının sezaryen sonrası gaz çıkarma 
süresinde etkili olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Sonuç: Sezaryen sonrası erken dönemde 
uygulanan sıcak su ayak banyosu uygulamasının ağrı ve yorgunluk düzeyini azalttığı, gaz 
çıkışına etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Sezaryen sonrası dönemde hemşirelik bakımında 
sıcak su ayak banyosu uygulaması önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Gaz Çıkışı, Hemşirelik, Sezaryen Doğum, Sıcak Su Ayak 
Banyosu, Yorgunluk 
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EFFECT OF HOT WATER FOOT BATH APPLIED IN THE EARLY PERIOD 
AFTER CESAREAN SECTION ON PAIN, FATIGUE AND GAS RELEASE 

 
Abstract 
Introduction and Aim: The early postpartum period is a period that should be given 
importance as it is a process in which both physical and emotional problems can occur in 
women. Problems such as not being able to stand up within 6-12 hours after cesarean section, 
delayed start of bowel movements, delayed oral intake, severe pain, fatigue, breastfeeding 
problems and negative effects of anesthesia cause physical needs to arise. The aim of this 
research is to determine the effect of hot water foot bath applied in the early period after 
cesarean section on pain, fatigue and gas release. Method: This research is a randomized 
controlled trial. The study was conducted in Gaziantep Abdulkadir Yuksel Hospital. The 
sample of the research consisted of 80 women who gave birth by cesarean section 
(experimental group: 40 and control group: 40). The women in the study were randomly 
assigned to the experimental and control groups before starting the application. The data were 
collected between 01 December 2021 and 30 June 2022. Descriptive Information Form, 
Numerical Rating Scale, Visual Analogue Scale for Fatigue, Experimental Group Patient 
Follow-up Form and Control Group Patient Follow-up Form were used as data collection 
tools. Hot water foot bath was applied to the women in the experimental group for 15 
minutes, 3 hours after the cesarean section. The control group was only followed up after 
cesarean section. In the comparison of the experimental and control groups, chi-square for 
categorical variables, and independent samples t-test for numerical variables were used. 
Independent samples t-test was used to compare the scale scores of the experimental and 
control groups. In the comparison of the scale scores that were measured at different times, 
the Repeated Measurements Analysis of Variance was applied and the LSD test, which is one 
of the multiple comparison tests, was used. Results: It was determined that the 
sociodemographic and obstetric characteristics of the women in the experimental and control 
groups were similar (p>0.05). It was found that the pain level of the women in the 
experimental group after the application of hot water foot bath was lower than the women in 
the control group and before the application (p˂0.05). It was determined that the fatigue level 
of the women in the experimental group after the application was lower than the women in the 
control group and before the application (p˂0.05). It was determined that the application of 
hot water foot bath was not effective in the period of gas release after cesarean section 
(p>0.05). Conclusions: It was determined that the hot water foot bath applied in the early 
period after cesarean section reduced the level of pain and fatigue, and had no effect on gas 
release. During the post-cesarean section, a hot water foot bath can be recommended in 
nursing care. 
Keywords: Cesarean Section, Fatigue, Gas Release, Hot Water Foot Bath, Nursing, Pain 
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FİZİKSEL ENGELLİ KADINLARDA GEBELİĞİN GÜNLÜK YAŞAM 
AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

 
Mine AKBEN  
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı  
ORCID: 0000-0003-3855-487X 
 
Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU 
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0003-0193-9303 
 
ÖZET 
GİRİŞ VE AMAÇ: Normal doğurganlığa ve gebe kalma yeteneğine sahip olan engelli 
kadınların çoğu gebelik deneyimini de yaşamak istemektedirler. Ancak fiziksel engelli kadın 
genel engellilik durumunun yanında gebelik ve gebeliğin getirdiği fizyolojik ve fiziksel 
değişimlerden kaynaklanan sorunlar sonucu günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede 
zorluklar yaşamaktadırlar. Buna rağmen engelli kadınlar arasında gebeliğin süreci, sonuçları 
ve günlük yaşamlarına etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, 
fiziksel engelli kadınlarda gebeliğin günlük yaşam aktivitelerine etkisini belirlemek ve engelli 
gebeler için oluşturulacak destek sistemleri ile günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmelerini 
sağlamaktır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma nitel yöntem olan fenomenolojik yaklaşımla 
yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem gurubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kartopu 
örnekleme yöntemiyle benzeşik ve ölçüt örnekleme yöntemleri kullanılarak Türkiye’de dokuz 
farklı ilde ikamet eden 21 fiziksel engelli gebeye ulaşılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın 
verileri 20 Eylül 2021-9 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmaya 
gebeliğinin 3. trimesterinde olan fiziksel engelli gebeler dahil edilmiştir. Veriler kişisel bilgi 
formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış nitel 
görüşme soruları Nancy Roper, Winifred Logan, Alison Joan Tirney'in geliştirdiği yaşam 
aktivitelerine dayalı hemşirelik modeli temel alınarak hazırlanmıştır. Görüşmeler bireysel yüz 
yüze, görüntülü ya da sadece ses kaydı yapılarak yapılmıştır.  Metodolojik olarak verilerin 
analizinde içerik analizi tema kodlama yolu tercih edilmiştir. Analizde Max Qualitative Data 
Analysis (MAXQDA) Analytics Pro2022 programından destek alınmıştır. Araştırma için etik 
kurul (16.07.2021/230) ve kurum izni alındı. Katılımcıların araştırmaya gönüllü katılım 
onayları ise hem yazılı hem de ses kayıt cihazı eşliğinde sözlü olarak alınmıştır. 
 
BULGULAR: Tematik analiz sonucu katılımcılardan elde edilen bulgular iki ana tema 
altında toplanmış, bu temalar “gebelik sırasında yaşanan zorluklar” ve “zorluklarla başa 
çıkma”olarak belirlenmiştir. Araştırmanın birinci teması olan “gebelik sırasında yaşadıkları 
zorluklar” dört farklı alt kategori ile tanımlanmıştır. Bunlar; “mental/fiziki anlamda ve sosyal 
hayatta yaşanan problemler, doğum öncesi kontrollerde bakım almada zorluklar ve 
beslenmede yaşanan zorluklar” olmuştur. Araştırmanın ikinci teması olan zorluklarla başa 
çıkma, “sosyal çevrede düzenlemeler, fiziki koşulların düzenlenmesi, mental anlamda güçlü 
durma, beslenmenin düzenlenmesi” olarak dört farklı alt kategori ile tanımlanmıştır. 
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SONUÇ: Bu çalışmada, fiziksel engelli kadınlarda engelliliklerinin yanında gebeliğe bağlı 
risklere ek olarak günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede zorluklar ve fonksiyonel 
bozukluklarla ilgili sorunlar tespit edilmiştir. Gebeler bu süreçte karşılaştıkları zorluklarla baş 
edebilmek için fiziksel ve sosyal çevrelerinde düzenlemeler yapmışlar, mental anlamda güçlü 
durmaya çalışarak öz motivasyon ve özbakımda yeterliliklerini artırmışlardır. 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel engel, gebelik, günlük yaşam aktiviteleri, nitel çalışma.  
 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF PREGNANCY ON DAILY LIFE 
ACTIVITES IN WOMEN WITH PHYSICAL DISABILITIES 

 
SUMMARY 
INTRODUCTION AND AIM: Most women with disabilities who have normal fertility and 
the ability to conceive also want to experience pregnancy. However, physically disabled 
women have difficulties in performing their daily life activities due to their general disability 
as well as pregnancy and the physiological and physical changes caused by pregnancy. 
Despite this, very little is known about the process of pregnancy, its consequences, and the 
effects on their daily lives among women with disabilities. The aim of this research is to 
determine the effect of pregnancy on daily life activities in physically disabled women and to 
enable them to continue their daily life activities with the support systems to be created for 
disabled pregnant women. 
 
MATERIAL AND METHOD: The study was carried out with the phenomenological 
approach, which is a qualitative method. The sample group of the research was formed by 
reaching 21 physically disabled pregnant women residing in nine different provinces in 
Turkey by using snowball sampling method, which is one of the purposeful sampling 
methods, and analogous and criterion sampling methods. The data of the research were 
collected between 20 September 2021 and 9 July 2022. Physically disabled pregnant women 
who were in the third trimester of their pregnancy were included in the study. Data were 
collected with a personal information form and a semi-structured interview form. Semi-
structured qualitative interview questions were prepared based on the life activities-based 
nursing model developed by Nancy Roper, Winifred Logan, and Alison Joan Tirney. 
Interviews were conducted individually, face-to-face, by video or audio recording only. 
Methodologically, the method of content analysis theme coding was preferred in the analysis 
of the data. In the analysis, support was received from the Max Qualitative Data Analysis 
(MAXQDA) Analytics Pro2022 program. Ethics committee (16.07.2021/230) permission and 
institutional permission were obtained for the research. Voluntary consent of the participants 
to participate in the research was obtained both in writing and orally, accompanied by a voice 
recorder. 
 
RESULTS: The findings obtained from the participants as a result of the thematic analysis 
were gathered under two main themes, and these themes were determined as "difficulties 
experienced during pregnancy" and "coping with difficulties". The first theme of the study, 
“difficulties experienced during pregnancy” was defined with four different sub-categories. 
These; “Mental/physical problems, problems in social life, difficulties in receiving care in 
antenatal checkups and difficulties in nutrition”. Coping with difficulties, which is the second 
theme of the research, was defined with four different sub-categories as “Regulations in the 
social environment, regulation of physical conditions, mental strength, and regulation of 
nutrition”.  
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CONCLUSION: In this study, in addition to the risks related to pregnancy, difficulties in 
maintaining daily life activities and problems related to functional disorders were identified in 
physically disabled women. Pregnant women have made arrangements in their physical and 
social environments in order to cope with the difficulties they face in this process, and they 
have increased their self-motivation and self-care competence by trying to stay mentally 
strong. 
Keywords: Physical disability, pregnant, daily life activities, qualitative study
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Özet 
Obezite, üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen problemler arasında yer almaktadır. 
Maternal obezite, hem anne hem de çocuk sağlığı için tüm yaşamı etkileyen sonuçlar doğuran 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalar gebelikte obezite ve aşırı kilo alımının 
bebeğin fetal, neonatal, çocukluk ve yetişkinlik yaşamının olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. Obezite ile gebelikte gestasyonel diyabet, gestasyonel hipertansiyon, 
preeklampsi, eklampsi, doğum defektleri, sezaryenle doğum, fetal makrozomi gibi sorunlar 
büyük oranda artar. Aynı zamanda gebenin yara komplikasyonları riskinin de artığı 
görülmüştür. Neonatal sonuçlar ise prematürite, konjenital anomali, hipoglisemi, perinatal 
ölüm, ölü doğumdur. Maternal obezite ve emzirme arasında da negatif ilişki bulunmaktadır. 
Maternal yağ dokusunun artışı meme salgı bezlerinin gelişimine zarar vererek başarılı 
emzirmeye engel olmaktadır. Çocukluk ve yetişkinlik döneminde ise kardiyovasküler ve 
metabolik hastalıklarda artış gözlenmektedir. Aynı zamanda çocuklukta ve sonrasında aşırı 
kilo ve obezite için risk altında oldukları gösterilmiştir. Gebelik öncesi diyet kalitesinin 
bebeğin ileri yaşamındaki sağlığı üzerinde etkili olduğu randomize kontrollü çalışmalar ile 
kanıtlanmıştır. Gebelikten önce veya mümkün olan en erken dönemde sağlıklı beslenme ve 
egzersiz davranışları oluşturmak, gebelikte aşırı kilo alımını en aza indirebilir, anneler ve 
çocukları için hem gebelik ile ilgili hem de uzun vadeli komplikasyonları azaltmaya yardımcı 
olabilir. Gebelik, kilo vermek için doğru bir zaman dilimi değildir ancak fazla kilolu ve obez 
gebelerde kilo alımının daha az olması önerilmektedir.  Gebelik öncesi fazla kilolu ve obez 
kadınları kilo kaybı için teşvik etmek ve uygun kiloya ulaştıktan sonra gebe kalmaları 
oluşabilecek sorunları önlemek açısından önemlidir.   
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Bu nedenle obezite ile ilgili gebelik komplikasyonlarına yönelik koruyucu yaklaşım hakkında 
her anne adayı bilgilendirilmeli ve böylece daha sağlıklı bir gebelik geçirmeleri sağlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Maternal obezite, bebek, beslenme 
  

THE EFFECT OF MATERNAL OBESITY ON CHILD HEALTH 
 
Abstract 
Obesity is the most common problems among in women of reproductive age. Obesity in 
pregnancy is an important public health problem with short and long-term effects on maternal 
and child health. Studies show that obesity and excessive weight gain during pregnancy 
negatively affect the fetal, neonatal, childhood and adult life of the baby.Problems such as 
gestational diabetes, gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia, birth defects, cesarean 
delivery, fetal macrosomia increase with obesity. At the same time, it has been observed that 
the risk of wound complications of the pregnant woman is increased. Neonatal outcomes are 
prematurity, congenital anomaly, hypoglycemia, perinatal death, stillbirth. There is also a 
negative relationship between maternal obesity and breastfeeding. The increase in maternal 
fat tissue damages the development of the mammary glands and prevents successful 
breastfeeding. In childhood and adulthood, an increase is observed in cardiovascular and 
metabolic diseases. They have also been shown to be at risk for overweight and obesity in 
childhood and beyond. It has been proven by randomized controlled studies that pre-
pregnancy diet quality is effective on the health of the baby in later life. Establishing healthy 
eating and exercise behaviors before pregnancy or as early as possible can minimize excess 
weight gain during pregnancy and help reduce both pregnancy-related and long-term 
complications for mothers and their children.Pregnancy is not the right time to lose weight, 
but it is recommended to gain less weight in overweight and obese pregnant women. For this 
reason, it is important to encourage overweight and obese women before pregnancy for 
weight loss and to prevent problems that may occur after they reach the appropriate weight. 
For this reason, a preventive approach to pregnancy complications related to obesity should 
be delivered to every expectant mother and thus they should be prepared for a healthy 
pregnancy. 
Keywords: Maternal obesity, infant, nutrition 
 
Giriş  
Obezite, sağlığı kötü şekilde etkileyecek düzeyde aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır 
(Organization, 9 Haziran 2021). Küresel anlamda obezite artışı ile gebelerde de obezite son 
zamanlarda yüksek oranlara ulaşmıştır. Obezite yalnızca anne ve bebeğini etkilemez. Nesiller 
arasındaki fazla kiloluluk aktarımını da büyük oranda etkiler. Bu durum da bu konunun 
önemini daha da artırmaktadır (Mitanchez et al., 2017). Obez gebelere önerilen kilo artışı 5-9 
kilogramdır. Ancak obez gebelerin %40-70’i tavsiye edilenden çok daha fazla kilo almaktadır 
(Faucher, Hastings-Tolsma, Song, Willoughby, & Bader, 2016). Bu çalışmanın temel amacı 
gebelik dönemindeki obezitenin olumsuz gebelik ve doğum sonuçlarına etkisini 
vurgulamaktır. 
Vücut kitle indeksi (VKİ), obeziteyi tanımlamak için kullanılan bir ölçü birimidir. Kilogram 
türünden vücut ağırlığının metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Fazla 
kiloluların vücut kitle indeksi 25'e eşit veya daha büyük, obezlerin vücut kitle indeksi ise 30'a 
eşit veya daha büyüktür. VKI  hesaplaması cinsiyet ve yetişkinlerde yaş ayrımı gözetmediği 
için aşırı kilo ve obezitenin nüfus düzeyinde en yararlı ölçüsünü sağlar  (Organization, 9 
Haziran 2021).   
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Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 verilerine göre Türkiye’de on beş yaş ve üzeri 
yetişkinlerin %21’i obez, %35’i fazla kiloludur. Yine on beş yaş ve üzeri yetişkinlerde 
erkeklerin %17’sinin kadınların %25’inin vücut kitle indeksi 30’un üzerindedir (BAŞARA et 
al., 2022).  
 
Gebelikte Kilo Alımı  
Dünyada gebelikteki kilo alım durumunu değerlendirmek için farklı kılavuzlar 
kullanılmaktadır. ABD Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü önerileri; 1990’dan bu yana 
sınıflandırmalar yapması ve ideal kilo alımı ile ilgili bilgi vermesi açısından önemlidir  
(Godoy, Nascimento, & Surita, 2015). 
 

Tablo 1: IOM 2009 kılavuzuna göre gebelikte kilo alım önerileri 

Gebelik Öncesi Kilo VKİ (kg/m2) 
Total Ağırlık Artışı 

(kg) Tekiz 

2. Ve 3. Trimestır 
Ağırlık Artışı 

(gr/hafta) 
Düşük Ağırlık <18.5 12.6-18.0 450 (450-585) 
Normal Ağırlık 18.5-24.9 11.3-15.8 450 (360-450) 

Aşırı Kilo 25.0-29.9 6.8-11.3 270 (225-328) 

Obezite >30.0 5.0-9.1 225 (180-270) 

 
Kaynak: IOM 2009 kılavuzundan alınıp türkçeleştirilmiştir. (Institute of & National Research 
Council Committee to Reexamine, 2009) 
Gebelik için minimum kilo alımının 8 kg olduğu düşünülmektedir. Fetal büyüme ve doğum 
sonrası emzirme için minimum bu kadar maternal enerji deposuna ihtiyaç duyulmaktadır. İlk 
trimester için gereken 400-1600 gramlık kilo alımının plasental gelişime ve annenin kan 
hacminin artmasına bağlanmaktadır (Butte, Wong, Treuth, Ellis, & O'Brian Smith, 2004).  
Amerikan Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği (ACOG) bir kadın gebe 
kalamadan önce obez veya fazla kilolu olmasa dahi doğum öncesi vizitte VKİ hesaplamak 
için boy ve kilo ölçülmesini önermektedir. Böylece gebelikte hedeflenen kilo hesaplanabilir 
ve daha sağlıklı bir gebelik geçirebilir ("Committee Opinion No. 548: Weight Gain During 
Pregnancy," 2013). Doğurganlık çağındaki kadınlara gebe kalmadan önce ideal VKİ için 
danışmanlık vermek bu sorunun çözümü için en iyi seçenekler arasındadır. Kadınların 
beslenme durumunu izlemek için aile hekimleri tarafından boy-kilo takibi başlatılmalıdır. 
Bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurularak sağlıklı beslenme alışkanlıkları için 
müdahalelerde bulunulmalıdır (Vats, Saxena, Sachdeva, Walia, & Gupta, 2021). Obez ve 
fazla kilolu kadınlar diyetisyene yönlendirilerek gerek yaşam tarzı değişikliği gerek 
farmakolojik gerekirse de bariatrik cerrahi yöntemleriyle gebelik öncesi kilo kaybı için teşvik 
edilmelidir. Obeziteye eşlik eden önceden var olan sağlık sorunları mümkün olan en aza 
indirilmelidir. Nöral tüp defektlerindeki artış da göz önünde bulundurularak folik asit 
takviyesi yapılmalıdır. Obez ve fazla kilolu haldeyken gebe kalan kadınlar için ise gebelik 
boyunca kilo alımı ile ilgili danışmanlık verilmeli, rutin VKİ takibi yapılmalıdır. Mutlaka 
diyetisyene yönlendirilmeli artan konjenital anomali riskini de göz önünde bulundurarak 
erken ve sık ultrason takibi yapılmalıdır. Gestasyonel diyabet için tarama yapılmalıdır. 
Hipertansiyon açısından kontrol için sık sık sağlık merkezine çağrılmalı, düzenli kan basıncı 
ölçümleri not edilmelidir. Doğum anında obez gebeler için uygun malzeme ve personel 
bulundurulmalı sezaryen ihtimali akılda bulundurulmalıdır. Postpartum dönemde artan 
tromboz riskine karşın erken mobilize edilmeli ve anti-trombotik önlemler alınmalıdır. 
Emzirmede karşılaşılacak zorluklara karşı emzirme danışmalığı verilmelidir.  
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Gestasyonel diyabet gelişen hastalar tip 2 diyabet yönünden takip edilmelidir. Doğum 
sonrasında da hastanın kilo vermesi ve obeziteyle ilgili uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili mutlaka 
danışmalık verilmelidir (Arendas, Qiu, & Gruslin, 2008). 
 
Maternal Etkiler 
Gebelerde VKİ arttıkça elektif  ve acil sezaryen oranı, gestasyonel diyabet, postpartum 
kanama, preeklampsi, eklampsi, preterm eylem, erken membran rüptürü, ölü doğum riski de 
artmaktadır (Vats et al., 2021). Obez gebelerde normal kilolu gebelere göre gebelik 
hipertansiyonu ve preeklampsi riski iki kat artmıştır (O'Brien, Ray, & Chan, 2003). Obezite 
gestasyonel diyabet için de risk faktörüdür. Aşırı kilolu kadınlarda gestasyonel diyabet 
riskinin normal kilolulara göre  1.7 kat, obez kadınlarda ise  3.6 kat fazla olduğu gösterilmiştir  
(Ramachenderan, Bradford, & McLean, 2008). Gebelikte en sık rastlanan enfeksiyonlar üriner 
sistem enfeksiyonlarıdır. Kilolu ve obez gebelerde bu riskin daha da arttığı gözlemlenmiştir. 
Korioamnionit de kilolu ve obez kadınlarda daha fazla görülür (Sebire et al., 2001). Maternal 
obezite ve preterm doğum ilişkisi tartışmalıdır. Obezite ve preterm doğum ilişkisi daha erken 
gebelik yaşlarında daha fazladır, ancak VKİ artıkça preterm eylemin artığına ilişkin bir doğru 
orantı belirlenememiştir (McDonald, Han, Mulla, & Beyene, 2010). Yapılan metaanaliz 
çalışmasında obez gebelerin normal kilolu gebelere göre daha yüksek postpartum kanama 
riskine sahip olduğu görülmüştür. Bu risk artışının uterotonik ajanlar için artan dağılım hacmi 
ve fundusu belirlemede, bimanuel masaj gerçekleştirmede daha fazla zorluk olması ile ilişkili 
olduğu düşünülmüştür (Mission, Marshall, & Caughey, 2015). Hem gebelik hem de obezite 
venöz stazı ve kan viskozitesini artırarak artırır. Yapılan birçok çalışmada obez gebelerde 
normal kilolu gebelere göre çok daha fazla tromboembolik olay gözlendiği görülmüştür 
(Ramachenderan et al., 2008). 683 obez ve 660 normal kilolu kadın üzerinde yapılan 
retrospektif bir çalışmada tromboembolik hastalık insidansı obez grupta %2,3 iken normal 
grupta %0,6 olarak bulunmuştur (Edwards, Hellerstedt, Alton, Story, & Himes, 1996). Obez 
ve aşın kilolu anne bebeklerinde anne sütü ile beslenme oranın düştüğü gözlemlenmiştir. Bu 
durumun emzirme sıklığındaki azalma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Anne obez veya 
fazla kilolu olduğunda bebeğin memeyi kavrama ve uygun şekilde konumlandırmadaki 
mekanik zorluklar emzirmede sorun oluştururlar (Yu, Teoh, & Robinson, 2006).  
Endokrinolojik olarak bakıldığında doğumdan hemen sonra meydana gelen progesteron 
miktarındaki düşüş süt salgılanmasının başlaması için tetikleyicidir, ancak bu tetikleyicinin 
etkili olabilmesi için prolaktin ve kortizol konsantrasyonların da uygun olması gereklidir. 
Azalmış prolaktin yanıtı ve doğumdan sonraki ilk haftada normalden yüksek progesteron 
konsantrasyonunu nedeniyle maternal aşırı kilo ve obezitenin emzirmeyi negatif etkilediği 
görülmüştür (Rasmussen & Kjolhede, 2004). 
 
Fetal Etkiler 
Fetal olumsuz sonuçlar artan yenidoğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacı, 5 dakikada APGAR 
skorunun 7'den az olması oranın artması, makrozomi, neonatal ölüm, postterm doğum, erken 
doğum ve ölü doğum olarak sıralanabilir (Vats et al., 2021). Obez gebelerin bebeklerinde VKİ 
ile orantılı olarak konjenital anomali riskinin de arttığı görülmüştür. Özellikle konjenital kalp 
defektlerinde ve nöral tüp defektlerinde anlamlı bir artış görülmüştür (Vena et al., 2022; 
Zheng et al., 2018).  Makrozomi; gestasyonel yaşına göre ortalamadan büyük doğum 
ağırlığına doğum ağırlığına sahip bir yenidoğanı tanımlar. Çoğu kaynak makrozomiyi 4000 gr 
üzerindeki doğum ağırlığı olarak kabul etmiştir. Maternal obezitenin makrozomi riskini artığı 
görülmüştür. Bu durum bile tek başına fetüste bir çok komplikasyonun artışına sebep olur 
(Gaudet, Ferraro, Wen, & Walker, 2014) (Akanmode & Mahdy, 2022).  Obez gebelerde 
ultrasonografi ile anormal fetüslerin saptanması normal kilolu annelere göre azalmıştır.  
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Bu nedenle Fetal MRG, obez gebelerde Usg alternatifi olarak kullanılabilir (Dashe, McIntire, 
& Twickler, 2009; Weichert & Hartge, 2011). Obez gebelerde normal kilolu gebelere göre ölü 
doğum riski 1,3- 2,1 kat daha fazladır. Obezitesi olan kadınlar arasında VKİ’deki 5 birimlik 
artış başına antepartum ölü doğum riski artarken intrapartum ölü doğum için anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Bu durumun obezite ile beraber bulunan hastalıklar ve obez gebelerin fetal 
hareket azalmasını hissetmesindeki yetersizlik nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Maternal 
obezitenin konjenital anomali riskini artırması, konjenital anomalilerin ölü doğumların 
yaklaşık %5'ine katkıda bulunmasının da bu durumu etkilediği düşünülmektedir (Lawn et al., 
2011). 
 
Neonatal Etkiler 
Maternal obezite hem gestasyonel diyabet hem de fetal makrozomi riskini artırır. Bu durumun 
bir sonucu olarak omuz distozisi riski de artar (Kim, Sharma, Sappenfield, Wilson, & Salihu, 
2014). Gebelikteki beslenme tarzı fetal gelişim için büyük önem taşımaktadır. Yalnızca 
gebelikteki değil gebelikten önceki kilo durumu da fetüs için oldukça önemlidir. Gebelik ve 
öncesindeki beslenme bozuklukları fetüsün ileri yaşamını etkileyecek patolojilere yol 
açmaktadır. Gebelik öncesi ve gebelikte aşırı ağırlık kazanımı bebeğin doğum ağırlığını ve 
adipoz dokusunu artırır. Bu durum da çocukluk ve yetişkinlik dönemindeki obezite 
insidasında artışa neden olmaktadır. Gebelikte aşırı ve dengesiz beslenmenin fetüsün 
metabolik programlanma sürecinde etkilidir (Kabaran, 2014). Bu nedenle annenin gebelik 
süresindeki beslenmesinin çocuklarda daha sonraki yaşamda diyabet, hipertansiyon ve diğer 
metabolik hastalıklar gibi kronik hastalıkları etkileyebileceğini düşündürmektedir. 
 
Sonuç 
Obezite üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen sağlık problemlerinden biridir ve uzun 
süreli tedavi gerektirir. Mümkünse gebelikten önce mümkün değil ise gebelikte en erken 
dönemde sağlıklı beslenme ve egzersiz davranışları oluşturmak gebelikte kilo alımını en aza 
indirir. Obezitenin anne ve bebekte oluşturduğu patolojilerin yanı sıra obez gebelerin doğum 
ve doğum öncesi bakım, bebeklerinin de yenidoğan bakım ihtiyacının artması ekonomik 
açıdan da olumsuzluk oluşturur. Bu açıdan da tüm kadınların obezite açısından değerlendirilip 
erken müdahale edilerek gebelik öncesi ideal kilosuna ulaşmasının sağlanması ülke 
kalkınması açısından önemlidir.   
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ÖZET 
Prematürite, çocuk ve aile sağlığı üzerine etkileri olan önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) preterm doğumu; 38. gebelik haftasından önce veya 
son adet gününden itibaren 259 günden daha kısa bir sürede gerçekleşen doğumlar olarak 
tanımlamaktadır. Sosyo-demografik özellikler, beslenme, tıbbi, obstetrik ve çevresel birçok 
faktörün spontan preterm doğum riskini arttırdığı gösterilmiş olmasına rağmen, etiyolojisi tam 
olarak anlaşılamamıştır. Yatkınlık yaratan genetik özellikler, erken membran rüptürü, 
önceden preterm doğum öyküsü, vajinal enfeksiyonlar , pregestasyonel hipertansiyon veya 
diyabet, multiparite, çoğul doğum, yardımcı üreme tekniklerinin kullanılması, yaygın 
elektif sezaryen kullanımı, psikososyal stres, psikiyatrik bozukluklar ve hamilelik 
sırasında sigara, alkol ve yasadışı madde kullanımı gibi yaşam tarzı alışkanlıkları preterm 
doğum için risk faktörüdür. Çalışmalar, hamilelikle ilgili kaygı, depresyon gibi maternal 
stresin, preterm doğum riskini arttığını ve/veya düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir. Stres; prolaktin, oksitosin gibi gebeliğin sürdürülmesini ve doğumun 
zamanlamasını ayarlayan hormonların düzeylerini değiştirerek preterm doğumda rol 
oynayabilir. Gebelik döneminde doğum sırasında gelişebilecek komplikasyonlar, doğum 
sonrası bebek bakımı, dış görünüş kaygısı, gebenin iş hayatı, kitlesel yıkımlar meydana 
getiren afetler gibi birçok sebep stres kaynağı olabilir. Strese maruziyetin hangi trimesterde 
olduğu da önemlidir. Gebelerin ilk trimesterde strese daha duyarlı olduğu ve bu dönemde 
maruz kalınan stresin preterm doğum ve düşük doğum ağırlığıyla ilişkisi olabileceği 
düşünülmektedir. Stresin epigenetik olarak aktarılması nedeniyle sadece annenin değil 
atalarının da strese maruz kalması erken doğumla ilişkilidir. Yoksulluk, ırksal/etnik 
farklılıklar da kronik stres yaratarak preterm doğuma neden olabilir.   
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Artan anne yaşı da stres birikimine bağlı olarak erken doğum riski yaratır. Aksi çalışmalar 
olsa da maternal stres ile erken doğum arasındaki ilişki aşikârdır. Kadınlar gebelik döneminde 
psikososyal açıdan desteklenerek erken doğum riski azaltılmalıdır. 
Anahtar kelimeler: preterm doğum, maternal stres, prematürite 
 

EFFECT OF MATERNAL STRESS ON PREMATURITY 
 
ABSTRACT 
Prematurity is an important public health problem with effects on child and family health. The 
World Health Organization (WHO) defines preterm birth as births occurring before 38 weeks 
of gestation or less than 259 days from the last menstrual period. Although socio-
demographic characteristics, nutrition, medical, obstetric and many environmental factors 
have been shown to increase the risk of spontaneous preterm birth, its etiology is not fully 
understood. Putative preterm birth risk factors include predisposing genetic attributes, preterm 
premature rupture of the membranes, a prior history of preterm birth, vaginal infections, 
pregestational hypertension 
or diabetes, multiparity, multiple births, greater use of assisted reproduction techniques, 
greater use of elective caesarean section, psychosocial stress, psychiatric disorders, and 
lifestyle habits such as smoking, alcohol and illicit drug use during pregnancy. Studies 
suggest that maternal stress, such as pregnancy-related anxiety and depression, increases the 
risk of preterm birth and/or may be associated with low birth weight. The trimester of stress 
exposure is also important. It is thought that pregnant women are more sensitive to stress in 
the first trimester and the stress exposed during this period may be related to preterm and low 
birth weight. Stress may play a role in preterm labor by changing the levels of hormones that 
regulate the maintenance of pregnancy and timing of delivery, such as prolactin and oxytocin. 
Many reasons such as complications that may develop during childbirth during pregnancy, 
postpartum baby care, external appearance anxiety, work life of the pregnant, and disasters 
that cause mass destruction can be sources of stress. The trimester of exposure to stress is also 
important. It is thought that pregnant women are more sensitive to stress in the first trimester 
and the stress exposed during this period may be related to preterm and low birth weight. Due 
to the epigenetic transfer of stress, not only the mother but also the ancestor’s exposure to 
stress is associated with preterm birth. Poverty and racial/ethnic differences can also cause 
preterm birth by creating chronic stress. Increasing maternal age also creates a risk of 
premature birth due to stress accumulation. Although there are studies to the contrary, the 
relationship between maternal stress and preterm birth is obvious. Women should be 
supported psychosocially during pregnancy and the risk of preterm birth should be reduced. 
Keywords : preterm birth, maternal stress, premature 
 
GİRİŞ 
Prematürite, çocuk ve aile sağlığı üzerinde etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) preterm doğumu; 38. Gebelik haftasından önce veya son adet 
gününden itibaren 259 günden daha kısa bir sürede gerçekleşen doğumlar olarak 
tanımlamaktadır (Vogel et al., 2018). Bu sürelerde doğan bebeklere prematür veya preterm 
bebek denir. Prematürite spesifik belirti veya semptomların varlığından ziyade, gebeliğin 
belirli bir süreye ulaşamaması ile tanımlanan bir durumdur (Vogel et al., 2018). Prematürite; 
dünya genelindeki gebeliklerin %11'ini oluşturan ciddi bir obstetrik sorundur (Su et al., 2019). 
38-42. gebelik haftaları arasında doğan bebeklere term veya matür bebek denir (Winger et al., 
2017). Prematür bebeklerin, matür bebeklere göre mortalite ve morbiditesi daha yüksektir 
(Vogel et al., 2018).   
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Perinatal ölümlerin yaklaşık %75'i prematüre doğan bebeklerde meydana gelir, bunların üçte 
ikisinden fazlası, 32. gebelik haftasından önce doğan prematüre bebeklerde görülür (Slattery 
& Morrison, 2002). Preterm bebek doğuran anneler, anne-bebek bağlanmasını ve bebek 
gelişimini etkileyebilecek depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) dahil olmak 
üzere birçok ruh sağlığı sorunu açısından risk altındadır (Anderson & Cacola, 2017). Genetik 
özellikler, erken membran rüptürü, vajinal enfeksiyonlar, pregestasyonel hipertansiyon veya 
diyabet, multiparite, çoğul doğum, yardımcı üreme teknikleri, elektif sezaryen, psikososyal 
stres, psikiyatrik bozukluklar ve hamilelik sırasında sigara, alkol ve yasadışı madde 
kullanımı gibi yaşam tarzı alışkanlıkları preterm doğum için risk faktörüdür (Jiang et al., 
2018). Preterm doğum öyküsü, bir sonraki gebelikte preterm doğum için artan risk ile 
ilişkilidir (Bladh et al., 2015). Preterm doğum riski siyahiler için (%13.39), beyazlar için 
(%8.8) ve hispanikler için (%9.13)’tür (Hamilton et al., 2015). Dezavantajlı alt popülasyonlar 
(yoksul, kırsalda yaşayan veya daha az eğitimli kadınlar), bazı risk faktörlerinin daha yüksek 
prevalansının yanı sıra sağlığa daha az erişmeleri nedeniyle preterm doğum riskleri daha 
yüksektir (Ferrero et al., 2016). Yoksulluk, ırksal/etnik farklılıklar da kronik stres yaratarak 
preterm doğuma neden olabilir. İleri anne yaşı stres birikimine bağlı preterm doğum yapabilir. 
Kronik stres seviyesi ne kadar fazlaysa anne yaşının preterm doğum üzerindeki etkisi o kadar 
yüksektir (Kim, 2022). Bu çalışmada preterm doğumun nedenlerinden biri olan maternal 
strese odaklanılmıştır. 
 
Prematürite Etiyolojisi 
Sosyo-demografik özellikler, beslenme, tıbbi, obstetrik ve çevresel birçok faktörün spontan 
preterm doğum riskini arttırdığı gösterilmiş olmasına rağmen, etiyolojisi tam olarak 
anlaşılamamıştır (Souza et al., 2016).  Erken doğuma yol açan obstetrik nedenler şunlardır: 
(1) fetal veya maternal faktörler; (2) sağlam zarlarla spontan preterm doğum ve (3) erken 
membran rüptürü preterm doğumların yaklaşık %30-35'i fetal ve maternal nedenlerle 
endikeyken, %40-45'i spontan preterm doğumu takip eder ve %25-30'u erken membran 
rüptüründen sonra görülür; spontan preterm doğum ve erken membran rüptürünü takip eden 
doğumlar spontan preterm doğum olarak adlandırılır (Goldenberg et al., 2008). Preterm 
doğumların yaklaşık %85'i orta (32-33 hafta) ila geç erken doğmuş bebekler (34-36 hafta), 
%10'u çok erken doğmuş (28-31 hafta) ve %5'i aşırı erken doğmuş (<28 hafta) bebeklerdir 
(Eduardo et al., 2020). ABD Ulusal Hayati İstatistiklerinden elde edilen veriler, preterm 
doğum oranlarının ikiz gebelikler için %56,6 iken tekil gebeliklerde %9,7 olduğunu 
göstermiştir. Aynı verilere göre 32. haftadan önceki doğum oranı tekil gebeliklerde %1,5 iken 
ikizlerde %11,3’tür (Eduardo et al., 2020). 
 
Dünyada ve Türkiye’de Preterm Doğum 
Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artmaktadır. Ölen bebeklerin 
doğumda ortalama gestasyon haftaları 32,9 hafta (±6,0) olduğu görülmüştür (T.C. Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2021). Dünya genelinde her yıl, tahminen 15 
milyon bebek preterm doğmakta ve bu sayı her yıl artmaktadır.184 ülkede erken doğum oranı, 
doğan bebeklerin %5 ila %18'i arasında değişmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü, 2021). Dünya’da yenidoğan ölümlerinin %34’ü prematüriteliğe bağlıdır. 
(Kaynak: Causes of child mortality, Global Health Observatory (GHO) data, WHO, 2017) 
Avrupa ülkelerinde yaklaşık %5, Afrika ülkelerinde ise %18'e kadar değişen preterm doğum 
oranları gözlenmiştir (Blencowe et al., 2012).  



 

 

 

 

 
464 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Tablo: Türkiye’de Ölen Bebeklerin Doğum Haftalarının Dağılımı,2012-2018 
Doğum Haftası Sayı Yüzde Bilinmeyenler Dağıtılmış (%) 

<28 hafta prematüre 23159 26,2 26,4 
28-31 hafta prematüre 12073 13,6 13,8 
32-36 hafta prematüre 16504 18,7 18,8 

37-41 hafta term 35384 40,0 40,4 
>42 hafta postmatür 453 0,5 0,5 

Toplam 87573 99,0 100,0 
Bilgi yok 907 1,0  
Toplam 88480 100,0  
Kaynak: (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2021) 

 
2012-2018 yıllarını kapsayan veriler incelendiğinde Türkiye’de ki doğumların yaklaşık olarak 
%59’u 37. gebelik haftasından önce olmuştur. Bu da her 2 bebekten 1’inin preterm 
doğduğunu gösterir. 
 
Preterm Doğumun Maternal Ruh Sağlığı ve Bebek Gelişimine Etkileri 
Preterm doğum yaşayan anneler, anne-bebek bağlanmasını ve bebek gelişimini 
etkileyebilecek depresyon ve TSSB dahil olmak üzere birçok ruh sağlığı sorunu açısından risk 
altındadır. Preterm doğuran kadınlar için depresyon oranlarının >%40 olduğu 
düşünülmektedir (Jubinville et al., 2012). Depresyon, doğum deneyimi algısını, anne-bebek 
bağlanmasını ve bebek gelişimini etkileyen bir durumdur ve preterm bebek komplikasyonları 
için risk faktörü olarak kabul edilmektedir(Grote et al., 2010). Doğum sonrası depresif 
belirtilerin doğum öncesi depresyondan bağımsız olarak hem bilişsel hem de ince motor 
gelişimde azalmayla ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu durum depresyon belirtileri olan 
annelerin, bebeklerinin gelişimini teşvik etmek için motive olmamalarıyla ilişkilidir(Koutra et 
al., 2013). 
 
Maternal Stres ve Prematürite İlişkisi 
Çalışmalar, hamilelikle ilgili kaygı, depresyon gibi maternal stresin, erken doğum riskini 
arttığını ve/veya düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bunlar 
arasındaki ilişkiyi açıklamak için çeşitli mekanizmalar öne sürülmüştür. En sık atıfta 
bulunulan mekanizma, hem intrauterin hem de fetal kortizol konsantrasyonlarını artıracak 
olan Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal aksı aktivitesidir. Ancak çalışmalar maternal stresin temel 
hamilelik bakımını, uyku ve bağırsak aktivitesi gibi düzenleyici davranışları, akut strese 
tepkiyi düzenleyen sempato-adrenomedüler sistemin aktivitesini ve bağışıklık sistemi 
aktivitesini de etkilediğini göstermiştir (Zijlmans et al., 2015). Strese hangi trimesterda maruz 
kalındığı önemlidir. Bir çalışmada birinci trimesterde ikinci trimestere göre algılanan strese 
karşı daha duyarlı olunduğu ve bunun anneyi ve fetüsü olumsuz etkileyebileceği görülmüştür 
(Glynn et al., 2004). Yapılan başka bir çalışmada ise, birinci trimesterde stres maruziyeti olan 
kadınların, üçüncü trimesterde maruziyeti olanlardan daha erken doğum yaptığını göstermiştir 
(Glynn et al., 2001). Başka bir çalışma ise, ikinci ve üçüncü trimester stres maruziyetlerinin 
düşük doğum ağırlığı ve erken doğum ile ilişkili olduğunu, ancak 16. gebelik haftasından 
önce maruz kalmanın erken doğumla ilişkisiz olduğunu göstermiştir (Ferreira et al., 2003). 
Stres araştırmalarında stresin tanımlanması ve ölçmesi konusunda metodolojik zorluklar 
vardır. Bu da çalışmalarda sonuçları karşılaştırmayı zorlaştırır. Maternal stresle ilgili 
çalışmalarda 4 farklı metodoloji kullanılmıştır: Birincisi, gebeliğe özgü stres yani gebelik 
döneminde başlayan stres olarak tanımlanır.   
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Burada stres, gebeliğe bağlı ilişkilerdeki değişiklikler, doğum, ebeveynlik, hamilelik ve 
doğumla ilgili tıbbi komplikasyon korkusu ile ilgilidir. Bu yaklaşımla, yaşam tarzı veya 
mesleğe özgü stresin (örneğin, işle ilgili stres; evlilik stresi; ebeveynlik stresi) bireysel algıları 
ve bunlara verilen tepkileri genel değerlendirmelere göre daha iyi yansıttığı düşünülmektedir 
(Alderdice & Lynn, 2011). İkincisi, stresi kronik stres yoluyla ele alır. Kronik stres preterm 
doğuma neden olabilir. İleri anne yaşı stres birikimine bağlı preterm doğum yapabilir. Kronik 
stres seviyesi ne kadar fazlaysa anne yaşının preterm doğum üzerindeki etkisi o kadar 
yüksektir (Kim, 2022). Üçüncü olarak, toplumsal yıkımların maternal strese etkileri 
araştırılmıştır. 11 Eylül saldırılarından sonra yapılan araştırmada gebe kalmadan önce 
saldırıya maruz kalan 5 kadından 3’ünün preterm bebek doğurduğu gözlemlenmiştir 
(Mulherin et al., 2005). Québec Buz Fırtınasına maruz kalan gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde 
olan kadınların gebelik süreleri ve öngörülen doğum ağırlıkları,  3. trimester ve gebelik öncesi 
maruz kalan kadınlara kıyasla daha kısaydı (Dancause et al., 2011). Son olarakta maternal 
stresi tanımlamak için gebelerin kortizol düzeyleri kullanılmıştır (Zijlmans et al., 
2015). Gebelikte kortizol; fetal gelişimi doğrudan veya diğer hormonal süreçleri etkilediği 
için önemli ölçüde artar (Entringer et al., 2012). Gebelik sırasında maternal kortizol 
sekresyonundaki anormal artışlar, fetal gelişimi olumsuz etkileyebilir (Goedhart et al., 2010). 
Stresin epigenetik olarak aktarılması nedeniyle atalarında strese maruz kalması preterm 
doğumla ilişkilidir. Prenatal maternal stres, stres yaşamayan kontrollere göre gebelik süresini 
önemli ölçüde kısaltmıştır.  Sonraki nesillerde doğum öncesi ve/veya gebelik stresine maruz 
kalan tüm gruplarda gebelik süresi daha da kısalmıştır. Özellikle, büyükanneleri gebelik 
sırasında stresli olan ama kendileri stresli olmayan nesiller, stresli olmayan kontrollere oranla 
daha kısa bir gebelik süresine yaşamıştır. Anneanneleri ve anneleri stresli veya her nesilde 
stresli olanların gebelik süreleri de stressiz kontrollere göre daha kısadır. Bulgulara göre, 
gebelik süresi gebelik stresinden ziyade doğum öncesi stresten etkilenir.  Her nesilde daha da 
güçlenerek etkir. Stres; prolaktin, oksitosin gibi gebeliğin sürdürülmesini ve doğumun 
zamanlamasını ayarlayan hormonların düzeylerini değiştirerek de preterm doğumda rol 
oynayabilir (Yao et al., 2014). 
Literatür, stres maruziyeti ve erken doğum arasındaki ilişki açısından tutarsızdır. Bir 
çalışmaya göre potansiyel karıştırıcı faktörlerden bağımsız olarak, doğum öncesi algılanan 
stres, erken doğum ile ilişkili değildir; ancak düşük sosyoekonomik düzey, önceki gebelikte 
erken doğum öyküsü gibi faktörlerle artan risk söz konusudur. Erken doğum öyküsü olan 
kadınların mevcut gebelikte erken doğum yapma olasılığı, erken doğum öyküsü olmayan 
kadınlara göre 2 kat daha fazladır. Afrika kökenli Amerikalı ırk, kürtaj öyküsü veya erken 
doğum öyküsü gibi tarihsel risk faktörleri erken doğumla ilişkili değildir. Erken doğumun en 
güçlü risk faktörü, önceki bir gebelikte erken doğum öyküsüdür (Seravalli et al.,2014.). 
Yapılan çalışmalardan birinde 181 kadında (45’i yüksek stresli hayat yaşayan) stres düzeyi 
tekrarlayan preterm doğum (%30.8) ve term doğum (%23.2) yapan kadınlar arasında 
istatistiksel olarak farklı değildi. Düzeltilmiş modellerde, yüksek ve düşük stresli kadınlar 
arasında tekrarlayan preterm doğum olasılığında bir fark saptanmamıştır (Nkansah-Amankra 
et al., 2010). Diğer bir çalışmada ise maternal stresin intrauterin süreçlerin düzenlenmesinde 
anlamlı bir rol oynamadığı görülmüştür (Tegethoff et al., 2010). Tamamı Afrika kökenli 
Amerikalılarda yapılan diğer bi çalışmada ise düşük gelirli (<35.000$/yıl) kadınların, hane 
geliri daha yüksek olan kadınlara göre erken doğum riski %31 daha fazladır. Toplam örnekte, 
mevcut algılanan stres ile preterm doğum arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Erken 
yaşta yaşanılan toplum bozukluğuna göre sınıflandırılan modellerde, kötü mahallelerde 
yaşayan ve yüksek düzey stres bildiren kadınların, düşük stres bildiren kadınlara göre %31 
daha yüksek preterm doğum olasılığı vardır.   
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Erken yaşta iyi mahallelerde yaşayan kadınlar arasında algılanan stres düzeyi ile preterm 
doğum arasında bir ilişki olduğuna dair bir kanıt yoktur (Sealy-je et al., 2019). Literatürdeki 
tutarsızlıklar, gebelikle ilişkili anksiyete ve antenatal depresif belirtilerdeki değişikliklerin 
gebelik süresince aynı oranda dikkate alınmamasından ve bunun erken doğumla ilişkisinin 
önemsenmemesinden kaynaklanabilir.  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler ışığında maternal stresin preterm doğuma neden 
olabileceğini söylemek mümkündür. Bazı çalışmalara göre maruz kalınan stresin hangi 
trimesterde olduğuna göre sonucun değiştiği söylense de gebeliğin tüm dönemlerinde stressiz 
hayat yaşamak önemlidir. Stres; depresyon gibi ruhsal hastalıklara yatkınlık yaratabilir. 
Annenin ruhsal rahatsızlıkları bebeklerin gelişimini etkileyen bir durumdur. Aksi çalışmalar 
olsa da maternal stres ile erken doğum arasındaki ilişki aşikârdır. Kadınlar gebelik döneminde 
psikososyal açıdan desteklenerek kötü durumlarla başa çıkma yeteneklerini arttırmalarına 
yardımcı olmak gerekir. Stresten etkilenen kadınları taramak ve tedavi etmek preterm doğum 
oranlarını azaltmaya yardımcı olabilir. 
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ÖZET 
Göç, dünyada insanların farklı toplumsal, sosyal, ekonomik ve siyasi nedenlerle yaşadıkları 
yerden geçici veya sürekli olarak ayrılıp, başka yerleşim yerlerine taşınmalarıdır. Kişilerin 
oldukları ülkeden farklı bir ülkeye taşınmalarına dış göç, ülke içinde farklı şehirler, beldeler 
ve köylere gitmelerine ise iç göç denir. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu göç olgusu, üç 
dönemde incelenmektedir. Göç hazırlığının yapıldığı, kişinin psikolojik olarak ayrılmaya 
hazırlandığı döneme “göç öncesi dönem”, yaşadığı yerden diğerine fiziksel olarak gittiği 
zamana “göç dönemi” ve son olarak göçmenin gittiği yere alışması, topluma ekonomik, 
kültürel ve sosyal açıdan uyum sağlamasını kapsayan döneme ise “göç sonrası dönem” denir. 
Göçmenler her üç dönemde de bireysel, çevresel, sosyal ve psikolojik olarak 
etkilenebilmektedir. Göçmenler göç ettikleri yerlerde birçok toplumsal ve ekonomik 
sorunlarla, karşı karşıya kalmaktadırlar. Göç eden kişilere baktığımızda gittikleri yerlerdeki 
yeni toplumun kültürü ve o kültüre uyum sağlamaya çalışmaları öncelikli sorunlarıdır. Bu 
uyum süreci bireyler yalnızlık, sosyal izolasyon, stres, korku, değersizlik, damgalanma, sağlık 
sistemine erişememe, yabancılık, iletişim sorunları yaşamaktadırlar. Gittikleri toplum ile 
yaşamaları için gereken uyum aşamasında yaşanan bu güçlükler kişilerde geçici ya da kalıcı 
ruhsal sorunların oluşmasına neden olabilmektedir. Göç olayı sonrasında yaşanılan ruhsal 
sorunlara baktığımızda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, şizofreni, kaygı 
bozuklukları, madde ve alkol bağımlılığı, özkıyım düşüncesi ve suça eğilimli davranışlar 
görülebilmektedir. Ruhsal sorunlar yönünden riskli gruplar, göçmen kadınlar, yaşlılar ve 
çocuklardır. Buna karşın beklentilerinin düşük olması, yaşadıkları sorunlarla baş etme 
kapasitelerinin yüksek olması ise göçmenler için koruyucu faktörlerdendir. Ülkemiz 
genelinde mevsimlik göçlere ve köylerden kentlere sürekli iç göçlere sıkça rastlarız. Bu göç 
olayına birçok kez tanıklık etmemize rağmen yakın tarihte Bulgaristan Türklerinin, 
Suriye’den ve Afganistan’dan da mültecilerin gelmesiyle göç ve göç sonrası kişilerin ruhsal 
durumu değerlendirmek adına biz psikiyatri hemşirelerine daha fazla görev düşmektedir. Bu 
kişileri ruh sağlığı açısından riskli gruplar altında değerlendirip, hastalıkların erken tanı ve 
tedavi-rehabilitasyonu da sağlanmalıdır. Derlememizde göçün, göç sürecinde ve göç 
sonrasında yaşanılan olayların ruh sağlığı üzerine etkisi ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Göç, ruh sağlığı, psikiyatri hemşireliği. 
 

EFFECT OF MIGRATION ON MENTAL HEALTH 
 
ABSTRACT 
Migration is the temporary or permanent departure of people from their place of residence for 
different social, economic and political reasons and moving to other settlements in the world. 
Moving people from their country to a different country is called external migration, and 
moving to different cities, towns and villages within the country is called internal migration. 
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This phenomenon of migration, which is as old as the history of humanity, is examined in 
three periods. The period when the immigration preparations are made and the person is 
prepared to leave psychologically is the "pre-migration period", the "migration period" when 
he physically goes from one's place to another, and finally the period that includes the 
immigrant's getting used to the place he/she goes to and adapting to the society economically, 
culturally and socially. called "period". Immigrants can be affected individually, 
environmentally, socially and psychologically in all three periods. Immigrants face many 
social and economic problems in the places they migrate. When we look at the immigrants, 
the culture of the new society in the places they go and their efforts to adapt to that culture are 
their primary problems. In this adaptation process, individuals experience loneliness, social 
isolation, stress, fear, worthlessness, stigma, inability to access the health system, alienation, 
and communication problems. These difficulties experienced in the adaptation stage necessary 
for them to live with the society they go to may cause temporary or permanent mental 
problems in people. When we look at the mental problems experienced after the migration 
event, post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, schizophrenia, anxiety disorders, 
substance and alcohol addiction, suicidal ideation and delinquent behaviors can be seen. Risk 
groups in terms of mental problems are migrant women, the elderly and children. On the other 
hand, low expectations and high capacity to cope with the problems they experience are 
protective factors for immigrants. Throughout our country, we frequently encounter seasonal 
migrations and continuous internal migrations from villages to cities. Although we have 
witnessed this migration event many times, with the arrival of Bulgarian Turks and refugees 
from Syria and Afghanistan in the recent past, we, psychiatric nurses, have more duties to 
evaluate the mental state of people after migration and migration. These individuals should be 
evaluated under risky groups in terms of mental health, and early diagnosis and treatment-
rehabilitation of diseases should be provided. In our review, the effects of migration, the 
events experienced during and after migration, on mental health are discussed. 
Keywords: Migration, mental health, psychiatric nursing. 
 
GİRİŞ 
Göç, bireylerin yaşadıkları yerlerden bir başka yere gitmesi olarak tanımlanabilir (1, 8). Göç, 
geçici veya kalıcı olarak yapılabilmektedir (14). Bireylerin bir ülkeden farklı bir ülkeye 
gitmesine, ‘’uluslararası göç’’; aynı ülke içinde farklı bir bölge veya şehre gitmesi ‘’iç göç’’ 
olarak tanımlanır (9, 20). Bireylerin bu başka yerleşim yerlerine gitmesinin birçok sebebi 
vardır (7, 11). Bireyler ekonomik, eğitim, daha iyi şartlarda yaşamak gibi koşullardan dolayı 
isteyerek (gönüllü) göç edebilir veya toplumsal, dini uyuşmazlıklar, savaşlar, siyasi ve 
kültürel sebeplerden dolayı zorunlu göç yapmaya maruz kalabilmektedirler (1, 8). Göç 
dediğimde aklımıza ‘‘göçmen’’, ‘‘sığınmacı’’ ve ‘‘mülteci’’ terimi gelmektedir. Göçmen 
kavramı daha çok ekonomik ve eğitim gibi yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla farklı 
bir yerleşim yerine göç eden kişi demektir (13). Mülteci kavramı ise ırkı, dini ve yaşantısı 
sebebiyle şiddet ve zulümden korktuğu için farklı bir ülkeye yerleşen kişidir. Sığınmacı ise bu 
koşulları sağlamasına rağmen statü için başvurmuş fakat henüz süreci tamamlanmamış kişiler 
olarak tanımlanmaktadır (21). Ayrıca göçmenler, geldikleri ülkelerden pasaport veya vize ile 
gelmiş, oradaki haklarını koruyan kimselerdir (13). 
Yaşadığımız zaman dilimi içerisinde savaş, terör olayları, iç karışıklıklar ve zulümler 
neticesinde göç olgusu artmış olup etkileri evrensel boyutlara ulaşmıştır (4, 5). Türkiye, farklı 
zaman dilimlerinde fazlaca göç almış bir ülkedir (21). Özellikle güvenlik, siyasi ve dini 
açıdan dünya genelinde çevre ülkelerden çok fazla göç almaktadır (4). Ülkemizdeki 
mültecilere baktığımızda çoğunluğun Suriye’den olması ile birlikte Irak ve Afganistan’dan ve 
birçok farklı ülkeden göç eden bireylerde bulunmaktadır (5, 11).   
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Bu kültür çeşitliğinin yanı sıra bu kişilerin ülkemize katılması ve uyum sağlayabilmesi 
önemlidir. Bu süreçte psikososyal destek hizmetleri sağlamak bireyler için uyumu 
kolaylaştırıcı bir etken olacaktır (10). 
 
GÖÇ VE RUH SAĞLIĞI 
Göçmenlik ve ruh sağlığı ile ilgili yapılan bir çalışmada göç etme sürecini üç döneme 
ayırmıştır. Bu dönemler kronolojik olarak ‘‘Göç Öncesi Dönem’’, ‘‘Göç Dönemi’’ ve ‘‘Göç 
Sonrası Dönem’’ olarak incelenir (10). Modele göre göçmenlerin bu dönemlerde yaşadıkları 
güçlükler, göç sonrası ruhsal bozukluk oluşmasını etkilemektedir (12, 21). 
Göç Öncesi Dönem 
Göç öncesi dönemde bireylerde var olan ruhsal bozukluklar, kişilik yapıları, ekonomik 
statüleri, göçe iten sebepleri, yaşanılan travmaları, ailedeki rolleri, sosyal sıkıntıları ve sosyal 
destek kaynakları göç sonrasında ruhsal bozuklukların oluşmasında etkilidir (21, 10). Göçün 
motivasyonu olan kişilerin göçü zorunlu ya da istedikleri için yapmış olmaları da bu süreci 
etkilemektedir (10). İstemli gerçekleşen göçlerde ruhsal bozukluk görülme oranı, zorunlu 
göçlere oranla daha düşüktür (18, 24). Göç öncesi savaş deneyimi yaşayan bireyler depresyon, 
anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar açısından daha riskli 
bulunmuştur (21). 
Göç Dönemi 
Göç sırasında bireyler, rota ve süre, sosyal destek ağlarının kopması, kayıplar, zorlu göç 
yaşantısı ve belirsizlik, kamplardaki koşullar gibi birçok stresör göç sonrasında ruhsal 
bozuklukların oluşmasında etkilidir. Göç yollarındaki koşullara baktığımızda boğulma, 
savaşın içinde kalma, şiddet görme, kötü koşullar ve yanlış insanlara güven ve ardından hayati 
risk taşıyan bir sürü olayın art arda gelmesi görülür (21). 
Göç Sonrası Dönem 
Göç sonrasında bireyler, varılan ülke ile ilgili belirsizlikler, işsizlik ve yetersiz 
sosyoekonomik durum, sosyal statü kaybı, aile fertlerinin kaybı, özlem, ayrımcılık ve 
damgalanma, sosyal destek yokluğu, farklı dil varlığı ve uyum ile ilgili birçok stresör ruhsal 
bozukluk oluşmasını etkilemektedir (10). 
 
GÖÇÜN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ 
Göçü, kişiler isteyerek yapsalar bile ruhsal hastalık riskini arttırmaktadır.  Zorunlu göç olduğu 
durumlarda bu risk daha da artmaktadır. Mülteci ve sığınmacılarda ruhsal bozuklukların 
sıklığı daha fazladır (1). Yapılan çalışmalarda korku ve kaygı, uyum sorunları, ait olma 
sorunu, yabancılık ve boşluk duygusu, kişilik ve kimlik bozuklukları, aşağılanma, dışlanma, 
kuşkuculuk, suçluluk ve güvensizlik duyguları yaşamaktadırlar (2, 3).  
Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar 
Göç sürecinin genellikle kişinin gerçeklikle bağının kopması ile karakterize psikotik 
bozukluklara ve şizofreni oluşmasını etkiler (2). Ruh Sağlığı Kılavuzu’nda şizofreninin göç 
sonrası 10 yıl sonra ortaya çıktığı ifade edilmektedir (1).  Norveç’ten ABD’ye göç eden kişiler 
üzerinde yapılan bir çalışmada, kendi memleketinde yaşayan bireylere göre daha yüksek 
oranda şizofreni görülmektedir. İngiltere’ye göç eden Afrikalı ve Asyalı göçmenlerde yapılan 
çalışmada ise paranoid bozukluğun görülüğü bulunmuştur (26). Bourque ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışmada göç sürecinde çocuk olanların çocuklarında dahi şizofreni görülme riskinin 
fazla olduğu bulunmuştur. Bu süreçte bireylerin göç öncesi ve göç sonrası faktörlerin 
etkilediği bilinmektedir (1).  
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Depresyon 
Kötü düşünceler, anhedoni, karamsarlık ve bunalma duygusu ile karakterize olan depresyon, 
yeni kültüre uyum sağlamaya çalışan göçmenlerde yüksek anksiyete ile ortaya çıkmaktadır 
(23, 21). Batman’da kampta yapılan çalışmada erkeklerin %55,2’sinde, kadınların %40’ında 
depresyon puanı yüksek bulunmuştur (27). Yapılan taramada uluslararası travmatik göç 
yaşayan bireylerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, anksiyete gibi 
bozukluklar görülmektedir (3, 28). Bu rahatsızlıklar göç önceki ruhsal hastalık varlığı, göçün 
isteyerek yapılıp yapılmaması, göç yolunda yaşanan zorluklar, gidilen ülkenin sağlık sistemi 
gibi birçok faktörden etkilenmektedir (21). 
 
GÖÇÜN RİSKİ GRUPLAR ÜZERİNE ETKİSİ 
Göç, bireyleri sosyal ve psikolojik açıdan etkileyen, değişim ve zorlanmaları beraberinde 
getiren bir süreçtir (16). Bu değişim ve zorlanmalar en çok çocuklar, ergenler ve kadınları 
etkilemektedir (7, 16, 20). Bu gruplara baktığımızda geleceğimizdeki aile ve toplumun temel 
taşlarıdır (16). Bu yüzden çocuklar, ergenler ve kadınları riskli gruplar içinde ele almalı ve 
öncelikli olarak sorunları çözülmelidir (25).  
Göç ve Çocuk 
Çocuklar, göç sürecinde ailelerine eşlik etmekte ya da yalnız göç edebilmektedir. Çocukların 
gelişim döneminde olmaları, korunmasız olmaları ve göç kararında söz sahibi olmamaları 
nedeniyle göç sürecinde riskli gruplar arasında yer almaktadır (17). 
Göç öncesi; yaş, gelişimsel evre, eğitim, aileden ayrılma, sosyal ağların kaybı. Göç sırası; 
anne-babadan ayrılma, şiddete uğrama, zorlu yaşam olayları, beslenme ve belirsizlik. Göç 
sonrası; çevreye uyum, yeni dile ve kültüre uyum, rollerde çatışma, kayba alışma, kuşak 
çatışmaları, damgalanma ve dışlanma gibi birçok stresörle karşı karşıya kalabilmektedirler 
(21, 19).  
Göç eden çocukların yanında birçok uygun olmayan davranış ve olaylar olabilmektedir (13, 
19). Bu çocuklar, olaylar sonucu o göç sürecinden fiziksel herhangi bir hasar almadan çıksalar 
da ruhsal açıdan ciddi destek almalarını gerektirecek belirtiler yaşayabilmektedir (19).  
Yapılan çalışmalarda göç eden çocuklarda arkadaş ilişkilerinde sorunlar, uyum bozuklukları, 
davranım bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları, düşük benlik saygısı, akademik 
başarısızlık, madde bağımlılığı, suç işleme ve şiddet oranlarının fazla, uygunsuz cinsel 
davranışlar, zorbalığa uğrama ve uygulama ve gelecekte iş hayatlarında sorunlar yaşadıkları 
bildirilmiştir (19, 22). 
Göç ve Kadın 
Kadınlar göç sürecinde cinsiyet faktöründen ve toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı birçok 
faktör ile karşı karşıya kalmaktadır (6, 20). Kadınlarda, çocuklar gibi savunmasız grupta yer 
almaktadır. Özellikle savaş bölgelerinde insan haklarının ihlali ve özellikle cinsel şiddet ile 
karşı karşıya kalmaktadır (6). Erkeklerin özellikle savaş ve çatışma ortamında bu şiddeti 
meşrulaştırması ve kadınların da göç ettikleri yerlerin dilini bilmemeleri ve hukuki yapısı 
hakkındaki yetersiz bilgileri yüzünden bu şiddete maruz kalmaktadırlar. Ayrıca göç ettikleri 
yerde yalnız olmaları, aile desteklerinin olmaması ve başlarındaki tek erkek olarak gördükleri 
kişinin de yokluğu onları tamamen savunmasız yapacağını düşünmeleri yüzünden şiddete göz 
yummaktadırlar (1). Diğer sorunlara baktığımızda sosyal çevre eksikliği, dışlanma ve 
ötekileştirmeye maruz kalmaları ve aile içi rollerde değişim ile beraber kişilerde ruhsal 
hastalıkların oluşması artmaktadır (6).  
Kadınların göç sonrası çalışma hayatlarına baktığımızda çalışma hayatında hem kadın 
olmanın hem de göçmen olmanın dezavantajları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Genellikle 
göçmenler vasıfsız ve sigortasız işlerde çalıştırılmaktadır.   
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Çalışılan sektöre baktığımızda ise temizlik, çocuk ya da hasta bakımı gibi alanlarda 
çalışmaktadırlar. Ayrıca yine eğlence ve fuhuş gibi riskli sektörlerinde çalışmaktadırlar (6, 
15). 
Göçmen kadınların göç dönemi boyunca yaşadıkları travmatik olaylar ve çalışma hayatlarına 
baktığımızda ruhsal açıdan en kolay etkilenebilecek riskli bir grup olduğu, bu grubunda 
yaşadıkları sorunları indirgeyerek hem kadınlar hem de aileleri için oluşabilecek ruhsal 
hastalıkların önüne geçilebileceği unutulmamalıdır (23). 
 
GÖÇ VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 
İnsanlar tarih boyu çeşitli nedenlerle göç etmiştir (2). Göç süreci ve sonrası, göçmenlerin 
hayatına birçok problemi beraberine getirmektedir (23). Çoğunluğu fiziksel olan bu 
problemlerle birlikte ruhsal problemlerle de karşı karşıya kalmaktadırlar (2). Bu problemler 
şiddeti ve sıklığı değişse de göçmen bireylere tedavi uygularken göç olgusu ve beraberinde 
getirdiği ruhsal sorunlar göz ardı edilmemelidir (10).  
Hemşireler olarak bireyin sağlığını koruma ve geliştirme aşamasında göç eden bireylere bu 
konular ile ilgili bilgilendirmeler, taramalar yapılmalı, ruhsal problem varlığı belirlenen 
bireylere yönlendirme ve tedavisi sağlanmalı ve topluma adapte olmaları sağlanmalıdır (11). 
Göçmen bireylerde ruh sağlığına baktığımızda iki ana yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi Göçmenin, göç öncesi hayatına ve olaylara odaklanırlar ve bu sorunlara müdahale etme 
üzerine yoğunlaşırlar. Bu ‘’Travma Odaklı Yaklaşım’’dır. Psikoterapi ve farmakoterapi ile 
tedavi sağlanır. Bunun yanında bireyi ve süreci bir bütün ele alarak değerlendiren ‘’Güncel 
Yaklaşımlar’’dır. Kullanılan yöntemler ise temel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal destek, 
kültüre uyumu sağlayan çalışmalar yer almaktadır. Bu iki farklı yaklaşımla psikiyatri 
hemşireleri göç eden bireylerin ruh sağlığını değerlendirip, travma sonrası oluşacak belirtileri 
erken fark edebilir ve iyileşme sürecine katkıda bulunabilir (5). 
 
SONUÇ 
Göç, çok uzun zamanlardan beri dünyamızda var olan bir olgudur. Göç olayı, bireylerin ruh 
sağlığını genellikle olumsuz yönde etkileyen bir süreçtir. Göçmen bireylerin göç öncesi, göç 
ve göç sonrası dönemlerde yaşadıkları farklı sorunlar bu etkiyi arttırıp, azaltabilmektedir. Bu 
olayda savunma mekanizmaları yetersiz olan bireylerde psikozlar, şizofreni, anksiyete 
bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıklarla karşı karşıya 
kalabilmektedirler. Göç olgusundan en çok etkilenenler ise savunmasız olarak 
nitelendirdiğimiz gruplar: kadınlar, çocuklardır.  
Özellikle Türkiye’de son yıllarda Suriye’den göçmenlerle başlayan ardından Afgan ve 
İran’dan birçok mülteci ve göçmen ülkemize göç etmişlerdir.  Bu bireylerin öncelikli fiziksel 
ve ekonomik sıkıntıları giderilse de psikiyatrik ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. Çeşitli 
psikososyal programlar ve farklı yaklaşımlarla göç ettikleri ülkelere entegre olmaları 
sağlanmalıdır.  
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KURŞUNUN SERBEST RADİKALLER, REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ VE 
OKSİDATİF STRES İLE İLİŞKİLERİ 
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ÖZET 
Çevrede yüksek oranda bulunan ağır metaller, düşük konsantrasyonlarda dahi toksik etkisi 
yüksek olan maddelerdir. Ağız, solunum ve deri yoluyla organizmaya alınan ağır metaller, 
vücudun boşaltım yolları ile atılamamaktadır. Ayrıca dayanıklı bir yapıya sahip olduklarından 
besin zincirine katılarak çeşitli vücut dokularında birikmektedir. Böylece enzimatik ve yapısal 
fonksiyonları inhibe ederek, DNA ve kromozom hasarlarına, solunum sistemi ile sinir 
sisteminde kalıcı hasarlara yol açmaktadır. Endüstriyel faaliyetlerin artışı ile ağır metal 
kirliliği de ortaya çıkmış ve her geçen gün kirlilik artmıştır. Kurşun, düşük erime sıcaklığına 
sahip olduğundan endüstri ve sanayi alanında rağbet gören bir elementtir. Ancak kurşunun da 
diğer ağır metaller gibi çevre kirliliği ve sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. 
Dolayısıyla bu alan çalışanlarında kurşuna doğrudan maruziyet sonucu kurşun zehirlenmeleri 
gibi meslek hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde doğrudan maruz kalınması ölüme de 
sebebiyet vermektedir.  Kurşun, reaktif oksijen türlerinin (ROT) artması, oksidatif stresin 
ortaya çıkması ve antioksidan sistemin zayıflaması gibi istenmeyen durumlara neden 
olmaktadır. Kurşunun prooksidan/antioksidan oranını bozması sonucu ROT artışı, dolayısıyla 
da lipid, protein ve nükleik asit gibi hücrenin temel bileşenlerinin zarar görmesi gibi etkiler 
ortaya çıkmaktadır. Kurşun özellikle enzimleri inhibe ederek bazı enzimlerin antioksidan 
görevi görmesini engellemektedir. Kurşuna maruziyet sonucu kan ve dokularda katalaz 
(CAT), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon (GSH) ve askorbik asit gibi antioksidan 
enzimlerin savunma yeteneklerinde düşüş olmaktadır. Kurşun, lipit peroksidasyonunu 
arttırmaktadır ve dolayısıyla oksidatif hasara yol açmaktadır.  Kurşunun hücresel düzeyde 
etkisinin değerlendirilmesi, kurşunun toksik etkileri ile ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
bakımından önemlidir. Bu çalışmada kurşunun organizmadaki hücresel düzeyde etkisi ile 
serbest radikaller, ROT ve oksidatif stres üzerinde etkileri bakımından değerlendirme 
yapılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Ağır metaller, kurşun, oksidatif stres, serbest radikal 
 

RELATIONSHIP OF LEAD WITH FREE RADICALS, REACTIVE OXYGEN 
SPECIES AND OXIDATIVE STRESS 

 
ABSTRACT 
Heavy metals, which are high in the environment, are substances that have a high toxic effect 
even at low concentrations. Heavy metals taken into the organism through mouth, respiration 
and skin cannot be eliminated by the body's excretory pathways. In addition, since they have a 
durable structure, they participate in the food chain and accumulate in various body tissues. 
Thus, by inhibiting enzymatic and structural functions, it causes permanent damage to DNA 
and chromosome, respiratory system and nervous system. With the increase in industrial 
activities, heavy metal pollution has also emerged and has increased day by day. Lead is an 
element that is widely used in industry because it has a low melting temperature. However, it 
is known that lead, like other heavy metals, has an effect on problems such as environmental 
pollution and health problems.  
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Occupational diseases such as lead poisoning occur as a result of direct exposure to lead. 
Direct exposure in this way can also cause death. Lead causes undesirable conditions such as 
increase of reactive oxygen species (ROS), emergence of oxidative stress and weakening of 
antioxidant system. Lead disrupts the prooxidant/antioxidant ratio. As a result, effects such as 
an increase in ROS and thus damage to the basic components of the cell such as lipid, protein 
and nucleic acid are observed.In particular, lead inhibits enzymes and prevents some enzymes 
from acting as antioxidants. As a result of exposure to lead, there is a decrease in the defense 
abilities of antioxidant enzymes such as catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), 
glutathione (GSH) and ascorbic acid in blood and tissues. Lead increases lipid peroxidation 
and thus causes oxidative damage. Evaluation of the effect of lead at the cellular level is 
important in terms of developing solutions for the toxic effects of lead. In this study, the effect 
of lead on the cellular level in the organism and its effects on free radicals, ROS and oxidative 
stress were evaluated. 
Keywords: Free radical, heavy metals, lead, oxidative stress 
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BAYAN TENİSÇİLERDE KİNANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN İNCELENMESİ 
 
Rabia TUNA 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
ORCID: 0000-0003-4365-5464 
 
İrfan MARANGOZ 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 
ORCID: 0000-0002-7090-529X 
 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, bayan tenisçilerde kinantropometrik ölçümlerin incelenmesidir. Bu 
çalışma derleme bir çalışmadır. Bu çalışmada ülkemizde son on yıl içinde (2012-2022) 
yapılan tenis ile ilgili yayınlar taranmıştır. Bu taramada Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez 
Merkezi arama motorundan bu yıllar arasında yapılan 95 adet yayın ve Google akademik 
arama motorundan ulusal düzeyde yapılan 189 adet yayın olmak üzere toplam 284 adet yayın 
taranmıştır. Bu çalışmaların içinden de sadece bayan tenisçiler üzerinde yapılan ve bu 
çalışmalarda antropometrik ölçümü yapılan çalışmalar incelenmiştir. Kinantropometrinin 
yönetim merkezi olan ISAK (International Society for the Advancement of 
Kinanthropometry) uluslararası alanda Kinantropometri ile ilgili antropometrik profiller, 
akreditasyon programı, antropometrist seviyeleri, antropometri ekipmanları ile ilgili 
antropometrik değerlendirme için uluslararası standartları belirleyen uluslararası bir 
kurumdur. Bu kapsamda ISAK tarafından belirlenen antropometrik profillerden Tam 
Antropometrik Profilde temel ölçümler 4 adet, deri kıvrım kalınlığı 8 adet, çevre ölçümleri 13 
adet, uzunluk ölçümleri 8 adet ve genişlik ölçümleri 9 adet olmak üzere toplam 42 adet ölçüm 
standart belirlemiştir. Sonuç olarak, ISAK’ ın belirlediği tam antropometrik profil 
standartlarına göre bayan tenisçiler üzerinde yapılan çalışmalarda temel ölçümlerden 2 adet 
(temel ölçümlerden kol açıklığı ve oturma yüksekliği hariç), deri kıvrım kalınlığından 8 adet, 
çevre ölçümlerinden 13 adet, uzunluk ölçümlerinden 8 adet ve genişlik ölçümlerinden 9 adet 
olmak üzere toplam 40 adet ölçüm alındığı tespit edilmiştir. ISAK’ ın belirlediği tam 
antropometrik profiller (42 adet) standartlarına göre alınan ölçümlerin % 95 oranında olduğu 
tespit edilmiştir. Bayan tenisçilerin performanslarının belirlenmesinde çok önemli bir rol 
oynayan kinantropometrik ölçümlerde çıkan bu oranın oldukça yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Tenis, Bayan Sporcular, ISAK, Tam Antropometrik Profil 
 

EXAMINATION OF KINANTROPOMETRIC MEASUREMENTS IN WOMEN 
TENNIS PLAYERS 

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the kinanthropometric measurements in female tennis 
players. This study is a compilation study. In this study, publications related to tennis made in 
the last ten years (2012-2022) in our country were reviewed. In this search, a total of 284 
publications were scanned, including 95 publications made between these years from the 
National Thesis Center search engine of the Council of Higher Education and 189 
publications made at the national level from the Google academic search engine. Among 
these studies, only the studies on female tennis players and in which anthropometric 
measurements were made in these studies were examined.  
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ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry), the administrative 
center of Kinanthropometry, is an international institution that sets international standards for 
anthropometric evaluation of Kinanthropometry-related anthropometric profiles, accreditation 
program, anthropometrist levels, anthropometry equipment. In this context, a total of 42 
measurement standards were determined in the Full Anthropometric Profile, one of the 
anthropometric profiles determined by ISAK, including 4 basic measurements, 8 skinfold 
thickness, 13 circumference measurements, 8 length measurements and 9 width 
measurements. As a result, according to the full anthropometric profile standards determined 
by ISAK, 2 basic measurements (excluding arm span and sitting height from basic 
measurements), 8 skinfold thickness, 13 circumference measurements, 8 length measurements 
and 8 width measurements were made in studies performed on female tennis players. It has 
been determined that a total of 40 measurements, 9 of them, were taken. It has been 
determined that 95% of the measurements taken according to the standards of full 
anthropometric profiles (42 pieces) determined by ISAK. It has been determined that this rate, 
which is obtained in kinantropometric measurements, which plays a very important role in 
determining the performance of female tennis players, is quite high. 
Keywords: Tennis, Female Athletes, ISAK, Full Anthropometric Profile 
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ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA SCHROTH EGZERSİZLERİ VE PNF 
EGZERSİZLERİNİN COBB AÇISI, PEDOBAROGRAFİK PARAMETRELER VE 
PERİFERİK KAS KUVVETİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ: TEK KÖR, RANDOMİZE 

KONTROLLÜ BİR PİLOT ÇALIŞMA 
 
Mehmet Hanifi KAYA 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi  
ORCID: 0000-0003-4670-4794 
 
ÖZET 
Amaç: Skolyoz rehabilitasyonunda, skolyoza özgü egzersizler veya genel fizyoterapötik 
egzersizler dahil olmak üzere farklı egzersizler kullanılır. Adölesan idiyopatik skolyozun 
konservatif tedavisinde farklı egzersiz yaklaşımlarının etkinliğine ilişkin karşılaştırmalı 
çalışmalar, uygun egzersizlerin seçilmesine yardımcı olabilir. Bu çalışmanın amacı Adölesan 
idiyopatik skolyozlu( AİS) hastalarda iki farklı egzersiz yönteminin Cobb açısı, 
pedobarografik parametreler ve periferik kas kuvveti üzerindeki etkinliğini karşılaştırmaktır.  
Yöntem: Eğri büyüklüğü (10°–25°) arasında olan AIS'li 16 hasta, araştırmaya dahil edildi. 
Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı: Schroth grubu (n=8) ve Proprioseptif Nöromusküler 
Fasilitasyon(PNF) grubu (n=8). Toplam 10 hafta boyunca Schroth grubuna haftada 3 gün 
Schroth egzersizleri, PNF grubuna ise haftada 3 gün PNF egzersizleri verildi. Her iki grup da 
Schroth veya PNF egzersizlerine ek olarak geleneksel egzersizler verildi. Sonuç ölçümleri, 
Cobb'un radyografi üzerindeki açısını, statik- dinamik pedobarografik parametreler (DIASU 
Dijital Analiz Sistemi ve Millettrix yazılımı) ve periferik kas kuvveti (Biodex System 4-Pro). 
İstatistiksel analiz için karma desenli tekrarlı ölçümler varyans analizi kullanıldı. 
Bulgular: Cobb açılarındaki iyileşmenin Schroth grubunda PNF grubuna göre daha fazla 
olduğu bulundu (p<0.05). Statik-dinamik plantar temas alanı artışları, PNF grubuna göre 
Schroth grubunda daha fazlaydı (p<0.05). Periferik kas gücü Schroth grubuna kıyasla PNF 
grubunda iyileşme daha fazlaydı (p<0.05). 
Sonuç: Schroth egzersizleri hafif AIS'de Cobb açısını azaltmada ve plantar temas alanını 
artırmada PNF egzersizlerinden daha etkiliydi. Ek olarak, PNF egzersizleri, periferik kas 
kuvvetinin geliştirilmesinde Schroth egzersizlerinden daha etkiliydi.  
Tartışma: Bu sonuçlara göre AİS rehabilitasyon programlarında uygulanan birçok egzersiz 
yaklaşımından amaca uygun egzersizlerin belirlenmesinde yardımcı olabilir. Böylelikle AİS 
hastalarında istenilen hedefe göre planlama yapmak veya her iki egzersiz türünü hastada 
istenilen hedefe göre kombine şekilde uygulamak uygun olacaktır.  
Anahtar kelimeler: Adölesan idiyopatik skolyoz, Skolyoz şiddeti, Yaşam kalitesi, PNF 
 

THE EFFICACY OF SCHROTH EXERCISES AND PNF EXERCISES ON COBB 
ANGLE, PEDOBAROGRAPHIC PARAMETERS AND PERIPHERAL MUSCLE 
STRENGTH IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS: A SINGLE-BLIND, 

RANDOMIZED CONTROLLED PILOT STUDY 
 
ABSTRACT 
Objective: Different exercises are used in scoliosis rehabilitation, including scoliosis-specific 
exercises or general physiotherapeutic exercises. Comparative studies on the efficacy of 
different exercise approaches in the conservative treatment of adolescent idiopathic scoliosis 
may help to select appropriate exercises. The aim of this study is to compare the effectiveness 
of two different exercise methods on Cobb angle, pedobarographic parameters and peripheral 
muscle strength in patients with adolescent idiopathic scoliosis (AIS).  
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Method: Sixteen patients with AIS with curve size (10°–25°) were included in the study. The 
patients were randomly divided into two groups: the Schroth group (n=8) and the 
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) group (n=8). For a total of 10 weeks, the 
Schroth group received Schroth exercises 3 days a week, and the PNF group received PNF 
exercises 3 days a week. Both groups were given traditional exercises in addition to the 
Schroth or PNF exercises. Outcome measurements, Cobb's angle on radiography, static-
dynamic pedobarographic parameters (DIASU Digital Analysis System and Millettrix 
software) and peripheral muscle strength (Biodex System 4-Pro). Mixed-design repeated 
measures analysis of variance was used for statistical analysis. 
Results: The improvement in Cobb angles was found to be higher in the Schroth group than 
in the PNF group (p<0.05). Static-dynamic plantar contact area increases were higher in the 
Schroth group than in the PNF group (p<0.05). Peripheral muscle strength was more 
improved in the PNF group compared to the Schroth group (p<0.05). 
Conclusion: Schroth exercises were more effective than PNF exercises in reducing Cobb 
angle and increasing plantar contact area in mild AIS. Additionally, PNF exercises were more 
effective than Schroth exercises in developing peripheral muscle strength. 
Discussion: According to these results, it can be helpful in determining the appropriate 
exercises from many exercise approaches applied in AIS rehabilitation programs. Thus, it 
would be appropriate to plan according to the desired goal in AIS patients or to apply both 
exercise types in combination according to the desired goal in the patient. 
Key words: Adolescent idiopathic scoliosis, Scoliosis severity, Quality of life, PNF 
 
GİRİŞ 
Adölesan idiyopatik skolyoz (AIS), vertebral gövdelerin lateral eğriliği ve rotasyonu ile 
omurgada üç boyutlu deformasyon oluşturan, progresif bir büyüme durumudur (1). Skolyozun 
en yaygın ve en sık görülen tipi AIS dir (2). 10 ila 16 yaş arasındaki insanlar en çok ergenliğin 
hemen öncesindeki ani büyüme sırasında etkilenir. AIS insidansının popülasyonun %1 ila 
%3'ü arasında olduğu tahmin edilmektedir (3). Skolyoz rehabilitasyonunda, skolyoza özgü 
egzersizler veya genel fizyoterapötik egzersizler dahil olmak üzere farklı egzersizler 
kullanılır. Schroth tekniği, skolyoza özel egzersiz yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan 
tekniklerden biridir. Schroth tekniğinde, rotasyonel solunum ile birlikte kişinin eğriliğinin 
tipine göre yapılan asimetrik ve üç boyutlu olan egzersizler, asimetri oluşturan kasların 
kuvvetlerini arttırmak veya uzamasını sağlamak için kullanılmaktadır (4, 5). Proprioseptif 
Nöromusküler Fasilitasyon teknikleri ise beden farkındalığını güçlendirmek ve bireylerin 
duruş düzeltmelerini kolaylaştırmak için zihinsel farkındalık, eksteroseptif proprioseptif 
uyarılar ve bireyin kontrolünün de kullanıldığı teknikleri içerebilmektedir. Ancak literatür de 
yaptığımız araştırmalara göre AIS’ de daha önce PNF paternlerinin kullanıldığı çalışmalara 
rastlanmamıştır. Adölesan idiyopatik skolyozun konservatif tedavisinde farklı egzersiz 
yaklaşımlarının etkinliğine ilişkin karşılaştırmalı çalışmalar, uygun egzersizlerin seçilmesine 
yardımcı olabilir. Bu sebepten dolayı bu çalışmanın amacı Adölesan idiyopatik skolyozlu( 
AİS) hastalarda iki farklı egzersiz yönteminin Cobb açısı, pedobarografik parametreler ve 
periferik kas kuvveti üzerindeki etkinliğini karşılaştırmaktır. 
 
BİREYLER ve YÖNTEM 
Eğri büyüklüğü (10°–25°) arasında olan AIS'li 16 hasta, araştırmaya dahil edildi. Hastalar 
rastgele iki gruba ayrıldı: Schroth grubu (n=8) ve Proprioseptif Nöromusküler 
Fasilitasyon(PNF) grubu (n=8). Toplam 10 hafta boyunca Schroth grubuna haftada 3 gün 
Schroth egzersizleri, PNF grubuna ise haftada 3 gün PNF egzersizleri verildi. Her iki grup da 
Schroth veya PNF egzersizlerine ek olarak geleneksel egzersizler verildi.   
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Sonuç ölçümleri, Cobb'un radyografi üzerindeki açısını, statik- dinamik pedobarografik 
parametreler (DIASU Dijital Analiz Sistemi ve Millettrix yazılımı) ve periferik kas kuvveti 
(Biodex System 4-Pro). İstatistiksel analiz için karma desenli tekrarlı ölçümler varyans analizi 
kullanıldı. 
 
BULGULAR 
Cobb açılarındaki iyileşmenin Schroth grubunda PNF grubuna göre daha fazla olduğu 
bulundu (p<0.05). Statik-dinamik plantar temas alanı iyileşmeleri, PNF grubuna göre Schroth 
grubunda daha olduğu görülmüştür (p<0.05). Periferik kas gücü Schroth grubuna kıyasla PNF 
grubunda iyileşme daha fazlaydı (p<0.05). 
 

Tablo 1. Demografik Bilgiler 
Yaş 13.88±1.33 

Cinsiyet Erkek: 4 kişi Kadın: 12 kişi 
Boy (cm) 157,21±12,50  

Vücut Ağırlığı (kg) 47,20±10,68  
VKİ (kg/m2 ) 20,43±2,89  
Cobb açısı (°) 16.33± 2.422  
Risser bulgusu 2.68±1.27  

 
Tablo 2. Gruplar Arası Değişkenlerin Karşılaştırılması 

 
Değişken 

 
SG (n=8) 

 
PNFG(n=8) 

 
SG/PNFG Zaman Grup×Zaman  

X±SS X±SS pa pb F/pb η2 

Total Sol 
Ayak Yüzey 
Alanı (cm2 ) 

 

TÖ 87,48±30,23 91,25±24,68  
<0,001**/ 

0,001* 

 
<0,001** 8,95/0,006* 

 
0,25 TS 102,88±30,18 99,68±25,69 

Total Sağ 
Ayak Yüzey 
Alanı (cm2 ) 

 

TÖ 85,61±26,56 86,68±32,50  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 5,54/0,026* 

 
0,17 TS 96,73±28,14 93,15±32,75 

Cobb Torakal 
(°) 

 

TÖ 17,64±4,01 17,29±3,45  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 32,39/ <0,001** 

 
0,55 TS 9,71±3,47 13,57±5,03 

Cobb Lumbal 
(°) 

 

TÖ 15,80±3,42 15,17±4,02  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 19,47/0,002* 

 
0,68 TS 9,40±2,61 12,33±4,37 
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Tablo 3. Gruplar Arası Değişkenlerin Karşılaştırılması 

 
Değişken 

 
SG (n=8) 

 
PNFG(n=8) 

 
SG/PNFG Zaman Grup×Zaman  

X±SS X±SS pa pb F/pb η2 

Sol Diz 
Fleksiyon 
60°/sn (%) 

 

TÖ 102,20±17,35 100,03±22,22  
<0,001**/ 

 0,001* 

 
<0,001** 

2,89/0,101 
0,10 

 TS 121,34±18,71 125,09±21,15 

Sol Diz 
Ekstansiyon 
60°/sn (%) 

 

TÖ 167,55±28,66 158,05±36,04  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

28,76/<0,001** 
0,52 

 TS 185,95±29,97 199,69±32,66 

Sol Diz 
Fleksiyon 

120°/sn (%) 
 

TÖ 79,79±19,56 77,27±19,64  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

21,15/<0,001** 
 

0,44 TS 93,94±19,41 101,92±18,83 

Sol Diz 
Ekstansiyon 
120°/sn (%) 

 

TÖ 108,61±28,76 112,57±27,66 
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

26,79/<0,001** 0,50 
TS 129,49±26,27 152,81±25,58 

 
TARTIŞMA 
Bu çalışma, AIS' de farklı egzersizlerin Cobb açısı, pedobarografik parametreler ve periferik 
kas kuvveti üzerindeki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladı. AİS’li hastalarda üç boyutlu 
Schroth egzersizleri ve PNF egzersizlerinin skolyoz şiddeti, periferik kas kuvveti ve 
pedobarografik yürüyüş parametreleri üzerine etkilerini incelediğimiz çalışmamızda, Schroth 
egzersizleri hafif şiddetteki AİS’ li hastalarda, Cobb açısını ve plantar temas alanını 
iyileştirmede PNF egzersizlerinden daha etkili olduğu görüldü. Ek olarak, PNF egzersizleri, 
periferik kas kuvvetinin geliştirilmesinde Schroth egzersizlerinden daha etkili olduğu görüldü. 
AİS'de, Cobb açısı, eğri progresyonunun değerlendirilebilmesinde ana göstergelerden biri 
olarak görülmektedir. Literatür incelendiğinde eğri ilerlemesine karar vermede ana eğrilerde 
Cobb açılarında en az 5° değişiklik olarak kabul edilmiştir. Skolyo hastalarının tedavi 
etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalarda, ilk değerlendirme ve son eğrilik ölçüm 
değerlendirmeleri arasında 4° ve üzeri fark görülürse, eğride "değişim" olduğu kabul 
edilmektedir (6). Çalışmamızda Cobb açısının lumbal ve torakalde azaldığı görülmüştür. Kuru 
ve ark. (7), klinikte fizyoterapist gözetiminde uygulanan Schroth egzersiz programının Cobb 
ve gövde rotasyon açılarında gerileme bulmuşlardır. Bir başka araştırmada Otman ve ark. 
(10), AİS hastalarında Schroth tekniği ile Cobb açısında gerileme olduğunu göstermişlerdir. 
Literatürdeki çalışmalara benzer olarak, bizim çalışmamızda da gruplardaki Cobb açılarının 
tedavi ile birlikte azaldığı görülmüştür. Ek olarak, gruplar karşılaştırıldığında, Cobb açılarının 
değişimi açısından gruplar arasında anlamlı bir fark vardır, SG’de PNFG’ye göre daha fazla 
azalma görülmüştür.  
Skolyozda postüral asimetri ve deviasyonlar üç boyutlu deformiteye bağlı olarak 
gelişmektedir. İlk olarak omurga etrafındaki iskelet kaslarında gerilim ve uzunluk ilişkileri 
omurganın anormal dizilimine adapte olarak değişmektedir (8). Normal uzunluğunu 
kaybetmiş olan kasların fonksiyonlarının değişmesi ve üretilen kuvvetin azaldığı 
gösterilmektedir (9). 
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AİS'li hastaların olduğu birçok çalışma özellikle derin gövde kaslarının atrofisinden ve kas lif 
tipinin değişikliklerinden ve eğrilikte her iki taraf kas değişikliklerinden bahsedilmektedir (10, 
11) Blay ve ark. (12) eğrinin seviyesi ile diz izokinetik ölçümleri arasında negatif yönde orta 
şiddette ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Torakal ve çift eğri paterninin olduğu AİS'li 
hastalarda göreceli olarak bacak kaslarında zayıflık tespit etmişlerdir. Skolyozda kuvvetin 
İzokinetik ölçümleri incelendiğinde, yapılan araştırmalarda izokinetik ölçümlerin skolyozu 
olan bireylerde geçerli bir ölçüm olduğu ve bu ölçümlerin skolyoz tedavisinde strateji 
belirlemek için önemli olabiliceği belirtilmiştir (12). Literatür incelendiğinde, AİS 
hastalarının tedavisinde farklı egzersiz tekniklerinin gövdedeki kas kuvveti üzerinde 
etkinliğini inceleyen araştırmalar olmasına rağmen, bu tekniklerin periferik kas kuvvetine 
etkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızdaki grupların 
skolyozuna yönelik zamanla zorluğu artan bir egzersiz programına dahil edilmesi kas 
kuvvetinde genel bir artış sağlamıştır. Çalışmamıza göre PNF egzersizlerinin kas kuvveti 
artışında Schroth egzersizlerine göre üstünlüğünün bulunması Schroth tekniğinde periferdeki 
kasların yerine gövde kaslarının dayanıklılık, stabilite ve kuvvet arttıran egzersizlerden 
oluşmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. 
Deformitenin üç boyutlu olduğu skolyozda segmental problemlerin dışında, gövdenin 
distorsiyonu tüm vücutta etkilere sebep olabilmektedir. AİS’de vücut asimetrileri pelvis, 
gövde ve alt ekstremitelerde etkilelere sebep olduğu bildirilmektedir (13, 14). Pelvisin 
hareketlerini 3 boyutlu olarak değerlendiren bir araştırmaya göre, skolyozu olan bireylerin 
pelvise ait salınımları sağlıklı bireylerdekinden daha fazladır (13). Kişi ayakta durma 
pozisyonundayken ayak-ayak bileği, dış yüzeye teması ilk olarak sağlayan vücut bölümüdür. 
Postürü kontrolü için, duyusal bilgiler ayak aracılığıyla toplanır. Ayaklar vasıtasıyla 
toplanmış olan bilgiler kas aktivasyonunu değiştirerek, omurga, postür ve pelvik dizilimde 
etki sğalar. Benzer şekilde birbiriyle bağlantıda olan bu sistemlerin içindeki segmentlerde 
dizilimlerin değişmesi ayak rockerlarında ve ayak işlevini ve ayak tarafından iletilen yük 
miktarını değiştirebilmektedir(15). Çalışmamıza göre grupların karşılaştırılmasında sağ ayak 
toplam yüzey alanın ve sol ayak toplam yüzey alanın SG’de PNFG’ye göre daha fazla arttığı 
görülmüştür. Bu sonucun ortaya çıkması, gruplardaki bireylerin deformite ve gövde 
asimetrilerinde düzelmeler olmasına bağlanabilir. Fakat çalışmamızdaki bireylerin eğri tipleri 
ve eğriliğin yerleri, birbirlerinden farklı olabildiği için ağırlık dağılımı ile ilgili net ifadeler 
söylemek yanılgı yaratabilir. 
 
SONUÇ 
İki farklı egzersiz tekniğinin AİS’li hastalarda etkinliğini karşılaştırmak amacı ile yaptığımız 
çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre; AİS’li hastaların Cobb açısındaki azalma her iki 
egzersiz yönteminde de etkilidir ancak Schroth tekniği PNF tekniğine göre daha etkili 
görülmüştür. Her iki yönteminin de AİS’li hastalarda üst ekstremite kas kuvvetini olumlu 
yönde etkilediği ancak PNF tekniğimde Schroth tekniğine göre daha olumlu gelişmeler 
sağladığı görülmüştür. Her iki tedavide de yüzey alanı değişiminin olumlu yönde etkilendiği 
gösterilmiştir. Ancak Schroth tekniğinin PNF tekniğine göre daha fazla gelişim sağladığı 
görülmüştür. 
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Özet 
Döviz kuru ve borsa endeksi, dış ve iç politik ve ekonomik şoklara hızlı tepki veren önemli 
ekonomik değişkenlerdir. Döviz kuru, bir ülkenin ihracat, ithalat, ödemeler dengesi enflasyon 
vb. gibi önemli makroekonomik büyüklüklerine etki eden önemli bir değişkendir. Borsa 
endeksi ve Türkiye özelinde BIST100 endeksi ise borsada işlem gören en büyük şirketlerin 
değerlerinin ağırlıklı ortalamasını gösteren önemli bir değişkendir. Borsada işlem gören en 
önemli şirketler aynı zamanda  ülke ekonomisine en çok katkıda bulunan şirketler oldukları 
için borsa endeksindeki değişimler ulusal üretimdeki olası değişimler  hakkında da önemli 
sinyaller verebilmektedir. Literatürde döviz kuru- borsa endeksi ilişkisine dair hatırı sayılır 
sayıda teorik çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca yerli ve yabancı literatürde bu iki değişkenin 
birbirinden etkilendiğini ve/veya birbirinin öncü göstergesi olabileceğini gösteren önemli 
çalışmalar da mevcuttur. Öte yandan, aralarında asimetrik bir nedenselliğin varlığını 
inceleyen çalışmalar Türkiye için oldukça sınırlıdır. 
Bu çalışma, 1992:01-2022:05 aylık dönemi boyunca Hatemi-J (2012) asimetrik Granger 
nedensellik testi kullanılarak BIST100 endeksi ile döviz kuru arasındaki asimetrik nedensellik 
ilişkilerini analiz etmektedir. Döviz kuru olarak dolar kuru değişkeni kullanılmaktadır. 
İlişkinin varlığını ve yönünü belirlemek için 8 farklı asimetrik Granger nedensellik testi 
uygulanmıştır. Bulgular, BIST100'den döviz kuruna ve döviz kurundan BIST100'e pozitif 
şoklar arasında herhangi bir asimetrik nedensellik olmadığını ortaya koymaktadır. Negatif 
şoklarda ise BIST100'den döviz kuruna doğru asimetrik bir nedensellik bulunurken, döviz 
kurundan BIST100'e doğru asimetrik bir nedensellik tespit edilememiştir. Öte yandan, hem 
BIST100'deki pozitif şoklardan döviz kurundaki negatif şoklara hem de BIST100'deki negatif 
şoklardan döviz kurundaki pozitif şoklara doğru asimetrik nedenselliğin varlığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca BIST100 endeksinde döviz kurundaki negatif şoklardan pozitif şoklara 
doğru asimetrik nedenselliğin varlığı belirlenirken, BIST100 endeksinde döviz kurundaki 
pozitif şoklardan negatif şoklara doğru asimetrik nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Önemli 
politika çıkarımları, analizlerin bir sonucu olarak önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: BIST100 Endeksi, Döviz Kuru, Asimetrik Nedensellik 
 
THE ASYMMETRIC CAUSALITY BETWEEN BIST100 INDEX AND EXCHANGE 

RATE FOR THE MONTHLY PERIOD 1992:01-2022:05 
 
Abstract 
Exchange rate and stock market index are important economic variables that respond quickly 
to external and domestic political and economic shocks. Exchange rate is an important 
variable that affects important macroeconomic variables such as exports, imports, balance of 
payments, inflation, etc. of a country. The stock market index, on the other hand, is an 
important variable that shows the weighted average of the values of the largest companies 
traded on the stock exchange. Since the most important companies traded in the stock 
exchange are also the companies that contribute the most to the country's economy, changes 
in the stock market index can also give important signals about possible changes in national 
production.   
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There are a considerable number of theoretical studies in the literature on the relationship 
between exchange rate and stock market index. In addition, there are significant studies in the 
domestic and foreign literature showing that these two variables are affected by each other 
and/or may be the leading indicators of each other. On the other hand, studies examining the 
presence of an asymmetric causality between them are quite limited for Turkey. 
This study analyzes the asymmetric causal relationships between BIST100 index and 
exchange rate using Hatemi-J (2012) asymmetric Granger causality test over the monthly 
period 1992:01-2022:05. The dollar rate variable is used as the exchange rate.8 different 
asymmetric Granger causality tests are applied to determine the presence and direction of the 
relationship. The findings reveal that any asymmetric causality is not present between positive 
shocks in from BIST100 to exchange rate and from exchange rate to BIST100. As for the 
negative shocks, while there exists an asymmetric causality running from BIST100 to 
exchange rate, there does not exist an asymmetric causality from exchange rate to BIST100. 
On the other hand, the existence of asymmetric causality is determined both from positive 
shocks in BIST100 to negative shocks in exchange rate and from negative shocks in BIST100 
to positive shocks in exchange rate. Moreover, while the existence of asymmetric causality is 
determined from negative shocks in exchange rate to positive shocks in BIST100 index, it is 
determined that there is asymmetric causality from positive shocks in exchange rate to 
negative shocks in BIST100 index. The significant policy implications are suggested as a 
conclusion of the analyses. 
Keywords: BIST100 Index, Exchange Rate, Asymmetric Causality 
 
GİRİŞ 
Döviz kuru ve borsa endeksi, dış ve iç politik ve ekonomik şoklara hızlı tepki veren önemli 
ekonomik değişkenlerdir. Döviz kuru, bir ülkenin ihracat, ithalat, ödemeler dengesi enflasyon 
vb. gibi önemli makroekonomik büyüklüklerine etki eden önemli bir değişkendir. Borsa 
endeksi ve Türkiye özelinde BIST100 endeksi ise borsada işlem gören en büyük şirketlerin 
değerlerinin ağırlıklı ortalamasını gösteren önemli bir değişkendir. Borsada işlem gören en 
önemli şirketler aynı zamanda  ülke ekonomisine en çok katkıda bulunan şirketler oldukları 
için borsa endeksindeki değişimler ulusal üretimdeki olası değişimler  hakkında da önemli 
sinyaller verebilmektedir.  
Hisse senedi fiyatları döviz kurları birbiriyle çeşitli yönlerden ilişkili olabilmektedir. 
Ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde iç pazar için üretim yapan ve hisse senetleri 
borsada işlem gören büyük firmalar aynı zamanda  ihracat için de üretim yapmaktadırlar. Bu  
firmaların borsadaki hisse senetlerinin  değerlerinin artışı üretim kapasitelerinin ve yaptıkları 
ihracatın artışına neden olabilir. Yaşanan bu ihracat artışı, ülkeye döviz girişine ve döviz 
kurunun düşüşüne neden olabilir. Ayrıca, bir ülkede borsa endeksi artış eğiliminde ise 
yatırımcılar döviz cinsi varlıkları satıp yerli para cinsinden varlıkları almaya yönelebilirler. 
Bu durumda da yüklü miktarda döviz satışı gerçekleşeceğinden dolayı kur düşebilir. Bu 
yönden bakıldığında borsa endeksi ile döviz kuru arasında negatif yönlü bir ilişki 
olabileceğinden bahsedilebilir. Öte yandan döviz kuru artması ülkenin malları dünya 
pazarında daha ucuz hale geleceğinden ötürü net ihracatını artırıp ihracatçı firmaların borsa 
değerlerini artırabilir. Bu yönden ise bu iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişkiden söz 
edilebilir.  
Literatürde döviz kuru- borsa endeksi ilişkisine dair hatırı sayılır sayıda teorik çalışmalar 
bulunmaktadır. Ayrıca yerli ve yabancı literatürde bu iki değişkenin birbirinden etkilendiğini 
ve/veya birbirinin öncü göstergesi olabileceğini gösteren önemli çalışmalar da mevcuttur. Öte 
yandan, aralarında asimetrik bir nedenselliğin varlığını inceleyen çalışmalar Türkiye için 
oldukça sınırlıdır.  
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Akdağ ve Yıldırım (2019) 01.01.2000 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki günlük kapanış 
fiyatlarını kullanarak Dolar kuru ile BİST Sanayi ve BİST Finans endeksleri arasındaki 
asimetrik nedenselliği araştırmışlardır. Hatemi-J (2012) nedensellik analizi sonucunda ise 
dolar kurundaki pozitif ve negatif şoklardan hem BİST Sanayi hem de BİST Finans 
endeksindeki pozitif ve negatif şoklara doğru bir nedenselliğin var olduğu tespit edilmiştir. 
BİST Sanayi ve BİST Finans sektöründeki negatif şoklardan, Dolar kurundaki pozitif ve 
negatif şoklara doğru bir nedenselliğin var olduğu; ancak BİST Sanayi ve BİST Finans 
sektöründeki pozitif şoklardan, Dolar kurundaki pozitif ve negatif şoklara doğru bir 
nedensellik tespit edilememiştir. 
Kök ve Nazlıoğlu (2020) 02.01.2009–12.11.2018 dönemini incelemişlerdir. ABD Dolarının 
pozitif oynaklığından BIST100’ün hem pozitif hem negatif oynaklığına ve BIST100’ün 
negatif oynaklığından ABD Dolarının negatif oynaklığına nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
Yıldırım vd. (2021) Türkiye Ekonomisinde 2009:Q1-2019:Q4 dönemi için BİST 100 endeks 
getirileri ile döviz kuru değişimleri arasındaki ilişki incelemişlerdir. Bulgular, iki değişken 
arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu, bununla birlikte borsadaki negatif bir gelişmenin döviz 
kuru artışı ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kılıç ve Naimoğlu (2022) 11.02.1990 ile 07.02.2021 dönemine ait haftalık verileri kullanarak, 
Hatemi-j nedensellik testi sonucunda BIST 100 ile Döviz Kurunun pozitif şokları arasında çift 
yönlü bir nedensellik olduğu elde edilmiştir. 
Karadağ ve Sekmen (2022) BIST-100, Bist Sınai, Bist Teknoloji, Bist Hizmet ve Bist Mali 
endeksleri ile nominal ve reel döviz kuru arasındaki ilişki 2002-2020 yılları arası dönemde 
aylık veriler kullanılarak incelemişlerdir. Değişkenler arasındaki simetrik veya asimetrik 
ilişkileri tespit edebilmek için Hacker ve Hatemi‐J (2012) ve Hatemi-J (2012) testleri 
kullanılmaktadır. Asimetrik testleri hesaba katıldığında hisse senetlerinden nominal döviz 
kuruna doğru tespit edilen nedensellik ilişkisinin asimetrik olabileceği yönünde kanıtlar 
bulunmuştur. Ayrıca döviz kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru bir ilişkinin var 
olabileceği ve bu ilişkininde asimetrik olduğu sonucuna da varılmıştır. 
Bu çalışmalara ek olarak Aydın (2017) Türkiye ve başka 6 gelişmekte olan ülke için farklı 
dönemlere ait aylık verilerle, Uğur ve Bingöl (2020) 04.01.2000’den 25.08.2017’ye kadar 
olan günlük verilerle,  Genç ve Öztürk (2021) 2009:01 - 2020:06 dönemi günlük verileriyle, 
Kuzu Yıldırım (2021) 2002Q1-2019Q4 çeyrek dönemlik verileriyle asimetrik nedensellik testi 
analizi yapmışlardır. 
Bu çalışmanın literatüre katkısı diğer çalışmalardan farklı döneme ait aylık verilerle analiz 
yapılması olarak düşünülmektedir. Ayrıca ilgili literatürde aylık verilerle yapılan asimetrik 
nedensellik çalışması az sayıdadır. Çalışmada ele alınan değişkenlerin aylık, günlük veya 
çeyrek dönemlik olması yapılacak yorumları da değiştirecektir.Örneğin; günlük verilerle 
çalışıldığı takdirde uygun gecikme uzunluğu 20 olarak belirlenmişse X’in 20 gün öncesine 
kadarki değerleri Y’nin bugünkü değerinin Granger nedeni olduğu sonucu ortaya çıkar. Eğer 
aylık verilerle çalışılıyorsa ve uygun gecikme uzunluğu 6 olarak belirlenmişse X’in 6 ay 
öncesine kadarki değerleri Y’nin bugünkü değerini etkilediği sonucu ortaya çıkacaktır. Bu 
noktadan hareketle döviz kurunun 20 gün önceki değeriyle 6 ay önceki değerinin borsa 
endeksinin bugünkü değerine etkisini araştırmak birbirinden farklı iki durumu araştırmak 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla,  
 
EKONOMETRİK METODOLOJİ VE VERİLER 
Bu çalışma, 1992:01-2022:05 aylık dönemi boyunca Hatemi-J (2012) asimetrik Granger 
nedensellik testi kullanılarak BIST100 endeksi ile döviz kuru arasındaki asimetrik nedensellik 
ilişkilerini analiz etmektedir. Dolar kuru değişkeni döviz kuru değişkeni olarak kullanılmıştır.  
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Dolar kuru verileri TCMB veri tabanından elde edilmiştir. BIST100 endeksi verileri ise 
investing.com internet sitesinden elde edilmiştir. 
 
Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi ve Hatemi-J (2012) Granger Nedensellik Testi 
Granger'in (1969) standart nedensellik testi, analizde yer alan değişkenlerin birim köklü 
olmaması gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Bu durum, birim kökleri içeren seriler 
arasında Granger'in (1969) nedensellik testinin uygulanmasını imkansız kılmaktadır. Bununla 
birlikte, yapısal kırılmaların hesaba katılması durumunda bazı seriler durağan olarak tespit 
edilebilmektedir. Ancak, ekonomik serilerde yapısal kırılma olsa bile bu durum serilerin 
durağanlığını garanti etmektedir. Bu nedenle, Granger'in (1969) standart nedensellik testinin 
kullanım alanı sınırlıdır. Serilerin farkını alıp serileri durağanlaştırdıktan sonra standart 
Granger nedensellik testi uygulansa bile bu durumda bilgi kayıpları meydana gelmektedir. 
Çünkü, analize giren veriler serilerin ham hali değil, farkları alarak dönüşüme uğramış halleri 
olmaktadır. 
Toda ve Yamamoto (1995), standart Granger nedensellik testinin bu eksikliğini gidermek için 
serilerden biri veya her ikisi durağan olmasa bile kullanılabilecek bir test önermişlerdir. Bu 
test serilerden biri seviyede diğeri veya diğerleri seviyede durağan iken uygulanabilmektedir. 
Hacker ve Hatemi (2006) ise Toda-Yamamoto (1995) testinde  hata terimlerinin normal 
dağılmama ihtimali olduğunu belirtmişlerdir. Hacker ve Hatemi, Toda-Yamamoto (1995) 
testinin bu eksik yönünü Monte Carlo simülasyonlarını kullanarak ve bootstrap kritik 
değerlerini elde ederek tamamlamayı amaçlayan bir nedensellik testi geliştirmişlerdir. 
Standart Granger nedensellik testi, Toda-Yamamoto (1995) ve Hacker-Hatemi (2006) 
nedensellik testleri simetri varsayımını kabul edilmektedirler. Diğer bir deyişle, X 
değişkenindeki pozitif ve negatif şokların Y değişkenindeki pozitif ve negatif şoklara aynı 
şekilde tepki verdikleri varsayılmaktadırlar. Hatemi (2012) ise serilerin pozitif ve negatif 
şoklara aynı şekilde tepki vermeyebileceğini ifade ederek Granger ve Yoon’un (2002) 
geliştirmiş oldukları eşbütünleşme testine dayanan bir test önermiştir. Diğer bir deyişle, 
asimetrik etkileri dikkate almıştır. 
Hatemi (2012) testinde analize dahil edilen serilerin pozitif ve/veya negatif şokları arasındaki 
Granger nedenselliği test edilmektedir. Örneğin; X serisindeki pozitif şoklar ile Y serisindeki 
pozitif şoklar arasındaki Granger nedenselliği test edilmektedir. Hatemi (2014)’nın yaptığı 
çalışma sayesinde ise serilerin pozitif ve negatif şokları elde edildikten sonra Hacker-Hatemi 
(2006) testi uygulanır. Bu uygulamanın Hatemi (2012) testinden en önemli farkı ise testin 
sadece aynı tür şoklar arasında değil farklı tür şoklar arasında uygulanabilmesidir. Örneğin; X 
serisindeki pozitif şoklar ile Y serisindeki negatif şoklar arasında Granger nedenselliği test 
edilmektedir. 
Hatemi testi (2012), araştırmaya konu olan değişkenlerin pozitif ve/veya negatif şokları 
arasındaki Granger nedenselliğini test eder. Örneğin; X serisindeki pozitif şoklar ile Y 
serisindeki pozitif şoklar arasındaki Granger nedenselliği test edilir. Hatemi'nin (2014) 
çalışması ise bunu daha da geliştirerek bir serinin pozitif şoku ile diğer bir serinin negatif şoku 
arasındaki nedenselliği test etmektedir. Hatemi (2014) yöntemine göre serilerin pozitif ve 
negatif şokları ayrıştırıldıktan sonra Hacker-Hatemi (2006) testi bu şok serilerine 
uygulanmaktadır. 
Bu çalışmada Hatemi-J (2012) Granger nedensellik testi Hatemi (2014)’te belirtilen prosedüre 
uygun şekilde uygulanacaktır. Ancak öncelikle birim kök testi uygulanarak serilerin 
durağanlık mertebeleri tespit edilecektir.  
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Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi ve Sonuçları 
Eviews paket programı, yapısal kırılmalara izin veren çeşitli modifiye edilmiş ADF birim kök 
testlerinin kullanıcıların istifadesine sunmaktadır.  Yapısal kırılmalı birim kök testinin iki 
versiyonu geliştirilmiştir: Birincisi, yenilikçi uç değer testi (innovational outlier test) , ikincisi 
ise ek uç değer testidir (additional outlier test). Yenilikçi uç değer testi, kırılmanın bir sürece 
bağlı olarak gerçekleştiğini varsayarken, ek uç değer testi, kırılmanın bir anda gerçekleştiğini 
varsaymaktadır. Birim kök testinin sıfır hipotezi, serilerin birim kök içerdiğini, alternatif 
hipotez ise birim köklü olmadığını veya diğer deyişle durağan olduğunu ifade etmektedir. 
Yenilikçi ve ek uç değer testleri kendi içlerinde dört temel modele ayrılmaktadır. Trend 
olmayan (nontrending) veriler için, ilk model (O), seviyedeki bir kerelik değişikliği kabul 
eder. Trende sahip (trending) veriler için, seviye değişikliği olan bir model (A), seviye ve 
trend değişikliği olan bir model (B) ve trend değişikliği olan bir model (C) vardır. Bu 
çalışmada, serilerin birim kök özelliklerini araştırmak için yenilikçi uç değer testi 
benimsenmiş ve ilk iki model (O ve A) uygulanmıştır. 
 

Tablo 1: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 

 Model 0 Model A 

Değişkenler Seviye Kırılma 1.Fark Kırılma Seviye Kırılma 1. Fark Kırılma 

BIST100 0.32 2020:04 19.82*** 2020:03 -3.22 2021:10 -19.81*** 2020:03 

DOLAR 1.45 2019:12 -11.90*** 1993:07 1.59 2021:06 -12.50*** 1993:07 

 
Tablo 1’in sonuçlarına göre, serilerin  her ikisinin de hem Model 0 hem de Model A’ya göre 
1. farklarında durağan oldukları görülmektedir. Hatemi-J (2012) Granger nedensellik testi 
Toda-Yamamoto (1995) testinin gelişmiş bir versiyonu olmasından ötürü, Toda-Yamamoto 
(1995) testi gibi bu test de aynı veya farklı mertebeden durağan olan serilerde nedensellik testi 
uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Bundan dolayı, bir sonraki aşamada Hatemi-j(2012) 
Granger nedensellik testini uygulayabiliriz. 
 

Tablo 2: Hatemi-J (2012) Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedensellik Yönü 
Wald 

İstatistiği 
Wald Kritik Değerleri 

  %1 %5 %10 

Dolar+→BIST100+ 2.965(2) 13.314 8.892 7.196 
Dolar+→BIST100- 5.737(2) 165.397 153.522 144.931 
Dolar-→BIST100- 3.747(2) 12.429 8.026 5.99 
Dolar-→BIST100+ 66.610 (7)*** 25.005 17.715 14.097 
BIST100+→Dolar+ 8.074(2) 15.824 11.219 8.703 

BIST100 +→ Dolar - 25.252(7)*** 23.209 16.688 13.844 
BIST100 -→ Dolar - 33.922(2)*** 18.869 12.636 9.597 
BIST100 -→ Dolar + 8.175(2)** 11.858 6.794 5.024 
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Tablo 2’de Hatemi-J Granger nedensellik testi sonuçları gösterilmiştir. Buna göre, Dolardaki 
pozitif şoklar BIST100’deki pozitif ve negatif şokların Granger nedeni değildir. Dolardaki 
negatif şoklar ise BIST100’deki negatif şokların Granger nedeni değilken, BIST100’deki 
pozitif şokların Granger nedenidir. BIST100 endeksindeki pozitif şokları dolardaki pozitif 
şokların Granger nedeni değilken, dolardaki negatif şokların Granger nedenidir. 
BIST100’deki negatif şoklar ise dolardaki hem negatif hem de pozitif şokların Granger nedeni 
olarak tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ 
Bu çalışmada 1992:01-2022:5 aylık döneminde Türkiye’de dolar kuru ile BIST100 endeksi 
arasındaki asimetrik nedensellik ilişkisi Hatemi-J (2012) Granger nedensellik testi 
kullanılarak analiz edilmektedir. 
Bulgular, BIST100'den döviz kuruna ve döviz kurundan BIST100'e pozitif şoklar arasında 
herhangi bir asimetrik nedensellik olmadığını ortaya koymaktadır. Negatif şoklarda ise 
BIST100'den döviz kuruna doğru asimetrik bir nedensellik bulunurken, döviz kurundan 
BIST100'e doğru asimetrik bir nedensellik bulunmamaktadır. Öte yandan, hem BIST100'deki 
pozitif şoklardan döviz kurundaki negatif şoklara hem de BIST100'deki negatif şoklardan 
döviz kurundaki pozitif şoklara doğru asimetrik nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
BIST100 endeksinde döviz kurundaki negatif şoklardan pozitif şoklara doğru asimetrik 
nedenselliğin varlığı belirlenirken, BIST100 endeksinde döviz kurundaki pozitif şoklardan 
negatif şoklara doğru asimetrik nedensellik olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlara göre, Borsa İstanbul-Döviz kuru ilişkisinde daha belirleyici unsurun Granger 
nedenselliği yönünden Borsa İstanbul olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca kurdaki negatif 
şokların 7 dönem önceden BIST100 endeksindeki pozitif şokların Granger nedeni olması ve 
BIST100 endeksindeki pozitif şokların kurdaki negatif şokları aynı şekilde 7 ay önceden 
Granger nedenselliği yönünden etkiliyor kurun etkilerin anlık değil zamana yayılı olmasının 
tespiti açısından önemlidir. 
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Özet 
Dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak ülkelerin uyguladıkları para politikalarının 
amaçları ve araçları sürekli olarak gelişmiş ve şekillenmiştir. Genel itibariyle Merkez 
bankalarının bulundukları ekonomilerde, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı temin etmek gibi 
iki temel görevi vardır. Diğer görevleri arasında ise, döviz kuru rejimini yönetmek, para 
basmak ve ödeme sistemlerini ve kredi hacmini kontrol etmektir. Merkez bankaları, 
ekonomilerde para politikası araçları ile ilgili kararlar alarak ülkelerin para politikalarını 
yöneten finansal kurumlardır. Dünyadaki tüm ülkelerde para arzı ve faiz oranlarıyla ilgili 
kararları, Merkez bankaları almaktadır. Özellikle ekonomilerde yaşanan dalgalanma 
dönemlerinde Merkez bankalarının uygulayacakları politika araçları ve bu araçları nasıl 
kullanacaklarıyla ilgili seçimleri çok önemlidir. Çünkü uygulanan bu araçlar, ekonomilerde 
faiz oranları, döviz kurları, enflasyon oranları, işsizlik oranları gibi pek çok ekonomik 
parametrenin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. ABD, dünyanın en büyük 
ekonomilerinden biri ve en gelişmiş finansal piyasalarına sahiptir. Ayrıca ABD dolarının 
dünyadaki en çok kullanılan rezerv ve geçerli para birimi olması ve dolar basma yetkisine de 
FED’in sahip olması nedeniyle FED’in kararları ve politikaları, bütün dünya tarafından 
yakından izlenmektedir. 
Amerikan Merkez Bankasının (FED) para politikasıyla ilgili almış olduğu tüm kararlar hem 
kendi ülke ekonomisini hem de tüm dünya ekonomileri etkileyebilmektedir. Çünkü tüm 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasaları FED’in aldığı faiz indirim veya 
artırım kararlarına anında reaksiyon göstermektedir.  
Türkiye’de ise para politikasıyla ilgili belirleyici kararları alan finansal kurum TCMB’dır. 
Dünyadaki tüm merkez bankaları gibi, TCMB’de ülkemizde fiyat istikrarı ve finansal istikrarı 
temin etme görevlerini üstlenmiştir. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan 
Türkiye’de, diğer gelişmekte olan ülkelerle beraber FED’in aldığı kararlardan direkt olarak 
etkilenmektedir. 
Bu çalışma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Federal Rezerv’in 
(FED) ekonomi üzerindeki etkilerinin incelemesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bunun 
için durum analizi yapılacaktır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 
Federal Rezerv Sistemi ayrı ayrı incelenecektir. Her iki merkez bankasının görev ve yetkileri 
ile diğer kurumlarla olan ilişkileri ayrı ayrı ele alınacaktır. Bu çalışma ile literatürdeki diğer 
çalışmalara ilave olarak, TCMB’nin modern ve bağımsız bir merkez bankası olması için, 
FED’in hangi yönlerini örnek alıp, bunlardan nasıl yararlanması gerektiği konusunda fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: FED, TCMB, Para Politikası, Merkez Bankası Politikaları 
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COMPARISON OF THE EFFECTS OF THE TCMB AND THE FEDERAL RESERVE 
SYSTEM (FED) ON THE ECONOMY 

 
Abstract 
The objectives and tools of the monetary policies pursued by the countries have been 
continuously modified and shaped in response to global economic developments. In general, 
the two main tasks of central banks are to ensure price stability and financial stability.Other 
duties include managing the exchange rate regime, printing money and controlling payment 
systems and credit volume. Central banks are financial institutions that manage the monetary 
policies of countries by making decisions about monetary policy instruments in economies. In 
every nation on earth, central banks make choices about the availability of money and interest 
rates. Especially in times of fluctuation in economies, the policy tools to be implemented by 
central banks and how they will use these tools are very important. Because these tools play 
an important role in determining many economic parameters such as interest rates, exchange 
rates, inflation rates, unemployment rates in economies. The United States has one of the 
world's largest economies and the most developed financial markets. In addition, since the US 
dollar is the most important and valid currency in the world and the FED has the authority to 
print dollars, the decisions and policies of the FED are closely followed by the whole world. 
All the decisions taken by the FED regarding monetary policy can affect both the national 
economy and all world economies. Because the financial markets of all developed or 
developing countries react instantly to the interest rate cut or increase decisions taken by the 
FED. 
The CBRT, on the other hand, is the financial institution in Turkey that makes important 
choices about monetary policy. At the CBRT, he undertook the task of ensuring price stability 
and financial stability in the country. Turkey is directly impacted by FED policies, along with 
other developing nations, because it falls under the category of developing nations. 
In this study is to evaluate and contrast the economic impacts of the FED and CBRT. For this, 
a situation analysis will be made. In this context, the CBRT and FED will be examined 
separately. The duties and authorities of both central banks and their relations with other 
institutions will be discussed separately It is thought that this study will benefit other studies 
in the literature on which aspects of the FED should be taken as an example and how they 
should be benefited in order for the CBRT to become a modern and independent central bank. 
Keywords: FED, TCMB, Monetary Policy, Central Bank Policies 
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Özet 
Küreselleşmenin etkisi ve örgütler arasındaki rekabetin artması, örgütlerin başarılarını 
sürdürmelerini ve faaliyette bulundukları alanlarda varlıklarını devam ettirmelerini 
zorlaştırmaktadır. Örgütlerin piyasada tutunmaları ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için 
daha fazla çaba sarf etmeleri, çalışanlarına yönelik faaliyetlerine yönelmeleri ve 
performanslarını yükseltmeleri gerekir. Bu sebeple örgütlerdeki liderlerin; çalışanlarının 
performansını yükseltmeleri için onların moral ve motivasyonlarına odaklanması, 
gelişimlerini desteklemesi, yenilikçi iş akışlarına yönlendirmesi ve bu iş akışlarını 
benimsemelerini sağlaması gerekmektedir. Bu liderlerden biri olan dönüşümcü liderler, 
yüksek idealler ve etik değerlerle çalışanların ihtiyaç ve değer yargılarını dikkate alarak 
yönlendirmekte, çalışanların misyon, vizyon ve sorumluluklarını açıklayarak örgütün ortak 
amacı için kendilerini geliştirmeleri ve dönüştürmeleri gerektiğini vurgularlar. Dönüşümcü 
liderliğin entelektüel etki, karizma, bireysel ilgi ve ilham verme gibi alt boyutları 
bulunmaktadır. Entelektüel etki boyutunda; liderler çalışanları hoşgörülü yaklaşımla örgüt 
için yönlendirmekte, karizma boyutunda çalışanlara güven aşılayarak ve motive ederek daha 
iyi performans göstermelerini sağlamakta, ilham verme boyutunda çalışanları yenilikçi 
uygulamalara yönlendirerek teşvik etmekte, bireysel ilgi boyutunda ise liderler çalışanlarla 
güçlü ve samimi ilişki kurarak, disiplinli olmanın önemine değinirler. Liderlerin çalışanlar 
üzerindeki yenilik ve gelişimleri desteklemeleri, onlarla yakın iletişim kurmaları çalışanların 
örgüte bağlılığını da arttırmaktadır. Örgütsel bağlılık, örgütte yer alan çalışanların örgütü bir 
bütün olarak benimsediklerinde ve ortak amaçlar çerçevesinde hareket ettiklerinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmada, dönüşümcü liderliğin boyutları ile çalışanların örgütsel bağlılığı 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni kapsamında, 200 
kişiye ulaşılarak online anket çalışması uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilmiş, 
korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, dönüşümcü liderliğin 
boyutları ile çalışanların örgütsel bağlılığı arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkinin 
bulunduğu ve dönüşümcü liderlerin çalışanların örgütsel bağlılığını arttırdığı belirlenmiştir. 
Ayrıca literatür incelendiğinde değişkenler arasındaki bu ilişkiyi inceleyen çalışmaların sınırlı 
sayıda olması sebebi ile bu konuda literatüre katkı sunulacağı düşünülmektedir. 
Keywords: Dönüşümcü liderlik, Entelektüel etki, Örgütsel bağlılık. 
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EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND THE DIMENSIONS OF 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 
 
Abstract 
The effect of globalization and the increase in competition among organizations make it 
difficult for organizations to maintain their success and to maintain their existence in the 
fields in which they operate. Organizations need to exert more effort, direct their activities 
towards their employees and increase their performance in order to hold on to the market and 
gain competitive advantage. For this reason, leaders in organizations; In order to increase the 
performance of their employees, they need to focus on their morale and motivation, support 
their development, direct them to innovative workflows and ensure that they adopt these 
workflows. Transformational leaders, who are one of these leaders, direct them by taking into 
account the needs and value judgments of the employees with high ideals and ethical values, 
and they emphasize the need to develop and transform themselves for the common purpose of 
the organization by explaining the mission, vision and responsibilities of the employees. 
Transformational leadership has sub-dimensions such as intellectual influence, charisma, 
individual attention and inspiration. In the intellectual impact dimension; Leaders guide 
employees for the organization with a tolerant approach, enable them to perform better by 
instilling confidence and motivating employees in the charisma dimension, encouraging 
employees by directing them to innovative practices in the dimension of inspiration, and in 
the dimension of individual interest, leaders emphasize the importance of being disciplined by 
establishing a strong and sincere relationship with the employees. Leaders' support for 
innovation and development on employees and close communication with them also increase 
employees' commitment to the organization. Organizational commitment emerges when the 
employees in the organization adopt the organization as a whole and act within the framework 
of common goals. In this study, it is aimed to evaluate the relationship between the 
dimensions of transformational leadership and the organizational commitment of employees. 
Within the scope of the research, an online questionnaire study was applied by reaching 200 
people, the obtained data were analyzed, correlation and regression analysis were applied. As 
a result of the analysis, it was determined that there was a significant and positive relationship 
between the dimensions of transformational leadership and the organizational commitment of 
the employees, and that the transformational leaders increased the organizational commitment 
of the employees. In addition, when the literature is examined, it is thought that due to the 
limited number of studies examining this relationship between variables, it will contribute to 
the literature on this subject. 
Keywords: Transformational leadership, Intellectual influence, Organizational commitment. 
 
GİRİŞ 
Günümüzde küreselleşmenin yansımaları, yeni teknolojiler ve değişen yeni iş akışları 
liderlerin de yeni teknolojilere yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Liderler uzun süreli amaçlara 
yönelmeli, iş görenlerin motivasyonlarını sağlamalı ve yönetmeyi bilmelidir. Liderlik 
türlerinden dönüşümcü liderlik, iş görenlerinin duygularını, değer yargılarını ve etik 
değerlerini anlamalı, mevcut iş standartlarını yerine getirmek için onları yönlendirmeli, iş 
görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve iş görenlerin birey olarak değerlendirilmesi ile 
ilgilenmektedir (Northouse, 2007: 175). İş görenlerin dönüşümcü lidere saygı duymaları, 
hayranlık göstermeleri, sadakat gibi duygular ile kendilerine verilen ilgi ve önem sebebiyle iş 
görenler kendilerinden beklenenden daha fazlasını yerine getirmek için motive olurlar ve çaba 
sarf ederler (Yukl, 1999: 286).   
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Dönüşümcü liderliği geliştiren araştırmacılardan biri olan Bass dönüşümcü liderlerin örgüt 
içinde üstleriyle ve astlarıyla daha iyi ilişkiler kurduğunu, örgüte katkı sağladıklarını, 
liderlerin teşvikiyle astların daha iyi performans göstermek için motive olduklarını 
vurgulamaktadır (Bass, 1990: 22-23). Dönüşümcü liderliğin; entelektüel etki, karizmatik, 
ilham verme ve bireysel ilgi olmak üzere dört boyutu vardır. Entelektüel etki boyutu, liderin 
beklentilere karşı gelmeyi, risk alabilmeyi ve iş görenlerin düşünce ve isteklerinin farkında 
olmayı kapsar. Ayrıca bu liderler iş görenlerini arasında yaratıcılığı teşvike ederler. Karizma 
boyutu, iş görenlerin lidere hayran olan ve iş görenlerin onun amaçları yönünden ilerlemek 
istemelerini ifade eder. Karizmatik liderlerin ikna kabiliyetleri yüksektir ve iş görenleri 
üzerinde duygusal etkileri vardır. İlham verme, liderin iş görenleri motive eden ve etkileyen 
bir vizyon geliştirebilme boyutudur. Bu liderler, iş görenlerine yüksek performans standartları 
koyarlar, amaçların başarılması için iş görenleri ile etkili ve olumlu iletişim kurarlar. Bireysel 
ilgi ise liderin her bir iş göreninin sorunlarıyla yakinen ilgilendiği, mentor görevi üstlendiği ve 
iş görenlerin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğu boyuttur (Judge ve Piccolo, 2004:755). 
Örgütsel bağlılık kavramı ise iş görenlerin performansını yükseltmek ve onların işletmedeki 
çalışma şartlarında çalışmaya devam etmelerini sağlamak için motivasyon kaynağı 
oluşturulmasıdır (Faraji ve Begzadeh, 2017:566). Örgütsel bağlılık, iş görenlerin çalıştığı 
işletmenin başarısını desteklemek için daha fazla çaba göstermeye istekli olmaları ve 
işletmenin değer, misyon ve vizyonuna inanarak çalışma faaliyetlerini yerine getirmelerini 
içermektedir (Shepherd, 2017:165). Örgüte bağlı olan iş gören, kendini bulunduğu işletme ile 
bütünleştirir ve işletmenin amaçlarıyla özdeşleşerek, işletmede çalışmaya devam eder. 
Örgütsel bağlılık, iş görenlerin psikolojik katılımı ile işletmeye bağlılığıdır ve işletmenin 
verimliliği ve yüksek performans göstermesi için önem arz etmektedir (Chib, 2016: 63). 
Yüksek bağlılık gösteren iş görenler, işleri için özveri ile severek görevlerini yerine getirirler. 
Bağlı olmayan iş görenlerin ise işleri ile bağı yoktur, işe duyarsızdırlar ve ilgisiz bir şekilde, 
istemeyerek çalışırlar (Robbins vd., 2013: 224). 
 
YÖNTEM 
Araştırmanın temel odak noktası, dönüşümcü liderliğin boyutları ile çalışanların örgütsel 
bağlılığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın evreni kapsamında, 350 kişiye 
online anket çalışmasının uygulanması planlanmıştır. Örneklem büyüklüğü olarak çalışma 
faaliyetini sürdüren 200 kişiye ulaşılarak online anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın 
örneklem büyüklüğü, örneklem büyüklüklerinin yer aldığı tablodan yararlanılarak, 
belirlenmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 130). Bu çalışma, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi’nin Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkan ve üyeleri tarafından 
05/11/2020 tarih ve 2020-6 toplantı numarası ile etik kurul onayı alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak anket çalışması uygulanmıştır. 
Örgütsel bağlılık ölçeği, Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilmiş ve bu ölçek Boylu, 
Pelit ve Güçer (2007) tarafından Türkçe’ye revize edilmiştir. Allen ve Meyer’in örgütsel 
bağlılık ölçeği ulusal ve uluslararası alanda pek çok araştırmada kullanılmış (Demirağ ve 
Çelik, 2019; Altıntaş, 2020) ve yüksek güvenilirliğe sahip bir ölçektir. Dönüşümcü liderlik 
ölçeği ise Bass ve Avolio (1995) tarafından geliştirilmiş ve Karip (1998) tarafından Türkçe’ye 
çevrilmiştir. Bu ölçek çeşitli çalışmalarda (Foçalıgil, 2019; Altıntaş, 2020) kullanılmıştır. 
Anket veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. 
Araştırmanın hipotezleri sosyal değişim kuramına dayandırılarak geliştirilmiştir ve 
araştırmanın hipotezleri aşağıda ifade edilmiştir. 
Hipotez 1: Örgütsel bağlılık ve dönüşümcü liderliğin alt boyutları arasında ilişki vardır. 
Hipotez 2: Örgütsel bağlılığın entelektüel etki üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
Hipotez 3: Örgütsel bağlılığın karizma üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
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Hipotez 4: Örgütsel bağlılığın bireysel ilgi üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
Hipotez 5: Örgütsel bağlılığın ilham verme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
 
BULGULAR 
Araştırma verilerinin test edilmesinde farklı istatistik yöntemleri kullanılmış ve araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular kapsamında sırasıyla frekans analizi, güvenilirlik analizi, 
ölçeklere ait betimleyici istatistikler ve normallik testi özetlenecektir. Daha sonrasında 
kurulan hipotezler test edilecektir. 
 

Tablo 1. Araştırmaya katılanların demografik verilerinin dağılımı 
Değişkenler Alt Gruplar Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 110 55 
 Erkek 90 45 
 18-25 yaş arası 33 16.5 
 26-33 yaş arası 82 41 

Yaş 34-41 yaş arası 43 21.5 
 42-49 yaş arası 22 11 
 50 ve üzeri 20 10 
 İlk / Ortaöğretim 1 0.5 
 Lise 83 41.5 

Eğitim Durumu Önlisans 19 9.5 
 Lisans 27 13.5 
 Lisansüstü 70 35 

Medeni Durum Bekar 78 39 
 Evli 122 61 

 1 yıl 23 11.5 

 1-5 yıl 73 36.5 
Meslek Tecrübesi 6-10 yıl 43 21.5 

 11-15 yıl 21 10.5 
 16 yıl ve üzeri 40 20 

 1 yıl 38 19 
 1-5 yıl 111 55.5 

Kurumda Çalışma 
Süresi 

6-10 yıl 21 10.5 

 11-15 yıl 11 5.5 
 16 yıl ve üzeri 19 9.5 
 1 yıl 61 30.5 
 1-5 yıl 97 48.5 

Yönetici ile Çalışma 
Süresi 

6-10 yıl 18 9 

 11-15 yıl 14 7 
 16 yıl ve üzeri 10 5 

  



 

 

 

 

 
499 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Tablo 1’e göre katılımcıların 110 (%55) ve erkek sayısının 90 (%45) olduğu; iş görenlerin 
%41’inin 26-33 yaş arasında olduğu, %41.5’inin lise mezunu, %36.5’inin meslek tecrübesinin 
1-5 yıl arasında olduğu, %55.5’inin kurumda çalışma süresinin 1-5 yıl arasında olduğu ve 
%48.5’inin yönetici ile çalışma süresinin 1-5 yıl arasında olduğu belirlenmiştir. 
 

Tablo 2. Güvenilirlik analizi bulguları 
 

Cronbach's Alpfa 
Madde Sayısı Ölçek 

0.774 18 Örgütsel Bağlılık 
0.953 20 Dönüşümcü Liderlik 

  
Dönüşümcü 

Liderliğin Alt 
Boyutları 

0.870 4 Entelektüel Etki 
0.853 6 Karizma 
0.872 5 İlham Verme 
0.900 5 Bireysel İlgi 

 
Araştırmanın güvenilirlik ve geçerlilik analizi Cronbach’s Alpha ile belirlenmiştir. Ölçeklerde 
0.70 ve üzeri Cronbach’s Alpha değeri güvenilir olarak kabul edilir (Cronbach, 1951).  
 

Tablo 3. Ölçeklerin betimleyici istatistikler 

 Ortalama 
Standart 
Sapma 

Minimum Maximum 

ÖB 3.19 0.52 1.00 5.00 
DL 3.51 0.77 1.00 5.00 

DL’nin 
Alt Boyutları 

    

EE 3.59 0.94 1.00 5.00 
KA 3.61 0.89 1.00 5.00 
İV 3.58 0.87 1.00 5.00 
Bİ 3.51 0.92 1.00 5.00 

 
Yukarıdaki tabloda gösterilen kısaltmalardan ÖB; örgütsel bağlılık, DL dönüşümcü liderliği, 
EE entelektüel etkiyi, KA karizmayı, İV ilham vermeyi ve Bİ bireysel ilgiyi ifade eder. 
Araştırmaya katılanların ÖB, DL, EE, KA, İV ve Bİ düzeylerinin ortalamanın üzerinde 
olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 4. Normallik testi değerleri 
Basıklık (Kurtosis) Çarpıklık (Skewness) Ölçek 

0.602 0.233 ÖB 
0.703 -0.779 DL 

  DL’nin Alt Boyutları 

0.323 -0.773 EE 

0.672 -0.841 KA 

0.620 -0.795 İV 

0.330 -0.737 Bİ 
 
Bazı araştırmacılar basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1.5 ile +1.5 aralığında yer aldığında, 
verilerin normal dağılım gösterdiğini varsaymaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2007). Normallik 
testine göre tabloda yer alan çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal dağılım gösterdiği 
tespit edilmiştir. 
 

Tablo 5. KMO ve Bartlett’s testi tablosu 
  ÖB DL EE KA İV Bİ 

Kaiser-Mayer-
Olkin (KMO) 

 0.879 0.966 0.714 0.829 0.864 0.876 

 X2 2020.998 4944.145 511.532 688.709 805.958 981.856 
Bartleett’s 

Küresellik Testi 
df 78 136 3 6 10 10 

 Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Tablo 5’te ölçeklerin geçerliliğinin test edilmesi için keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. 
Bu sonuçlara göre, ÖB ölçeğinin örneklem yeterliliği 0.879, DL örneklem yeterliliği 0.966, 
EE örneklem yeterliliği 0.714, KA örneklem yeterliliği 0.829, İV örneklem yeterliliği 0.864 
ve Bİ örneklem yeterliliği 0.876 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Bartlett’s küresellik 
testlerinin sonuçlarının da p = 0.000 ve anlamlıdır (p<0.05).  
 

Tablo 6. Değişkenler arasındaki çoklu korelasyon analizi tablosu 

 Entelektüel Etki Karizma İlham Verme Bireysel İlgi Örgütsel Bağlılık 

EE 1     

KA 0.867** 1    

İV 0.837** 0.880** 1   

Bİ 
 

0.871** 0.879** 0.853** 1  

ÖB **0.415 **0.469 **0.412 **0.426 1 
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Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılığı ile dönüşümcü liderliğin alt boyutları üzerine 
yapılan korelasyon analizi sonucunda; katılımcıların örgütsel bağlılığı ile entelektüel etki 
boyutu üzerinde %41.5 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu (r(200)= 0.415, p< 
0.01), katılımcıların örgütsel bağlılığı ile karizma boyutu üzerinde %46,9 düzeyinde anlamlı 
ve pozitif yönlü ilişki olduğu (r(200)= 0.469, p< 0.01), katılımcıların örgütsel bağlılığı ile 
ilham verme boyutu üzerinde %41.2 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu (r(200)= 
0.412, p< 0.01), katılımcıların örgütsel bağlılığı ile bireysel ilgi boyutu üzerinde %42.6 
düzeyinde anlamlı ve pozitif yönde ilişki olduğu (r(200)= 0.426, p< 0.01) belirlenmiştir. Bu 
sonuca göre H1 hipotezi kabul edilmiştir. 
 
Tablo 7. Örgütsel bağlılığın entelektüel etki üzerindeki etkisinin basit regresyon analizi 

ile testi 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

B 
Std. 
Hata 

n t p 

Örgütsel Bağlılık Entelektüel Etki 0.229 0.028 0.415 8.280 0.000 
F= 68.566       

R2= 0.172       
Düzeltilmiş R2= 0.170       

Tahmini Std. Hata= 0.47390       
Anova (Anlamlılık)= 0.000       

Bağımlı değişken: Örgütsel bağlılık 
Bağımsız değişken: Entelektüel etki 

 
Örgütsel bağlılığın %41.5’inin entelektüel etki ile açıklandığı görülmektedir. Basit regresyon 
analizi sonucu incelendiğinde örgütsel bağlılığın entelektüel etki boyutu üzerinde anlamlı ve 
pozitif yönde etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre H2 hipotezi kabul edilmiştir (p < 
0.05, β = 0.415).  
 
Tablo 8. Örgütsel bağlılığın karizma üzerindeki etkisinin basit regresyon analizi ile testi 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

B 
Std. 
Hata 

n t p 

Örgütsel Bağlılık Karizma 0.271 0.028 0.469 9.636 0.000 
F= 92.852       
R2= 0.220       

Düzeltilmiş R2= 0.217       
Tahmini Std. Hata= 

0.46009 
      

Anova (Anlamlılık)= 
0.000 

      

Bağımlı değişken: Örgütsel bağlılık 
Bağımsız değişken: Karizma 

 
Örgütsel bağlılığın %46.9’unun karizma ile açıklandığı belirlenmiş olup, örgütsel bağlılığın 
karizma boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuca göre H3 hipotezi desteklenmiştir (p < 0.05 , β = 0.469).  
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Tablo 9. Örgütsel bağlılığın ilham verme üzerindeki etkisinin basit regresyon analizi ile 
testi 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

B 
Std. 
Hata 

n t p 

Örgütsel Bağlılık İlham Verme 0.245 0.030 0.412 8.204 0.000 
F= 67.301       
R2= 0.169       

Düzeltilmiş R2= 0.167       
Tahmini Std. Hata= 

0.47465 
      

Anova (Anlamlılık)= 
0.000 

      

Bağımlı değişken: Örgütsel bağlılık 
Bağımsız değişken: İlham verme 

 
Örgütsel bağlılığın %41.2’sinin ilham verme ile açıklandığı saptanmıştır. Örgütsel bağlılığın 
ilham verme boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisinin olduğu tespit edilmiştir ve H4 
hipotezi kabul edilmiştir (p < 0.05 , β = 0.412).  
 
Tablo 10. Örgütsel bağlılığın bireysel ilgi üzerindeki etkisinin basit regresyon analizi ile 

testi 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

B 
Std. 
Hata 

n t p 

Örgütsel Bağlılık Bireysel İlgi 0.239 0.028 0.426 8.559 0.000 
F= 73.264       
R2= 0.182       

Düzeltilmiş R2= 0.179       
Tahmini Std. Hata= 

0.47113 
      

Anova (Anlamlılık)= 
0.000 

      

Bağımlı değişken: Örgütsel bağlılık 
Bağımsız değişken: Bireysel ilgi 

 
Örgütsel bağlılığın %42.6’sının bireysel ilgi ile açıklandığı tespit edilmiştir. Örgütsel 
bağlılığın bireysel ilgi boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu 
belirlenmiştir ve H5 hipotezi desteklenmiştir (p < 0.05 , β = 0.426).  
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
İşletmelerin değişen yeni teknolojilere ve iş akışlarına uyum sağlamaları için toplumdaki 
yenilik ve değişimleri takip etmeleri gerekmektedir. İş görenlerin işletmede yüksek 
performans göstermelerinde işletmeye bağlılık duymaları ve işletmeyi benimsemeleri büyük 
önem taşımaktadır. Örgütsel bağlılık kavramı, iş görenlerin çalıştıkları işletmeye karşı 
duydukları sevgi ve saygıyı, işletmeye olan bağlılıkları, işletme için gösterdikleri çabaları ve 
işletmede çalışmaya devam etme isteklerini ifade etmektedir. Çalışmada, dönüşümcü 
liderliğin boyutları ile çalışanların örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkisi değerlendirilmiştir.  
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Çalışmanın evreni kapsamında, 350 kişiye online anket çalışmasının uygulanması 
planlanmıştır. Örneklem büyüklüğü olarak çalışma faaliyetini sürdüren 200 kişiye ulaşılarak 
online anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma kapsamında, ölçeklerin güvenilirlik katsayıları 
belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0.774, 
dönüşümcü liderliğe ait güvenilirlik katsayısı 0.953, entelektüel etkinin güvenilir katsayısı 
0.870, karizmanın 0.853, ilham vermenin 0.872, bireysel ilginin 0.900 olarak belirlenmiş ve 
tüm değerlerin güvenilir olduğu saptanmıştır. En yüksek güvenilirliğin dönüşümcü liderliğin 
bireysel ilgi boyutuna ait olduğu görülmektedir.  
Korelasyon analizi sonucunda, araştırmaya katılan iş görenlerin örgütsel bağlılığı ile 
dönüşümcü liderliğin boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin olduğu tespit 
edilmiştir. H1 hipotezi kabul edilmiştir ve bu sonuç Hussein ve Yesiltaş (2020), Canbaz 
(2019), Keskes ve diğerleri (2018) çalışmaları ile de desteklenmiştir. Regresyon analizi 
sonucunda, dönüşümcü liderliğin alt boyutu olan entelektüel etki ile örgütsel bağlılık arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre H2 hipotezi 
desteklenmiştir.  Bu sonuç, Babahanoğlu ve Bilen (2019)’in çalışması ile de uyumludur. 
İlham verme ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiş ve 
H4 hipotezi desteklenmiştir. Bu sonuç Hemedoğlu ve Evliyaoğlu (2012), Srithongrung (2011) 
araştırmaları ile de benzerlik gösterir. Karizma ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır ve H3 hipotezi desteklenmiştir. Babahanoğlu ve Bilen 
(2019) çalışması ile de uyumludur. Bireysel ilgi ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde ve 
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir ve H5 hipotezi desteklenmiştir. Ceylan ve diğerleri 
(2005)’nin çalışması da bu sonuç ile benzerlik gösterir. Bu çalışmada, çalışanların örgütsel 
bağlılığının dönüşümcü liderliğin boyutları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Dönüşümcü 
liderlik, iş görenlerin memnun olmadığı işletmelerde ve örgütlerde uygulanabilmektedir. 
Dönüşümcü liderler, iş görenlerin istek ve düşüncelerini dikkate alarak onların 
organizasyonlara olan örgütsel bağlılıklarını yükseltebilirler. Liderler, iş görenleri ile güçlü 
iletişim kurmalı, yapıcı yaklaşımlarda bulunmalı ve örgütün amaçları doğrultusunda 
yönlendirmelidirler. Gelecekteki çalışmalarda araştırma değişkenlerine yenileri eklenerek, 
sektörel bazda ele alınarak ve örneklem büyüklüğü genişletilerek daha farklı çalışmalar 
yapılabilir. 
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ABSTRACT 
 Organizational democracy is a management system in which power is given to the people as 
a whole and decisions are made through discussion. Organizational democracy is based on the 
idea that employees are the best source of ideas and creativity to solve problems and improve 
performance. When given the opportunity to participate in decision-making processes, they 
are more likely to be more involved and committed to achieving organizational success. There 
are a few things that can cause organizational cynicism. One is when employees feel like 
they're not being listened to. Another cause is when employees feel like their work isn't 
meaningful or important. This can happen when they're given tasks that are boring or 
repetitive, or when they feel like their skills aren't being used to their full potential. Lastly, 
cynicism can be caused by a general feeling of unfairness in the workplace. This can happen 
when employees feel like they're not being paid what they're worth. 
There are some studies on organizational democracy and organizational cynicism, especially 
in the city of Bamiyan in Afghanistan, but there are not many studies on the relationship 
between organizational democracy and organizational cynicism. In this study, 140 
questionnaires were prepared and distributed. However, 60% of the 140 questionnaires were 
filled correctly and properly, and 40% were not filled in completely. The main purpose of this 
research was to determine the relationship between organizational democracy and 
organizational cynicism of primary, secondary, and high school teachers in Afghanistan. 
Two-scale questionnaires were used for the population of 100 teachers who work in Bamiyan, 
Afghanistan which 67 people are male and 33 people are female. For this research, SPSS 23 
program was used for data analysis. For analysis used the organizational democracy scale and 
organizational cynicism scale. In the analysis of research findings, percentage, frequency, 
average, Standard deviation, t-test, and correlation analysis were used. According to the 
findings of the research; there is a significant difference between the teacher’s levels of 
organizational democracy, organizational cynicism, gender, years of experience, and years of 
office in the organization. However, it’s found that there is an average negative relationship 
between the Organizational democracy level of teachers and organizational cynicism. 
Keywords: Afghanistan, Bamiyan, Organizational Democracy, Orgnazitional Cynicism 
 

ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: 
BAMYAN OKULLARIN ÖRNEĞİ 

 
ÖZET  
Örgütsel demokrasi, gücün halka bir bütün olarak verildiği ve kararların tartışılarak alındığı 
bir yönetim sistemidir. Örgütsel demokrasi, çalışanların sorunları çözmek ve performansı 
artırmak için en iyi fikir ve yaratıcılık kaynağı olduğu fikrine dayanmaktadır. Karar alma 
süreçlerine katılma fırsatı verildiğinde, kurumsal başarıya ulaşma konusunda daha fazla dahil 
olma ve taahhütte bulunma olasılıkları daha yüksek olması söylenmektedir. Örgütsel sinizme 
neden olabileceği birkaç faktör sunulmaktadır. Bunlardan biri, çalışanların dinlenilmediğini 
hissetmeleridir. Diğer bir neden, çalışanların işlerinin anlamlı veya önemli olmadığını 
düşünmeleridir.   
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Bu, onlara sıkıcı veya tekrarlayan görevler verildiğinde veya becerilerinin tam 
potansiyellerine kullanılmadığını hissettiklerinde olabilmektedir. Son olarak, sinizm, 
işyerinde genel bir adaletsizlik duygusundan kaynaklanmaktadır. Bu, çalışanlara hak ettikleri 
kadar ödenmediğini düşündüklerinde olabilmektedir.  
Örgütsel demokrasi ve örgütsel sinizm ile ilgili Afganistan’da özellikli Bamiyan ilinde bazı 
çalışmalar bulunmakta olup ancak örgütsel demokrasinin ve örgütsel sinizminin ilişkisi ile 
ilgili pek çok çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmada 140 anket düzenleyip dağıtılmaya 
verilmiştir. Ancak 140 anketten % 60’ı doğru ve düzgün doldurulmuş olup % 40’ı net bir 
şekilde doldurulmamıştır. Bu araştırmanın temel amacı, Afganistan'daki ilkokul ve ortaokul 
öğretmenlerinin örgütsel demokrasi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
Afganistan'ın Bamiyan ilinde görev yapan 67'si erkek, 33'ü kadın olmak üzere toplam 100 
öğretmenden oluşan iki ölçekli anket uygulanmıştır. Bu araştırma veri analizi için SPSS 23 
programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın Analizlerinde örgütsel demokrasi ölçeği ve örgütsel 
sinizm ölçeği uygulanmıştır. Araştırma bulgularının analizinde yüzde, frekans, ortalama, 
standart sapma, t-testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; 
öğretmenlerin örgütsel demokrasi, örgütsel sinizm, cinsiyet, deneyim yılı ve örgütte görev 
süresi düzeyleri arasında anlamlı bir farka sonuçlanmıştır. Ancak öğretmenlerin örgütsel 
demokrasi düzeyleri ile örgütsel sinizm arasında ortalama negatif bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Bamiyan, Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Sinizm 



 

 

 

 

 
508 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

RECOVERY OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE LIBERATED 
TERRITORIES 

 
Quliyeva Nübar İnqilab qızı 
 
SUMMARY 
Development and construction on the liberated lands, return of internally displaced persons to 
their ancestral lands are being carried out as a result of the efforts of Azerbaijan  president. 
There have been only a few days left until the infrastructure is restored and life goes back to 
normal in the liberated territories At the same time, from small and medium business to large 
entrepreneurship will also develop rapidly. The restoration of historical monuments, beautiful 
nature, people's business activity, treatment centers, especially the tourism sector in these 
areas will give a strong impetus. A fair and transparent business environment will show how 
prosperous lands will be transformed into the freed lands. The economic potential of the 
liberated territories is quite strong. It is possible to develop both the agricultural sector and 
various fields of industry in the freed territories, which are rich in water, fertile lands, and 
natural resources. The so-called "Great Return" strategy and the reforms carried out in the 
territories freed from occupation will reflect the interests of all sections of the society and lead 
to the increase of Azerbaijan's reputation on the world scale. 
Today, under the leadership of Commander-in-Chief Ilham Aliyev, our liberated lands are 
being rebuilt, all work in the liberated territories is being carried out in a consistent and 
planned manner. Necessary infrastructure construction is being carried out in areas cleared of 
mines. The economic potential of the territories freed from occupation is quite large. It is no 
coincidence that President Ilham Aliyev declared the territories freed from occupation a 
"green energy" zone. The "Smart village" projects implemented in Zangılan, at the same time, 
construction and restoration works are being carried out in other areas, city plans are being 
prepared. All the projects launched by our state once again prove that they will lead to the 
rapid development of the Karabakh zone. The date when our native Karabakh will be 
transformed into a paradise is coming soon. 
Keywords: liberated lands, infrastructure, restoration 
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ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
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Abstract 
Faiz ile enflasyon arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca Türkiye gündemini meşgul eden bir 
konu hâline gelmiştir. İktisatçı olmayanların çoğu yüksek faizin enflasyonu yükselttiği 
görüşüne daha çok eğilim göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler için temel makroekonomik 
sorunlardan birisi olan enflasyon, fiyatlar düzeyinin sürekli artışı olarak bilinmektedir. 
Türkiye’de 2021 yılında enflasyonun bir anda yükselmesinin nedenleri, Maliye politikasının 
vergi indirimleri yapılması ve kamu harcamalarının artırılması gibi düzenlemelerle gevşek 
tutulması ve enflasyon artış halindeyken para politikasının faiz indirimlerine giderek iyice 
gevşek bir uygulama sergilemesi olarak özetlenebilir. 2021 yılı Ekim ayında Merkez 
Bankası’nın faiz oranını %18’den %16’ya indirmesi ve bu yaklaşımında ısrarlı olması 
sonucunda kur yeniden yükseldi ve bu kez geriden gelen enflasyon artışı da benzer bir tepki 
vermiştir. Kasım ve Aralık aylarında faiz indirimi devam ederken hem kur hem enflasyon 
oranı yükselmiştir. Söz konusu durum 2022 yılında da devam etmiştir. Fisher’in ortaya 
koyduğu Fisher etkisi olarak bilinen model enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedensellik 
ilişkisini açıklamaktadır. Bu teoriye göre enflasyondaki bir artış nominal faiz oranlarını aynı 
yönde arttırırken reel faiz oranlarını etkilememektedir. Bu durum para politikalarının reel faiz 
üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla reel faizi reel değişkenler 
etkilemektedir. Fisher etkisinin yanında bazı ekonometrik testler ile enflasyon ve faiz 
arasındaki nedensellik ilişkisi tespit edilebilmektedir.  Çalışmada Granger nedensellik testi ile 
enflasyon ve faiz arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Granger nedensellik 
analizinin sonucunda enflasyondan faiz oranına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit 
edilirken faiz oranından enflasyona doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Reel faiz, Nominal faiz, Enflasyon, Granger Testi, Merkez Bankası 
 

A STUDY ON THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND 
INTEREST RATES 

 
Abstract 
The relationship between interest and inflation has become an issue that has been on the 
agenda of Turkey for many years. Most non-economists are more inclined to view that high 
interest rates increase inflation. Inflation, which is one of the main macroeconomic problems 
for developing countries, is known as the constant increase in the price level. The reasons for 
the sudden increase in inflation in Turkey in 2021 can be summarized as keeping the fiscal 
policy loose with regulations such as tax cuts and increasing public expenditures, and the 
monetary policy's loose application of interest rate cuts while inflation is on the rise.  
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As a result of the Central Bank's reduction of the interest rate from 18% to 16% in October 
2021 and its insistence on this approach, the exchange rate rose again, and this time the 
inflation increase, which came from behind, gave a similar reaction. While interest rate cuts 
continued in November and December, both exchange rate and inflation rates increased. This 
situation continued in 2022 as well. The model known as the Fisher effect, introduced by 
Fisher, explains the causal relationship between inflation and interest rate. According to this 
theory, an increase in inflation raises nominal interest rates in the same direction, but does not 
affect real interest rates. This shows that monetary policies have no effect on real interest 
rates. Therefore, real interest rate is affected by real variables. In addition to the Fisher effect, 
some econometric tests can determine the causal relationship between inflation and interest. 
In the study, the causality relationship between inflation and interest was tried to be explained 
with the Granger causality test. As a result of Granger causality analysis, it is determined that 
there is a causality relationship from inflation to interest rate, while there is no causality 
relationship from interest rate to inflation. 
Keywords: Real interest, Nominal interest, Inflation, Granger test, Central Bank 
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SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME 
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ÖZET 
Son yıllarda yaşanan çevresel ve ekonomik sorunların sayısındaki artışın ortaya çıkardığı 
ekonomik ve finansal krizlerin bir sonucu olarak finansal inovayon kavramına olan ilgi ve bu 
alandaki araştırmaların sayısı artış göstermiştir. Bu çalışmanın amacı finansal inovasyon 
kavramını anlamaya dönük bir teorik çerçeve ortaya koyarak, gelişmekte olan ülkeler 
açısından Türkiye örneklemi üzerinde bankacılık sektöründe finansal sürdürülebilirlik 
ekseninde finansal inovayona ilişkin bir durum değerlendirmesine yer vermektir. Bu 
kapsamda çalışmada TCMB, BDDK ve TBB verileri kullanılarak yapılan analiz bulgularına 
yer verilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, finansal inovasyon, bankacılık, TCMB, BDDK 
 

FINANCIAL INNOVATION FOR SUSTAINABILITY: A REVIEW IN THE 
BANKING SECTOR 

 
ABSTRACT 
As a result of the economic and financial crises caused by the increase in the number of 
environmental and economic problems experienced in recent years, the interest in the concept 
of financial innovation and the number of researches in this field have increased. The aim of 
this study is to present a theoretical framework for understanding the concept of financial 
innovation, and to include a situation assessment of financial innovation in the banking sector 
on the axis of financial sustainability in the Turkish sample in terms of developing countries. 
In this context, the findings of the analysis made using the CBRT, BRSA and TBB data are 
included in the study.  
Keywords: Sustainability, financial innovation, banking, CBRT, BRSA 
 
1. Giriş 
İnovasyonun ekonomik büyüme ve gelişme üzerindeki etkisi Schumpeter (1934)’den 
günümüze çok sayıda akademik çalışma ve ekonomik uygulama ile ispatlanmıştır. 
Günümüzde ekonomik refah ve rekabet gücünün sürdürülebilirliği açısından da hayati öneme 
sahip görülen inovasyonun gerçekleşmesi için karşılaşılan en önemli sorunların başında nasıl 
finanse edileceği sorusu gelmektedir. Bu nedenle bir ekonominin inovasyon performansı ile 
kredi ve sermaye piyasalarının işleyişi arasındaki yakın bir ilişki vardır.  
İnovasyon,  finans ve büyüme arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması finansal yeniliğin doğasının 
anlaşılması için  gerekli olduğu kadar stratejik olarak da hayatidir. Costanzo ve diğ. (2003)’e 
göre inovasyonun finans sektöründe sürdürülebilirliği sağlanabiliyorsa bir değeri vardır. Bu 
noktada finans sektörü ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantı finansal inovasyondur. 
Çünkü inovasyonla gelen yeni fikir ve uygulamalar yeni finansman ürün, hizmet veya 
süreçleri gerektirir.   



 

 

 

 

 
512 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Mention (2011)’e göre finansal inovasyon, yeni finansal ürün ve hizmetlerin tanımlanması ve 
tanıtılması, yeni süreçlerin geliştirilmesi, bunun yanı sıra müşterilerle etkileşim ve finansal 
kurumlar için yeni yapıların geliştirilmesinden oluşmaktadır.  
İnovasyon, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki rekabet edebilirlik uçurumunu ve 
eşit olmayan bilgi uçurumunu azaltma potansiyeline sahip olduğundan finansal inovasyon, 
sürdürülebilir kalkınmaya doğru geçişlerin çok önemli bir aracıdır. Finans olmadan teknolojik 
değişimi teşvik etmek imkânsız veya başka türlü olurdu ve sürdürülebilir kalkınma ve 
büyümeye yönelik değişimin hızı yeterince hızlı olmazdı. 
Finansal gelişme ve inovasyon etkisine ilişkin Meierrieks (2014) tarafından yapılan 
araştırmada 1993 ile 2008 yılları arasında 51 ülke için Schumpeterci finans, girişimcilik ve 
ekonomik büyüme modellerinden beklentilerle tutarlı olarak, daha yüksek finansal gelişme 
seviyelerinin daha güçlü yenilikçi faaliyetlerle örtüştüğü bulunmuştur. Finansal aracıların 
gerçekten de yenilikçi girişimcilik faaliyetlerine yatırımı teşvik edebileceği vurgulanmıştır.  
Bu çerçevede çalışmanın amacı finansal inovasyon kavramını anlamaya dönük bir teorik 
çerçeve ortaya koyarak, gelişmekte olan ülkeler açısından Türkiye örneklemi özelinde 
bankacılık sektöründe finansal sürdürülebilirlik ekseninde finansal inovayona ilişkin bir 
durum değerlendirmesine yer vermektir.  
 
2. Kavramsal Çerçeve 
Finansal sistem, borç verenler, yatırımcılar ve borç alanlar arasında fon alışverişini sağlar. 
Teorik olarak, finansal sistem çaba ve kaynakları parasal motivasyon yoluyla yönlendirerek 
insanları ticaret yapmaya teşvik etmelidir. Buna karşılık ticaret, karşılaştırmalı avantajı ve 
uzmanlaşmayı ödüllendirmeli, böylece üretkenliği ve etkinliği artırmalıdır. Finansal sistemin 
dört temel rolü vardır: (Mainelli & Mills, 2018). 
 Varlıklar için güvenli saklama alanı sağlama, 
 Güvenli bir ödeme sistemi sağlama, 
 Tasarruf sahipleri ve borç alanlar arasında aracılık etme,  
 Risk azaltma (sigorta). 
Mansiyon ve Torkkeli (2012) göre finansal inovasyon (yenilik) finansal sistemin aktörleri 
olan bankaların, sigorta şirketlerinin, yatırım fonlarının ve diğer finansal hizmet kurumlarının 
tekliflerindeki değişiklikleri, iç yapı ve süreçlerdeki değişiklikleri, yönetim uygulamalarını, 
müşterilerle ve dağıtım kanallarıyla etkileşimde bulunmanın yeni yollarını kapsar.  
Bu nedenle finansal inovasyon finansal sistemin tüm kurumlarını kapsayan geçiş bir 
çerçeveye sahiptir.  
Mainelli ve Mills (2018) bir finansal sistemi oluşturan aktörleri aşağıdaki şekilde 
sınıflandırmaktadır.  
• Tüketiciler: Ödeme yapan, ödünç alan ve biriktiren gerçek ya da tüzel kişiler. 
• Şirketler (ve benzeri ekonomik kuruluşlar): Ödeme yapan, ödünç alan ve biriktiren 
kurumlar. 
• Yatırımcılar: Mali getiri beklentisiyle doğrudan veya dolaylı yatırımlara fon 
sağlayanlar  
• Tacirler: Menkul kıymetleri alan, satan ve piyasa yapanlar. 
• Garantörler: Proje veya kurumsal operasyonları ve riskleri sigortalayan veya yeniden 
sigortalayanlar. 
• Finansal hizmet sağlayıcılar: Ödeme sistemlerini işleten, toplama araçlarını yöneten ve 
birleşme ve devralmalara yardımcı olan finansal hizmetler firmaları. 
• Profesyoneller ve finans sektörü çalışanları: Muhasebeciler, aktüerler, avukatlar, 
bankacılar, sigortacılar, servet yöneticileri, yatırım danışmanları ve diğer profesyonellerden 
finansal hizmetler endüstrisinin daha geniş iş gücüne kadar olan tüm kesim.  
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• Hükümetler: İtibari para basan, mali hizmetleri düzenleyen (özellikle bankacılık 
kaldıracı, aynı zamanda tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabet) ve vergilendirme 
sistemini kontrol eden kurum ve kuruluşlar. 
Finansal inovasyon finans kesimi içerisinde yer alan aktörler arasındaki ilişkilerin yeni 
finansal ürün ve hizmetler veya yeni süreçler geliştirilerek ve finansal kurumlar için yeni 
yapılar oluşturularak geliştirilmesini içermektedir.  
Bankacılık sistemleri fonksiyonları açısından bakıldığında, yeniliklerin en çok arzu edilen 
nitelikleri, aşağıdakilerin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine neden 
olanlardır: (Korenik, 2019) 
• Nakit ödeme işlevi (ekonominin hem reel hem de finansal alanında likiditeyi iyileştirmek 
için tasarlanan yenilikler). 
• Yatırım işlevi (düzgün yapılandırılmış bir getiri/risk profili ile müşterilerin yeni yatırım 
fırsatlarına erişimini iyileştirmek için tasarlanmış yenilikler). 
• Mali işlev (hem sermaye hem de borca dayalı finansman kaynaklarına erişimi iyileştirmek 
için tasarlanan yenilikler). 
• Risk tahmin fonksiyonu (hem risk tahmin süreçlerini hem de etkilerini iyileştirmek için 
tasarlanmış yenilikler). 
• Risk yönetimi işlevi (finansal sistemin çeşitli katılımcıları arasında risk yönetimi ve transferi 
potansiyelini geliştirmek için tasarlanmış yenilikler). 
 Finansal inovasyon ayrıca, yeni finansal kurumların ve piyasaların ortaya çıkışı ve hızla 
büyümesini de içerir. Bu kapsamda finansal sistemin genişlemesi, derinleşmesi, çeşitlenmesi, 
yapısal dönüşümü, uluslararasılaşması ve karmaşıklaşmasıyla sonuçlanan finansal sistemdeki 
bir dizi değişikliği de içerir (Melnik & Eran, 1994).  
Finansal inovasyon, finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin artması yoluyla finansal 
aracılığın etkinliğini artırır ve bireysel tasarruf sahiplerinin ihtiyaçlarının, gelecekteki üretimi 
genişletmek için fon toplayan firmaların ihtiyaçları ile daha iyi eşleşmesini sağlar. Bu sayede 
sistematik olarak sermaye birikimine katkıda bulunur ve dolayısıyla ekonomik büyümeye yol 
açar (Chou, 2007).  
Hao ve Hunter (1997), 1970–1988 dönemlerine ait verileri kullanarak ülkeler arası bir 
regresyon modeli oluşturarak bankacılık, finansal sistem yapısı ve ekonomik büyüme 
arasındaki bağlantıyı incelemiştir. Sonuçlar, finansal gelişmenin artan ekonomik büyüme ile 
pozitif bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. 
Şubat 2016'da yayınlanan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Raporunda, bir finansal 
sistemin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunup bulunmadığını belirleyen dört kriter 
belirlenmiştir. Bunlar; 
• Uzun vadeli yatırımın teşvik edilmesi; 
• Fiyatlandırma sinyallerinin ve riskin yansıması; 
• Gelişme ve büyümenin teşvik edilmesi; 
• Şoklara dayanıklılık. 
Bu kapsamda son 20 yıllık dönemde finansal inovasyonun giderek önemli hale geldiği ve 
eskisiyle kıyaslandığında daha sık yeni araçlar ortaya çıkardığı söylenebilir. Yeşil 
tahvillerden, çevre ve yeşil fonlara, enerji verimliliğini dikkate alan ipotek finansmanından, 
sanal ödeme araçlarına kadar pek çok gelişme bu sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Günümüzde gelinen noktada banka müşterisi olmak için cep telefonundan canlı görüntü 
yapmak süreç inovasyonun geldiği noktaya örnek olarak verilebilir. Tüm bunlar dikkate 
alındığında finansal inovasyonu destekleyen en önemli gelişme teknolojik ilerlemelerdir. 
Teknolojik ilerlemenin sağladığı olanaklar finansal varlıkların ve süreçlerin çeşitlenmesine 
olanak sağlamış kullanılan ürün ve hizmetlerin gelişmesi ve farklılaşmasını mümkün 
kılmıştır.   
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Finansal yeniliğin bir tür piyasa verimsizliği veya kusurunu düzeltmeye yardımcı olduğu 
doğrulanmıştır. Piyasalar eksikse, finansal inovasyon risk paylaşımı fırsatlarını iyileştirebilir. 
Kurum çatışmaları varsa, yeni güvenlik türleri çıkarların uyumunu iyileştirebilir. Finansal 
inovasyon, vergileri azaltabilir ve finansal piyasadaki düzenlemelerin etkilerinden kaçınabilir 
(Tufano, 2003).  
Finansal inovasyon, bu tür yeniliklerin sermaye dağılımını iyileştireceği gerçeğine dayalı 
olarak ekonomik büyüme için faydalıdır. Finansal inovasyondan kaynaklanan finansal 
piyasaların artan karmaşıklığı ve derinliği nedeniyle, sermayeyi en üretken olabileceği yere 
tahsis ederek ekonomik büyümeyi teşvik eder (Bernanke, 2007). 
Finansal inovasyon, yüksek yatırım riski nedeniyle geleneksel fon kaynakları 
kullanılamadığında, yenilikçi teknolojik projeleri finanse etmek için mekanizma sağlar. İş 
süreçlerinin daha karmaşık hale gelmesi ve yeni risk türleri ile sonuçlanan teknolojik ve 
ekonomik ilerleme, finansal sistemi ve finansal piyasaları değişimlere uyum sağlamaya ve 
işletmelerin yeni gereksinimlerine ve modern dünyanın zorluklarına göre modernize olmaya 
zorlamaktadır. Bu, finansal inovasyon olmadan teknolojik ve ekonomik gelişmenin 
yavaşlayacağı ve ulusların zenginliğinin daha düşük olacağı sonucuna götürür. Aynı zamanda, 
teknik ilerlemeden kaynaklanan talep olmaksızın finansal inovasyonun uygulanması sınırlı 
olacaktır (Blach, 2011). 
 
3. Türk Bankacılık Sektörü 
Türk bankacılık sektörü teknolojik alt yapının en hızlı geliştiği ve buna dayalı inovasyonun da 
en açık görüldüğü sektördür. Teknolojiye yapılan yatırım beraberinde bu tür altyapıların 
ekonomik anlamda da finanse edilmesi ve büyümesini beraberinde getirmiştir. Türk 
bankacılık sektöründe yer alan çok sayıda firmanın ar-ge ve inovasyon merkezlerine sahip 
olması da bu konuya verdikleri önemin bir göstergesidir.  
Buna bağlı olarak bankacılık sektörü özellikle son 5 yıllık dönemde ve özelliklede 
pandeminin oluşturduğu zorunlu koşullarında itici gücüyle çok kısa bir zamanda ciddi şekilde 
dijital araçların müşteriler tarafından üst düzeyde kullanıldığı bir sektör haline gelmiştir. 
Türkiye Bankalar Birliği 2021 verilerine göre 2010-2020 yılları arasındaki TBB istatistik 
raporlarından elde edilen veriler incelendiğinde Grafik 1’de görüldüğü üzere internet 
bankacılığı işlem hacmi ve miktarı olarak 7 katın üzerinde artış göstermiştir.  
 

 
Grafik 1: 2010-2020 döneminde internet bankacılığındaki değişim. 
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Benzer şekilde mobil bankacılıkla ilgili yapılan incelemede ise daha çarpıcı bir durumla 
karşılaşılmaktadır. Teknolojik değişime paralel olarak bankacılık sektörü son 5 yıllık 
dönemde gelişmelere hızla ayak uydurarak mobil bankacılık kullanımını 10 katın üzerinde 
artırmıştır.  
 

 
Grafik 2: 2010-2020 döneminde mobil bankacılığındaki değişim. 

 
Bu gelişmeler bu alanlara bağlı ürün ve süreçlere ilişkin finansal inovasyonların da bir 
göstergesi niteliğindedir. Zira bu araçların kullanımı tanımlanan yeni ürün, hizmet ve 
süreçlerle mümkün olabilmektedir.  
Yücel ve Mühürcüoğlu (2021) dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile alternatif dağıtım 
kanallarından internet ve mobil bankacılığın kullanımının hızla artığını ve tüm bankacılık 
sektöründeki faiz dışı gelir ve gider kalemlerindeki dengelerin değiştiğini belirtmektedirler. 
Çalışmada özellikle pandemi sürecinin etkisiyle bu değişim çok daha hızlandığı ve dijital 
platformların kullanılmasının, işlem maliyetleri açısından hem müşteri hem banka tarafında 
oldukça verimli bir durum doğurduğunun altı çizilmektedir. 
Sürdürülebilir finansman destekleri üzerine yaptıkları çalışmalarında Mühürcüoğlu ve Yücel 
(2022) Türkiye’nin önde gelen bankalarının sürdürülebilirlik ve entegre raporlarını 
sürdürülebilirlik başlıkları üzerinden sağladıkları kredi ve destekler açısından incelemişlerdir. 
Çalışma sonucunda incelenen bankaların tamamında farklı düzeylerde olsa da yenilenebilir 
enerji, çevreye destek, tarım ve kadın ve gençlere ait projeler başlıkları altında sağlanan kredi 
ve desteklerin son 10 yıllık dönemde giderek arttığını ortaya koymuşlardır.   
Bankacılık sektöründe oluşturulan finansman araçları bağlamında da benzer bir durumun 
olduğu söylenebilir. Özellikle yatırım fonları ve finansman araçlarında yeşil enerji ve 
sürdürülebilirliği destekleyen araçlarında hızla arttığı ve çeşitlendiği gözlenmektedir.  
 
4. Sonuç 
Finans kesimi ve özellikle bankacılık sektörü özelinde ele alınan çalışmada finansal 
inovasyonun bankacılık sektörü açısından önemli bir araç olduğu ve sektörün son 10 yıllık 
değişiminde teknolojik yeniliğin ana unsur olarak kullanılan finansal araç ve unsurları da 
şekillendirdiği gözlenmektedir.   
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Bu bağlamda gerek kullanılan finansal araçların sayı ve çeşitliliğindeki ve gerekse finansal 
kurum ve müşteriler arasındaki süreçlerde yeni ürün ve hizmetlerin hızla arttığı 
gözlenmektedir. Bu durum inovasyonun finans kesimi açısından da diğer sektörlerdeki 
yenilikleri aratmayacak hız ve çeşitlilikte hayata geçirildiğine işaret etmektedir.  
Gelecek açısından sürdürülebilirlik amaçları çerçevesinde özellikle yeşil enerji, kripto 
varlıklar ve yeşil finansman gibi alanlarda yeni finansal araçların ve özellikle gelişen yeni 
sektörlerin gelişmesini destekleyecek yeni ürün ve hizmetlerin finansal sisteme 
kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  
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AR-GE MERKEZLERİNİN KURUMSAL YÖNETİM PERFORMANSINA ETKİSİ: 
BİST’DE BİR ANALİZ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Derya YÜCEL 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Süreyya Astarcı MYO 
ORCID: 0000-0003-1853-2673 
 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Ar-Ge merkezlerinin kurumsal yönetim performansı üzerindeki 
etkilerini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada, Borsa İstanbul’a (BİST) kote olmuş ve 
kurumsal yönetim endeksine tabi işletmelerden oluşan örneklemde 2008-2018 yıllarına ait 
dönemi içeren analiz bulgularına yer verilmektedir. Yapılan analizlerde Ar-Ge merkezi olan 
ve olmayan firmaların kurumsal yönetim derecelendirme puanı açısından karşılaştırmalarına 
yer verilmekte olup analizlerde STATA programından yararlanılmıştır. Çalışma, Türkiye 
örneklemi açısından Ar-Ge’ye kurumsal yönetim anlamında verilen önemin bir göstergesi 
olan Ar-Ge merkezlerinin firmaların kurumsal yönetim performansı üzerindeki etkilerini 
yakalayan bir etkileşim boyutu sunarak kurumsal yönetişim ve inovasyon literatürüne katkı 
sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, inovasyon, Ar-Ge merkezi, kurumsal yönetim, BİST. 
 

THE EFFECT OF R&D CENTERS ON CORPORATE GOVERNANCE 
PERFORMANCE: AN ANALYSIS ON BIST 

 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the effects of R&D centers on corporate governance 
performance. In this context, in the study, analysis findings covering the period of 2008-2018 
are included in the sample consisting of companies that are listed on Borsa Istanbul (BIST) 
and subject to the corporate governance index. In the analyzes made, comparisons of 
companies with and without R&D centers in terms of corporate governance rating scores are 
included, and the STATA program was used in the analyses. The study contributes to the 
corporate governance and innovation literature by presenting an interaction dimension that 
captures the effects of R&D centers on corporate governance performance of companies, 
which is an indicator of the importance given to R&D in terms of corporate governance for 
the Turkish sample.  
Keywords: R&D, innovation, R&D centers, corporate governance, BIST. 
 
1. Giriş  
Millstein (1998)’e göre şirketlerin iç ve dış paydaşlarının haklarına zarar vermeyecek şekilde, 
finansal kaynakların ve insan gücünün şirket yararına kullanılmasını, faydalı çalışmasını ve 
bu şekilde paydaşları için uzun vadede finansal fayda yaratarak istikrarlı bir şekilde 
büyümesini sağlayacak yasa, şirket kuralları ve özel uygulamaların bileşimi olarak tanımlanan 
kurumsal yönetim küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve rekabetteki artışla son on yılda 
işletme alanında konuşulan önemli konulardan biri halini almıştır. Kula (2006)’ya göre bu 
gelişmenin arka planında son bir asırda şirket yönetimlerinin rekabette öne geçebilmek için 
şirket kaynaklarını çevreye zararlar verecek düzeyde kötüye kullanmasının, dış bilgi 
kullanıcılarını faaliyetleriyle ilgili eksik ve yanıltıcı bilgilendirmesinin, yatırımcıları bilerek 
yanlış yönlendirmesinin doğurduğu çeşitli skandalların yeri büyüktür.  
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Bu çerçevede OECD tarafından temelleri atılan kurumsal yönetim teorisi adil olma, kamuyu 
aydınlatma ve şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olmak üzere dört ana ilke üzerinde 
yükselen yönetişim anlayışı ile bu ilkeler sayesinde şirket paydaşlarına değer katan bir 
yönetim yaklaşımını hayata geçirmeyi amaçlamıştır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi ile 
firmaların paydaşlarına, şirketin yönetim yapısı ve finansal verileri sürekli erişilebilir, 
karşılaştırma yapabilecek bir formatta açık, net, tarafsız, eksiksiz ve zamanında sunmasını 
ifade eder. Hesap verilebilirlik ilkesi, üst yönetimin görev ve sorumluluklarının tanımlanması, 
iç ve dış paydaşların menfaatlerinin yönetim kurulunca takip edilmesini içermektedir. 
Sorumluluk ilkesi, yetkili olan kişilerin görevi yerine getirilip getirilmediğini, sorumlulukların 
hakkıyla yapılıp yapılmadığının takip edilmesini içerir. Adil olma ilkesi, şirket yönetiminin 
küçük büyük tüm hak sahiplerine karşı eşit şekilde davranması ilkesidir. Bu ilkeler 
çerçevesinde OECD (2004)’e göre kurumsal yönetim, bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, 
iç ve dış paydaşları arasındaki bağlantıları kapsanmaktadır (Yücel ve diğ., 2021).  
19. yüzyılın sonlarından itibaren sık sık ortaya çıkan şirketlerin kredi ve borç skandalları, 
şirket yönetiminin şirket kaynaklarını kötüye kullanması, şirketlerin çevreye verdiği zararlar, 
şirket yönetimi dış bilgi kullanıcılarına faaliyetlerini eksik ya da yanıltıcı bir şekilde 
bildirilmesi gibi önem arz eden konuların önemsizleştirilmesi kurumsal yönetime duyulan 
ihtiyacı ön plana çıkarmıştır. Kurumsal yönetimi ortaya çıkaran en önemli nedenlerin başında 
uluslararası sermaye hareketliliğinin hız kazanması, özelleştirmeler, globalleşme ve tüm 
dünya ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyen şirket skandalları ve finansal 
krizler gelmektedir. 
Günümüzde kurumsal yönetim gerek şirketler ve gerekse de iç ve dış paydaşlar ile özellikle 
tüm yatırımcılar açısından şirket sürdürülebilirliği için önemli görülmektedir. Bu açıdan şirket 
sürdürülebilirliği açısından bir o kadar önemli görülen inovasyon da şirketlerin hayatta 
kalmasını etkileyen en önemli araçlardan biridir.  
Bu çerçevede çalışma kapsamında Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurarak kurumsal ar-ge 
yatırımı yapmayı tercih eden firmaların diğerlerine göre yatırımcılar açısından kurumsal 
yönetim performansı açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.  
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Kurumsal yönetimin kaynağını ve temellerini oluşturan birçok teori ve yaklaşımdan 
bahsedilebilir. Bunları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.  
 Vekâlet Teorisi: İlk olarak Stephen A. Ross (1973) tarafından ele alınan teoriye göre 
şirketlerin yöneticileri ve işletme sahipleri arasında tarafların karşılıklı çıkarlarının maddi 
karşılık olarak şirket değerinin artışına yönelik olması ve belirlenmiş mekanizmanın iki 
tarafın da menfaatlerini sarsmayacak şekilde ilerlemesi beklenmektedir.  
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bir firmanın iç ve dış paydaşlarına karşı birçok 
sorumluluğu vardır. Sosyal sorumluluk ilkesine sahip hassas şirketler, şirketin iç ve dış 
paydaşlarını baz alarak karar vermektedirler. Firma iç paydaşlarından girişimcisine, 
hissedarlarına, idarecilerine, personeline ve memurlarına karşı bir çok sorumlulukları 
bulunmaktadır. Buna göre girişimci ve hisse sahiplerinin, yatırım gelirlerini en azından 
pazardaki faiz gelirleri seviyelerinde tutarken; yöneticilerine, işçi ve memurlarına da amaç ve 
hedeflere ulaşmadaki katkıları gözetilerek kâr paylarından prim ödeyecek ve gerekiyorsa 
çalışma ve sosyal şartlarını iyileştirici tedbirler alacak, işgücü kalifiyesini artırmak için 
çalışanlarını eğitecek ve yeni bir takım sosyal veya ekonomik haklar sunacaktır. (Ülgen ve 
Mirze 2004: 455).   
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 Paydaş Teorisi: Bu teoriye göre, yöneticilerin hedefi hisse sahiplerinin refahını en 
yüksekte tutmaktır. Günümüzde çoğu iş uygulamasına göre firmalar, yatırımcılarından, 
personeller ve mal ve hizmet aldıkları müşterileri için satılacak hizmet ve ürüne 
dönüştürmektir. Bu şekilde baktığımızda bu iş uygulamasında yatırımcı, personel, tedarikçi ve 
müşteri gibi önemli paydaşlara ihtiyaç hissedilmektedir. Bu teoriye göre söylediğimiz bu 
paydaş gruplarına; hükümetler, ticaret birlikleri, sivil toplum örgütleri ve tüm toplumu 
eklememiz gerekir. Bazı görüşlere göre rakipler ve gelecekteki müşteriler de paydaş teorisine 
katarak, firmaların etkililiğini yükseltmesine etki etmektedir (Yusoff ve Alhaji 2012). Paydaş 
teorisi, bir şirketin amacının tek bir paydaşına (hissedar) değil işletmenin tüm paydaşları için 
bir şirket değeri yaratması gerektiğini ifade etmektedir.  
 Temsil Teorisi: Şirket yönetici ve sahiplik bağını içinde barındıran temsil sürecinde, 
taraflar arası ilişkiler tercihlere göre olarak şekillenmektedir. Turnbull (1997)’ye göre, eğer 
yönetici kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için sahibine ait finansal ve ayni tüm 
kaynakları daha da arttıracak yönetim uygulamasına yönelirse ödüllendirilmektedir. Dışarıdan 
kontrol görevi yapmakta olan kişiler (ortak-hissedar) tarafından yöneticilere, kişisel 
amaçlarını gerçekleştirecek fırsatların verilmesi yoluna gidilmektedir. Bunun için gerekli 
yetki paylaşımının seviyesi, şirket sahipleri ya da şirket yöneticileri tarafından yetkilendirilen 
kurullar ile kararlaştırılır. 
 Yönetsel Egemenlik Teorisi: Yönetsel egemenlik teorisi, yönetim kurulunu şirketin 
kanuni olarak yöneticisi olarak görmektedir, ancak bu kurul üst düzey yöneticiler tarafından 
baskı altına alınmıştır. Bu nedenle kurul, üst düzey yönetimi denetleme ve kontrol etmede 
etkin bir durumda olmadığı belirlenmiştir. Asıl bahsedilmek istenen konu ise alt yönetimin 
pay sahipleri tarafından kendilerine verilen görev ve yetkileri üst yönetimin kullanmasından 
dolayı meydana gelen çelişkidir. Pay sahipleri tarafında verilen yetkiyi üst yönetime bağımlı 
duruma soktuğu için firmaların hisse sahiplerinin çıkarlarını kollama yetisini kaybederek bir 
tek üst yönetimin vermiş olduğu kararları sadece onaylayan sorgulamayan bir bölüm 
durumuna geldiği görülür (Çakalı, 2008: 23-24). 
Farklı teorik yaklaşımlarla ele alınsa da kurumsal yönetimde ortak bakış açısı paydaş 
çıkarlarının gözetilmesidir. Bu kapsamda kurumsal yönetim derecelendirmesi şirket 
uygulamalarının bu konuda ne derece başarılı olduğunun bir göstergesi olarak ele 
alınmaktadır.  
 
2. 1. Ülkemizde Kurumsal Yönetim Uygulamaları 
Türkiye’de kurumsal yönetim çerçevesinde ilk uygulamalar TÜSİAD ile 2002 yılında ortaya 
konulmuştur. 2002 yılında “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun 
Yapısı ve İşleyişi’ isimli araştırma yapılarak literatüre kazandırılmıştır. Sonrasında 2003 
yılında SPK tarafından ilk defa halka arz olan firmalara yönelik uygulamalar getirilmiştir. 
SPK yapmış olduğu uygulamalara 2006 yılında BDDK uygulamaları izlemiş, bankalarda 
kurumsal yönetimin uygulamasına yönelik belli kalıplar getiren düzenlemeler yapılmıştır. 
2011 yılında kurumsal yönetim prensipleri ilk kez SPK’da yer almıştır. Aynı zamanda 2012 
yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu da kurumsal yönetime ilişki kritik 
uygulamaları beraberinde getirmiştir (Zengin 2014). 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurumsal yönetim prensiplerinin açıklanmasından 
sonraki dönemde firmaların bu prensipleri uygulaması ve benimsemesi için çeşitli teşvik edici 
uygulamalar yapılmış olup, bunlardan bir de kurumsal yönetim prensiplerine uyum düzeyini 
hedef alan Kurumsal Yönetim Endeksinin (XKURY) açılması olmuştur. Kurumsal Yönetim 
Endeksinde (XKURY)bulunan firmaların borsa kot ücretlerinde çeşitli kolaylıklar ve 
indirimler yapılmıştır (SPL 2014).   
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2. 2. Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi 
Küreselleşmenin sonunda sermaye yatırımlarında öngörülemeyen risk daha önemli bir durum 
almıştır. Yatırımcılar risklerini minimize etmek için firmalardan kanunların zorunlu 
tuttuğundan daha fazla bilgi talebi doğmuştur. Firma sırrı niteliğinde olmayan bilgilerin 
vaktinde, doğru, net ve itibar edilebilir şekilde paylaşılması istenmiştir. Kurumsal yönetim 
şirketin karşılaştıkları risklerin de etkin bir şekilde yönetilmesini istenmiştir. Derecelendirme 
yapan kuruluşlar, yaptıkları değerlendirmeler ile firmaların gelecekteki risk analizini yaparak 
şirket yöneticilerine bildirirler. Derecelendirme kurum ve kuruluşları, bu analizlerle denetim 
işlevinden farklı olarak kurumsal yönetim uygulamalar seviyesinde tutulur (Darman, 2005: 
20). 
Derecelendirme kuruluşlarının sunduğu kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi, kurumsal 
yönetim ilkelerinin uyumu ve uygulamasının kalitesini paydaşlara gösteren en önemli 
göstergelerden birisidir. 
Derecelendirme şirketleri, kurumsal yönetim derecelendirme metodolojilerini Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 2003 yılının temmuz ayında yayınladığı kurumsal yönetim ilkeleri ve 
daha sonra 2005 yılının şubat ayında revize ettiği ilkeleri baz alarak yapar. 
Bu prensipler 4 temel bölümden oluşmaktadır; 
 Pay sahipleri 
 Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 
 Menfaat sahipleri 
 Yönetim kurulu 
Kurumsal yönetim derecelendirmesi yapan şirketler bu ilkeler temel alarak alt kriterler 
belirler. 
Bu kriterler derecelendirme sürecinde kamuya açık bilgiler temel alınarak değerlendirilir. 
Derecelendirme kuruluşu vereceği derecelendirme notu için her bölüm için Sermaye Piyasası 
Kurulu kurumsal yönetim ilkelerinin belirlediği; 
 Pay sahipleri %25 
 Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık %25 
 Menfaat sahipleri %15 
 Yönetim kurulu %35 ağırlıklandırmaları kullanılmaktadır. 
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Tablo 1: Kurumsal yönetim uyum derecelendirme notlarının anlamı 
Not Anlamı 

Kurumsal Yönetim Notu 9–10 
olanlar 

Firma SPK’nın belirlediği KYİ’ne önemli ölçüde uyum 
sağlamıştır. Firma etkin ve aktif bir şekilde yönetilip, 
paydaşların haklarını adil bir şekilde gözetmektedir. 
Firmanın neredeyse hiç negatif yönü yoktur. XKURY’ne 
girmeyi haketmiştir. 

Kurumsal Yönetim Notu 7–8 
olanlar 

Firma SPK’nın belirlediği KYİ’ne uyum sağlamıştır. Firma 
etkin bir şekilde yönetilip, paydaşların haklarını adil bir 
şekilde gözetmektedir. Firmanın az sayıda iyileştirmeye 
ihtiyacı vardır. XKURY’ne girmeyi haketmiştir. 

Kurumsal Yönetim Notu 6 olanlar 

Firma SPK’nın belirlediği KYİ’ne orta derecede uyum 
sağlamıştır. Firma aktif bir şekilde yönetilip. Firmanın 
kurumsal yönetim riski bulunmaktadır. Firmanın bazı 
alanlarda iyileştirmeye ihtiyacı vardır. XKURY’ne girmeyi 
haketmemiştir. 

Kurumsal Yönetim Notu 4–5 
olanlar 

Firma SPK’nın belirlediği KYİ’ne gerekli olan uyumu 
sağlamamıştır. Firma standardın altında yönetilip, 
paydaşların hakları adil bir şekilde gözetilmemektedir. 
Firmanın çoğu alanlarında iyileştirmeye ihtiyacı vardır. 
 XKURY’ne girmeyi haketmemiştir. 

Kurumsal Yönetim Notu >4 olanlar 

Firma SPK’nın belirlediği KYİ’ne uyum sağlamamıştır. 
Firma etkin ve aktif bir şekilde yönetilmemekte olup, 
paydaşların hakları adil bir şekilde gözetilmemektedir. 
Firmanın neredeyse hiç pozitif yönü yoktur. XKURY’ne 
girmeyi haketmemiştir. 

 
3. ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ  
3. 1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  
Çalışmanın amacı Borsa İstanbul (BİST)’te 31.08.2007 tarihinden itibaren hesaplanan 
kurumsal yönetim endeksinde işlem gören firmaların kurumsal yönetim derecelendirme 
notlarının açıklandığı tarihte meydana gelen getiri hareketlerinin ilgili firmanın bağımsız Ar-
Ge merkezine sahip olup olmamasına göre incelenmesidir. Bu sayede kurumsal yönetim 
derecelendirme notlarına ilişkin açıklamaların yatırımcıların hisse senedi fiyatlarına yansıttığı 
ve hisse senedi getirilerine etki eden önemli bir bilgi içeriğinin olup olmadığının yanı sıra bu 
ilişkide kurumsal anlamda yenilik ve inovasyon merkezi kurarak yatırım yapan firmaların 
diğerlerine göre yatırımcılar açısından farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirilmektedir.  
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Tablo 2: Çalışma kapsamında yer alan firmalara ait BİST kodları 
Ar-Ge Merkezi Hisse Kodu Ar-Ge Merkezi Hisse Kodu 

Yok AEFES Var AKSA 
Yok CCOLA Var ARCLK 
Yok DGZTE Var ASELS 
Yok EREGL Var AYGAZ 
Yok HURGZ Var DOAS 
Yok IHLAS Var ENKAI 
Yok IZOCM Var IHEVA 
Yok LOGO Var MGROS 
Yok PGSUS Var OTKAR 
Yok PINSU Var PETUN 
Yok PRKME Var PNSUT 
Yok TOASA Var PRKAB 
Yok TRCAS Var SISE 
Yok YAZIC Var TAVHL 

  Var TTKOM 
  Var TTRAK 
  Var TUPRS 
  Var VESTL 

 
3.2. Ana Kütle ve Örneklem 
Araştırma kapsamında BİST kurumsal yönetim endeksine tabi firmalar araştırma evrenini 
oluşturmakta olup veri sürekliliği ve yapılan hesaplamalarda esas alınan zaman aralığında veri 
sürekliliği sağlanamayan, ilgili verilerine ulaşılamayan firmalar analiz kapsamı dışında 
bırakılarak araştırma örneklemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda pandemi döneminin 
doğurduğu anormal etkileri dışarda tutabilmek için analiz dönemi olarak 2008 yılından 2018 
yılına kadar olan 10 yıllık dönem esas alınmış olup, endekse dahil firmaların 2008-2018 
dönemine ait derecelendirme notları, not açıklandığı tarihlerdeki fiyat ve getiri hareketleri ile 
kurumsal yönetim endeks getirileri kullanılmıştır. Veriler Borsa İstanbul ve Matriks Bilgi 
Dağıtım Hizmetleri A.Ş. veri yayınından elde edilmiştir.  
 
3.3. Bulgular 
Veri setinde N(32)>T(10) olduğu ve bazı şirketlere ait verilere de ulaşılamadığı için yatay 
kesit bağımlılığı olup olmadığını anlamak üzere en uygun test olarak Pesaran (2004) CDLM 
yatay kesit bağımlılığı testi kullanılmıştır. Test sonucunda değişkenlerde yatay kesit 
bağımlılığına rastlanmamıştır. Kurumsal yönetim endeksinde yer alan şirketlerin farklı 
sektörlerden olmasının yatay kesit bağımlılığını engelleyen bir etki doğurduğu 
düşünülmektedir.  
Yatay kesit bağımlılığı tespit edilmediği için durağanlığın test edilmesi için birinci nesil birim 
kök testlerinin kullanılması mümkündür. Bu kapsamda analiz döneminde farklı firma 
gözlemleri ve gözlem eksiklikleri gibi nedenlerle araştırma dengesiz panel veri ile 
gerçekleştiğinden Fisher ADF panel birim kök testi kullanılmıştır. Tüm değişkenlere ilişkin 
yapılan analizlerde serilerin durağan olduğu gözlenmiştir.  
  



 

 

 

 

 
524 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

Tablo 3: Birim kök testi sonuçları 
Fisher-type unit-root test for HGetiri 

Based on augmented Dickey-Fuller tests 
-------------------------------------- 

Ho: All panels contain unit roots           Number of panels       =     32 
Ha: At least one panel is stationary        Avg. number of periods =   7.94 

 
AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity 

Panel means:  Included 
Time trend:   Not included 

Drift term:   Not included                  ADF regressions: 0 lags 
------------------------------------------------------------------------------ 

Statistic      p-value 
------------------------------------------------------------------------------ 

Inverse chi-squared(64)    P        328.2481       0.0000 
Inverse normal             Z       -12.0366       0.0000 
Inverse logit t(159)       L*      -15.6120       0.0000 
Modified inv. chi-squared  Pm       23.3565       0.0000 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 4’de görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde 
endeks dahilindeki firmaların kurumsal yönetim derecelendirme notlarının 84-93 puan 
aralığında değiştiği gözlenmektedir. 254 gözlemden oluşan örneklemde 113 firma gözlemi 
bağımsız Ar-Ge ve inovasyon merkezi olmayan, 141 firma gözlemi ise olan firmalardan 
oluşmaktadır. Tablo 5’de yer alan değişkenler arası korelasyon değerlerinde analize konu 
değişkenler arasında çok yüksek korelasyonların olmadığı gözlenmektedir.  
 

Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

DERPAYDAŞ 254 87.684 6.293 57.7 97.52 
DERKAMU 254 92.222 4.794 68.24 99.47 

DERMENFAAT 254 92.658 6.544 66.3 99.51 
DERYÖNETİM 254 84.435 9.771 60.86 97.82 

Getiri 254 .001 .03 -.154 .17 
 

Tablo 5: Korelasyon Matrisi 
Variables (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) DERPAY 1.000 
(2) DERKAMU 0.540 1.000 

(3) DERMENFAAT 0.582 0.574 1.000 
(4) DERYÖNETİM 0.543 0.506 0.368 1.000 

(5) Getiri -0.074 -0.041 0.012 -0.004 1.000 
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İki aşamalı Sistem GMM panel veri analizi kapsamında tahmin edilen modelden elde edilen 
bulgular Tablo 6 ve Tablo 7’de görülmektedir.  
 

Tablo 6: Bağımsız Ar-Ge Merkezi Olmayan Firmalarda Getiri-KY Performans İlişkisi 
Dynamic panel-data estimation                   Number of groups  =         14 

Number of obs     =        113 
Number of instruments =     44                  Wald chi2(4)      =      51.30 

Prob>Chi2       =     0.0000  Two-step results 

Getiri Coef. Std.Err. z P>z 
[95%Con

f. 
Interval] 

DERYÖNETİ
M 

0.000 0.001 0.060 0.953 -0.003 0.003 

DERMENFA
AT 

0.000 0.000 1.470 0.142 -0.000 0.000 

DERKAMU 0.004 0.005 0.980 0.329 -0.004 0.013 
DERPAY -0.003 0.002 -2.070 0.039 -0.006 -0.000 

_cons -0.136 0.485 -0.280 0.780 -1.086 0.814 
 

Tablo 7: Bağımsız Ar-Ge Merkezi Olan Firmalarda Getiri-KY Performans İlişkisi 
panel-data estimation                   Number of obs     =        141 

Number of groups  =         18 
Number of instruments =     43           Wald chi2(4)      =    1125.23 

Prob > chi2 = 0.0000                           Two-step results 

Getiri Coef. Std.Err. z P>z 
[95%Con

f. 
Interval] 

DERYÖNETİ
M 

-0.000 0.000 -1.010 0.313 -0.001 0.000 

DERMENFA
AT 

0.003 0.001 5.640 0.000 0.002 0.004 

DERKAMU 0.000 0.001 0.560 0.573 -0.001 0.002 
DERPAY 0.002 0.000 4.590 0.000 0.001 0.003 

_cons -0.444 0.028 -15.940 0.000 -0.499 -0.389 
 
Analiz sonucunda elde edilen bulgular yatırımcılar açısından bağımsız Ar-Ge merkezi 
olmayan firmalarda kurumsal yönetim derecelendirme notunun hisse fiyatına yansıtılan 
önemli bir bilgi olarak değerlendirilmediğini göstermektedir.  
Buna karşı bulgular bağımsız Ar-Ge merkezi olan firmalarda kurumsal yönetim 
derecelendirme notlarından paydaş ve menfaat gruplarına ilişkin açıklamaların hisse 
getirilerini istatistiksel olarak %1 anlam seviyesinde pozitif etkileyen bilgi içeriğine sahip 
olduğunu göstermektedir.  
 
4. Sonuç 
Çalışma kapsamında kurumsal yönetim uygulamaları neticesinde yapılan değerlendirme ile 
açıklanan derecelendirme notlarının yatırımcılar tarafından hisse senedi fiyatlarına yansıtılan 
önemli bir bilgi içeriğine sahip olup olmadığı araştırılmıştır.   
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Dinamik panel veri analizi ile yapılan analizlerde elde edilen sonuçlar verilerin bağımsız Ar-
Ge merkezi olan ve olmayan firmalar şeklinde gruplandığı örneklemde Ar-Ge merkezi 
olmayan firmalarda böyle bir ilişkinin varlığı %1 güven düzeyinde gözlenmezken,  Ar-Ge 
merkezi olan firmalarda yapılan derecelendirme notu açıklamalarından paydaş ve menfaat 
gruplarına ilişkin derecelendirme notlarının yatırımcılarca hisse senedi fiyatına yansıtılan 
önemli bir bilgi etkisine sahip olduğu gözlenmiştir.  
Bulgular paydaş ve menfaat gruplarına ilişkin açıklanan puanlar arttıkça açıklamanın 
yapıldığı tarihteki hisse denedi getirisinin de arttığını göstermektedir. Bu ilişki yatırımcıların 
Ar-Ge merkezine sahip firmaları kurumsal anlamda diğerlerinden daha farklı 
değerlendirdiğini ve paydaşlarına ve menfaat gruplarına ilişkin açıklama ve performanslarına 
fiyata yansıtılacak bilgi olarak önem verdiklerini göstermektedir.  
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ALTERNATİFİ YARATILAMAYAN YÖNETİMLERİN OLUŞUMUNDA MR. 
MAGOO ETKİSİ 

 
Öğr. Gör. Dr. Hasan ERYÜRÜK 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-2080-1169 
 
Özet 
Mr. Magoo etkisi, Mr. Magoo sendromu gibi ifadelerde kendine yer bulan ve geçmişi 20.yy 
ortalarına kadar uzanan Mr. Magoo çizgi filmi; gözlerinde yaşadığı problem dolayısıyla 
çevresini iyi göremeyen bir karakteri canlandırmaktadır. Mr. Magoo toplumun gerçekliğinden 
farklı bir noktada durmaktadır. Kendisine özel gerçekliğinde her şeyi olması gerektiği gibi 
yaptığına inanmaktadır. Bundan dolayı Mr. Magoo, yaşadığı probleminde katkısıyla hem 
hatalı eylemleri nedeniyle zarara neden olmakta hem de zarar verdiğinin farkına 
varamamaktadır. Mr. Magoo en doğru biçimde düşündüğüne, en doğru biçimde anladığına ve 
en doğru biçimde yorumladığına inanmaktadır. Ona göre her şeyin ‘en doğru’ biçimde 
gerçekleştiğinden şüphe yoktur. Fakat bu kesinlik durumu Mr. Magoo gerçekliğiyle sınırlı 
olup toplumun gerçekliğinden ya tamamen ya da kısmen kopuk bir gerçekliği temsil 
etmektedir. Mr. Magoo yönetici, lider ya da herhangi bir insan olabileceği gibi toplumun 
büyük çoğunluğunu veya tamamını temsil eden herhangi bir düşünce, ideoloji, inanç, ahlaki 
veya etik değer de olabilir. 
Liderler ve yöneticilerin yönetimde bulunma süreleri dikkate alındığında farklı ülkelerde 
farklı sürelerle karşılaşılmaktadır. Bu durumun temel sebebi; yönetimlerin kendine özgü 
öznelliğinden çok, toplumun bir bütün olarak hangi eksende yer aldığıyla yakından ilişkilidir. 
Toplumların içinde bulundukları eksenin oluşmasına çeşitli düzeylerde farklı katkılar sunan 
dinamikler bulunmaktadır. Bunların ilk sırasında ekonomi ön plana çıkarken onu eğitim, 
inanç gibi sistemlerin ülke tarafından nasıl konumlandırıldığı gerçeği takip etmektedir. Bir 
bütün olarak gözlemlendiğinde ise bu durum açık toplum ve kapalı toplum biçiminde 
ayrıştırılmaktadır. Açık toplumlarda yönetimlerin Mr. Magoo biçiminde kararlar almasına, 
hareket etmesine izin verilmesi ihtimali çok daha uzaktır. Kapalı toplumlarda ise yönetimler 
Mr. Magoo’ya benzer bir gerçeklikte yaşayarak, uzun yıllar toplumun ciddi bir itirazı ile 
karşılaşmadan iktidarı ellerinde tutmayı başarabilirler. Sonuç olarak; Mr. Magoo etkisinin 
yönetimlerin değerlendirilmesi açısından yorumlanışı; toplumun, açık veya kapalı 
toplumlardan hangisine ne kadar yakın olduğuna göre farklılık gösterir. 
Anahtar Kelimeler: Mr. Magoo Etkisi, Açık Toplum, Kapalı Toplum, Yönetim 
 

IN THE FORMATION OF ADMINISTRATIONS THAT CANNOT BE CREATE 
ALTERNATIVE, MR. MAGOO EFFECT 

 
Abstract 
Mr. Magoo cartoon history dating back to the middle of the century 20; which finds a place 
for itself in expressions such as Magoo syndrome, Mr. Magoo effect. It portrays a character 
who cannot see his surroundings well due to the problem he has in his eyes.Mr. Magoo stands 
at a different point from the reality of society. He believes that he is doing everything as it 
should be in his private reality. Because of this, Mr. Magoo, with his contribution to the 
problem he is experiencing, both causes harm due to his erroneous actions and fails to realize 
that he is causing harm. Mr. Magoo believes that he thinks in the most correct way, 
understands in the most correct way and interprets in the most correct way. According to him, 
there is no doubt that everything is happening in the ‘most correct’ way.   
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But this is a certainty, Mr. Magoo is limited to his reality and represents a reality that is either 
completely or partially disconnected from the reality of society. Mr. Magoo can be a manager, 
leader or any person, as well as any thought, ideology, belief, moral or ethical value that 
represents the vast majority or all of society. 
When the length of time leaders and managers are in management is taken into account, 
different periods are encountered in different countries. The main reason for this situation is 
closely related to the axis on which society as a whole is located, rather than the specific 
subjectivity of administrations. There are dynamics that offer different contributions to the 
formation of the axis in which societies are located at various levels. While the economy 
comes to the fore in the first place of these, it is followed by the fact of how systems such as 
education and faith are positioned by the country. When observed as a whole, this situation is 
differentiated in the form of an open society and a closed society. Governments in open 
societies, Mr. The possibility that he will be allowed to make decisions, act in the form of 
Magoo, is much more remote. In closed societies, the administrations of Mr. By living in a 
reality similar to Magoo, they can manage to hold power in their hands for many years 
without encountering a serious objection from society. As a result, Mr. Interpretation of the 
Magoo effect in terms of management evaluation; it differs depending on how close the 
society is to which of the open or closed societies. 
Keywords: Mr. Magoo Effect, Open Society, Closed Society, Management 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMANIN İŞLETMELERİN PAZARLAMA KARMASI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR 
Çağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
ORCID: 0000-0001-8000-1430 
 
Özet 
Çevre ve doğal kaynaklara yönelik sorunları göz önünde bulundurmayan üretim ve tüketim 
şekilleri, ekonomik faaliyetlerin artışına sebep olmanın yanında çevre üzerinde olumsuz 
etkiler bırakarak, doğada geri dönüşü olmayan yıkımlara sebep olmaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma kavramının ortaya çıkışına sebep olan bu durum, sorumlu üretim ve tüketim 
şekillerinin benimsenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Sürdürülebilirlik odağında üretim, 
tedarik ve tüketim süreçleri sayesinde çevre bilincinin arttırılması, çevreye ve insan sağlığına 
verilen zararın azaltılması sağlanmaktadır. Tüketicinin artan çevre bilinci karşılığında 
işletmeler de pazarlama faaliyetlerini müşteri beklentileri merkezinde, çevrenin korunmasına 
ve toplumun sahip olduğu değer yargılarına öncelik vermeyi hedef almıştır. İşletmeler uygun 
maliyetli ve çözüm odaklı ürün ve hizmetleri sunma yolları aramaya başlamışlardır. Pazar 
yapısı, kanunlar ve toplum refahı arasındaki ilişkiler ile bu sürece dair pazarlama 
faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran uygulamalar 
işletmelerce hayata geçirilmiştir. Sürdürülebilir pazarlamanın ortaya çıkışına sebep olan bu 
bakış açısı toplumsal pazarlama, etik pazarlama, yeşil pazarlama gibi kavramların ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Geleneksel pazarlama anlayışının ötesine geçen sürdürülebilir 
pazarlama, değer yaratmayı merkeze almaktadır. Sürdürülebilir pazarlama, müşteri değeri, 
sosyal değerler ve çevresel değerler yaratmayı hedefleyerek; sosyal, ekonomik ve ekolojik 
boyutları pazarlama anlayışı ile birleştirir ve bu sayede işletmenin çevre ve doğa ile ilişkisini 
dengeler. İşletmelerin firma ve marka stratejilerini yeni açılara yönlendiren bu durum, 
pazarlama karması elemanları üzerinde etki sahibi olmuştur. Ürün, fiyat, dağıtım ve 
tutundurma öğelerinden oluşan pazarlama karması (4P) sürdürülebilirlik niteliğinde 
dönüşüme uğrayarak 4C’ye evrilmiştir. Sürdürülebilir pazarlama karması (4C) müşteri değeri, 
müşteri maliyeti, müşteriye uygunluk ve müşteri iletişiminden oluşmaktadır. Bu çalışmada 
pazarlamanın sürdürülebilirlik odağındaki gelişimine ve sürdürülebilir pazarlama kavramının 
işletmeler üzerindeki etkilerine değinilmektedir.  Çalışma, işletmelerin değişen Pazar 
ortamının yeşil ve sürdürülebilir ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejilerini 
benimsemeleri ve bu alandaki uygulamalarının incelenmesini içermektedir.  
Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir pazarlama, yeşil pazarlama karması, yeşil ürün 
 
THE EFFECTS OF SUSTAINABLE MARKETING ON THE MARKETING MIX OF 

BUSINESSES 
 

Abstract 
Production and consumption methods that do not consider the problems of the environment 
and natural resources cause an increase in economic activities as well as negative effects on 
the environment and cause irreversible destruction in nature. This situation, which led to the 
emergence of the concept of sustainable development, has made the adoption of responsible 
production and consumption methods inevitable.    
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With a focus on productivity, production, supply, and consumption processes enable 
increasing environmental awareness and reduce the damage to the environment and human 
health. In response to the increasing environmental awareness of the consumer, businesses 
have also aimed to prioritize and rally their marketing activities in the center of customer 
expectations, environmental protection, and the value judgments of society.   Practices that 
consider the relationship between the structure of the market, laws and social welfare, and the 
effects of marketing activities related to this process on society and the environment have 
been implemented by the enterprises.  This perspective, which led to the emergence of 
sustainable marketing, caused the emergence of concepts such as social marketing, ethical 
marketing, and green marketing.  Sustainable marketing, which goes beyond the traditional 
marketing understanding, focuses on value creation. It combines social, economic, and 
ecological dimensions with the understanding of marketing and thus balances the relationship 
of the enterprise with the environment and nature.  This situation, which directs the company 
and brand strategies of the enterprises to new angles, had an impact on the marketing mix 
elements.  The marketing mix (4P), which consists of product, price, distribution, and 
promotion elements, has evolved into a sustainable transformation known as 4C. The 
sustainable marketing mix (4C) consists of customer value, customer cost, customer relevance 
and customer communication.  In this study, the development of marketing in the focus of 
sustainability and the effects of the concept of sustainable marketing on businesses are 
discussed.  The study includes the examination of the adoption of green and sustainable 
product, price, distribution, and promotion strategies of the changing market environment of 
enterprises and their applications in the market.  
Keywords: sustainable marketing, green marketing mix, green product
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USING THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS TO DECIDE THE MOST 
SUITABLE MOBILE PHONE WITHIN THE SCOPE OF DIGITAL MARKETING 

 
Assist. Prof. Ümmü Saliha EKEN İNAN 
Selçuk University Vocational of Social Sciences  
ORCID: 0000-0001-6442-3000 
 
ABSTARCT 
Digital transformation in marketing affects the purchasing decision process of consumers. 
Consumers with different tastes and preferences also exhibit different attitudes in the 
purchasing decision process. However, making the most appropriate selection by considering 
some criteria in the decision process of purchasing featured products often activates the 
cognitive process and strives to make the right decision. In this context, the aim of the study 
is; The aim is to present a cross-section of the studies in which the process that will contribute 
to the consumer decision in choosing the most suitable mobile phone within the scope of 
digital marketing. For this purpose, among the studies in which information is collected 
through search engines, one of the digital marketing channels, and comments are examined 
through blogs, digital platforms or social networks, the studies in which alternatives are 
determined by using the Analytical Hierarchy Process have been examined. The Analytical 
Hierarchy Process Method is important because it is one of the numerical decision-making 
techniques frequently used by researchers and decision makers in the field of marketing, and 
it helps consumers with different purchasing behaviors to make the right decision by 
scientifically filtering the paths they follow in the decision process for a product. In the study, 
a cross-section of national and international studies, which are both within the scope of digital 
marketing and which makes the most appropriate mobile phone selection by using the 
Analytical Hierarchy Process Method, has been examined. 
Keywords: Digital marketing, Consumer behavior, Consumer decision making process, 
Analytical Hierarchy Process, Numerical decision making techniques. 
 
DİJİTAL PAZARLAMA KAPSAMINDA EN UYGUN CEP TELEFONUNA KARAR 

VERMEK ADINA ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNDEN YARARLANILMASI 
 
ÖZET 
Pazarlamada meydana gelen dijital dönüşüm tüketicilerin satın alma karar sürecini 
etkilemektedir. Farklı zevk ve tercihlere sahip olan tüketiciler satın alma karar sürecinde de 
farklı tutumlar sergilemektedirler. Ancak özellikli ürünleri satın alma karar sürecinde bazı 
kriterleri göz önüne alarak en uygun seçimi gerçekleştirmek çoğu zaman bilişsel süreci 
harekete geçirmekte ve doğru kararı vermeye çabalamaktadırlar. Bu bağlamda çalışmanın 
amacı; dijital pazarlama kapsamında en uygun cep telefonu seçiminde tüketici kararına katkı 
sağlayacak sürecin işletildiği çalışmalardan bir kesit sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda dijital 
pazarlama kanallarından biri olan arama motorları aracılığıyla bilgi toplanılan, bloglar, dijital 
platformlar ya da sosyal ağlar üzerinden yorumların incelendiği çalışmalar arasından Analitik 
Hiyerarşi Sürecinden yararlanarak alternatiflerin belirlendiği çalışmalar incelenmiştir. 
Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi, pazarlama alanında da araştırmacıların ve karar alıcıların 
sıklıkla başvurdukları sayısal karar verme tekniklerinden biri olması nedeniyle ve farklı satın 
alma davranışlarına sahip tüketicilerin bir ürüne dair karar süreçlerinde izledikleri yolları 
bilimsel bir süzgeçten geçirerek en doğru kararı vermelerine destek olması açısından önem 
arz etmektedir.    
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Çalışmada ulusal ve uluslararası çalışmalar içinden hem dijital pazarlama kapsamında olan 
hem de Analitik Hiyerarşi Süreci Yönteminden yararlanarak en uygun cep telefonu seçimini 
gerçekleştiren çalışmalardan bir kesit ele alınarak incelenmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama, Tüketici davranışı, Tüketici karar verme süreci, 
Analitik Hiyerarşi Süreci, Sayısal karar verme teknikleri. 
 
INTRODUCTION 
Considering the competitive position of the markets, it is known that decision makers struggle 
with complex problems, have confusion before making a decision, and are stuck between too 
many brands and too many products. There are multi-criteria decision-making methods that 
enable the evaluation of alternatives according to certain criteria in the solution of these 
complex problems and in a wide range of options.The Analytical Hierarchy Process, which is 
a method that enables the quantitative and qualitative factors to be considered together in 
making the most appropriate choice among the options in multi-criteria decision problems, is 
a method used to achieve different purposes in different fields of science. In this method, 
subjective expert opinions are digitized and included in the decision-making process (Doğan 
&Gencan, 2013) it also provides digitized solutions in subjective decision-making processes. 
 Similarity of product features, availability of products regardless of distance, shortening of 
product life cycle and environmental factors can be counted among the factors that affect 
decision makers, namely customers, to make such complex decisions. Especially in 
technological products, decision processes are affected by different components. As a 
technological product, the mobile phone is an indispensable communication tool in our lives. 
Today, beyond being a mission communication tool installed on smart phones, it is also 
expressed as an entertainment tool, business tool and an image complement. 
In the continuation of the study, Analytical Hierarchy Process, which is one of the Multi-
Criteria Decision Making Methods, will be briefly mentioned. There is a conclusion section in 
the continuation of the conceptual framework, in which a section of previous studies is 
presented. 
 
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 
Analytical Hierarchy Process (AHP); It is a well-established multi-criteria decision support 
method, it ensures that the most appropriate selection is made among the alternatives in 
accordance with the determined evaluation criteria (Liang vd.,2007). AHP allows the problem 
to be transformed into a hierarchical structure. It also converts the values into numerical 
values that can be processed and measured across the entire range of the problem by pairwise 
comparison (Sharma, 2018). Thanks to the determination of numerical weights in the created 
hierarchy, it allows the comparison of mostly unmeasurable expressions. To create the scales, 
statements based on the judgments of experts are determined, allowing to measure intangible 
assets relatively (Saaty, 2008: Saaty & Sodenkamp, 2008). 
AHP allows decision makers to divide the problem into its subcomponents by dividing the 
problem into its components in a hierarchical structure. Thus, the solution of the decision 
problem is reached from the solution of the sub-problems (Özdemir, 2019). While the 
technique, which is effective in making the most appropriate decision, allows to make a 
choice about the problematic alone, it can also be used by integrating with hybrid methods. It 
can be applied to different sectors.  
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Selection of the most suitable hotel from the perspective of travel agencies (Doğan &Gencan, 
2013), by determining criteria from digital platforms; the most appropriate decision with AHP 
and PROMETHEE methods, based on the criteria determined for alternative hotels, taking 
into account the highest number of visitors and booking traffic among Istanbul hotels on the 
Booking.com website, with the highest measurement quality (Sezgin & Yurtlu, 2021), in 
estimating the market shares of GSM operators in the mobile communication sector, obtaining 
the hierarchical model with AHP, creating a network model with ANP and comparing them 
(Felek vd., 2007), GSM operator preferences of students (Dündar & Ecer, 2008), to evaluate 
customer expectations regarding split air conditioners and to support manufacturers in 
deciding on air conditioner specifications (Özbuğan, 2019), in determining the sector-based 
online shopping attitudes of consumers by AHP and conjunct analysis (Aydın, 2019), 
choosing an RFID system for container terminals (Alnıpak &Alkan, 2021), determining the 
supermarket preference criteria of consumers and examining their behavior of using mobile 
applications (Uyar & Oralhan, 2019), advertising behavior of SMEs and their choice of 
advertising channel (Yılmaz & Karakış, 2022), examine students' choice of elective courses 
(Kutlu vd., 2012), selection of reverse logistics service providers (Jayant vd., 2014), 
prioritizing career values (Yüksel, 2006), business sector selection (Erpolat & Cinemre, 
2006), evaluation of mobile services (Nikou &Mezei, 2013), mobile phone model selection 
(Goswami & Mitra, 2020), it is a technique used to solve the selection problem that will occur 
in agriculture, banking sector, tourism, education, foreign trade, in short, in every field. 
 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 
Singh et al. (2020) have proposed a model for the most suitable mobile phone selection in 
their study by integrating Fuzzy AHP and TOPSIS methods based on the Kano model. By 
determining the criteria with the Kano model, they used the Fuzzy AHP method in 
determining the weights of the most suitable option for the customers and the TOPSIS method 
in ordering the alternatives. As a result of the study, the Auss Zenfone Max Pro M1 option 
was found to be the first suitable option among seven different mobile phone options. The 
criterion with the highest weight value was found to be price. 
Chen et al. (2010), in their study, used the AHP method in product selection in the multi-
criteria decision process in the context of a web-based mobile phone recommendation system. 
They also offered suggestions for eliminating the confusion that arose in identifying 
alternatives by using the web-based benchmarking system of customers. In the controlled 
experiment carried out with two hundred and forty-four customers, a model was proposed in 
which products can be compared and weighted scores can be given thanks to degree-based 
and equally weighted methods. 
Mahdavi et al. (2008) compared two hybrid multi-criteria decision making techniques for 
mobile phone selection based on data envelopment analysis. First of all, the criteria affecting 
the selection were determined by surveys and expert opinions for the target audience, and then 
the ranking and comparison of the options were made with two hybrid methods. The 
numerical results obtained by both methods tried to determine the most useful method by 
using data envelopment analysis. 
Hu and Liao (2013), in their study, used data obtained from expert surveys to determine 
consumers' smartphone purchase evaluation factors. In this direction, the criteria by which the 
weights affecting the selection are determined; user interface, mobile commerce functions, 
hardware and software features, entertainment functions, appearance and design. Among 
these criteria, the criterion of hardware and software features was found to be the factor that 
most affected the smartphone change.  
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Ömürbek and Şimşek (2012) evaluated the features that are effective in the brand preference 
of university students in their mobile phone purchasing processes by using the analytical 
hierarchy process method. In the study carried out on 502 students, four criteria were 
determined, namely the visual features, technical features, brand features and usage features 
of mobile phones, and it was tried to choose from four different alternatives, namely Nokia, 
Samsung, LG and others. As a result of the study, it was found that the most effective 
criterion in the mobile phone selection of the students was the usage characteristics and that 
the others option was their first choice among the determined alternatives. 
Kecek and Yüksel (2016) obtained the technical specifications of smartphones from the 
website of Hepsiburada.com and the official websites of the brands in their study in which 
they evaluated the smartphone choices of the young population. The criteria determined in the 
study; processor speed, internal memory, screen size, Memory-RAM, thinness, weight, 
battery power, resolution, talk time. In addition, both AHP and PROMETHEE techniques 
were used to make the most appropriate selection among seven alternative mobile phones. 
After all, the alternatives are; They are listed as Samsung S6 Edge Plus, Sony Z3 Plus, HTC 
One M9, LG G4, GM Discovery Elite, Casper Via V9, IPhone 6. It is among the findings that 
the participants care about camera resolution and battery power as the most important 
selection criteria in their phone preferences. 
Erinci and Sulak (2014) used the AHP method in their studies on the selection problem of 
customers who want to buy a smart phone. The website of Vatan Bilgisayar was used to 
determine the criteria in the study. In addition to the determined concrete criteria, fuzzy 
abstract criteria such as prestige and love are also included in the hierarchical process. 
Alternatively, Samsung, IPhone, HTC, LG, Nokia, Sony brands and different models of these 
brands were also taken into account. As a result of the study, the most important criterion is 
the camera resolution, while the operating system and speed criteria come last. 
Akay and Pehlivan (2018) determined four main criteria and seventeen sub-criteria that could 
be effective in choosing the most suitable one out of the five best-selling mobile phone brands 
in their study on three hundred and eighty-three students. In the study, the weights of the main 
criteria were examined using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process method. In addition, 
relations such as internal dependence, external dependence and feedback were observed by 
using the Fuzzy Analytical Network Process method in mobile phone selection. As a result, it 
has been found that the Nokia brand phone and the price criterion among the criteria have a 
high effect on the selection. 
Kalburan (2018) presented an integrated method for determining the factors affecting the 
decision process of consumers about the product and creating perception maps by using the 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process, TOPSIS and Multidimensional Scaling methods in his 
study where he selected an Android Operating System smartphone with a certain budget. In 
the study, a distance map was created by presenting a model among Samsung, Sony, LG, 
G.Mobile and Asus branded phones with speed, memory (storage), power (battery), screen 
and camera, entertainment criteria. As a result, the most important product feature for 
consumers was found to be speed. 
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CONCLUSION 
Human beings have to make very important decisions at different times throughout their lives. 
Some of these decisions contain many criteria together. Therefore, accessing product 
information on the web pages of businesses, comparing products through search engines, 
which is one of the digital marketing channels, and accessing user comments on digital 
platforms can make the decision process cognitive. In this study, a cross-section of the studies 
carried out to carry out the mobile phone selection process by using the AHP method, which 
is one of the multi-criteria decision-making techniques, is presented. 
In some of the previous studies, the AHP method was used as a stand-alone multi-criteria 
decision-making method in the mobile phone selection process, but hybrid methods were used 
in some studies. In particular, the authors include the Analytical Network Process, TOPSIS 
and PROMETHEE methods; It enabled them to enrich their studies with weighting, 
comparison, distance, proximity and ranking. The criteria handled in the selection process 
were mostly determined in accordance with the expert opinions, and the criteria were divided 
into sub-criteria in this direction in the studies. In the determination of alternatives, priority 
was given to the best-selling brands. Although the sales rankings change in different 
geographies where the studies are carried out, although the brands and models differ, certain 
alternatives are generally included in the process in the same way. 
These studies are important in terms of shedding light on future studies. It is important to 
analyze how decision makers make multi-criteria decisions and how they make choices about 
complex problems. The biggest limitation of the study is that it is not an empirical study. In 
future studies, this deficiency will be eliminated and studies will be carried out with this 
information. 
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YABANCI DİLLE EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR / ARAPÇA İLE 
ÖĞRETİM ÖRNEĞİ 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Arap Dili ve Belagati 
Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-5310-137X 
 
ÖZET 
Dünya üzerinde iletişimi sağlayan dilin önemi ve yabancı dil öğrenimine olan eğilim her 
geçen gün daha da artmaktadır. Bu diller arasında birçok Arap ülkesinde resmi dil olarak 
kabul edilen Arapça ’da yer almaktadır. Türklerin Arapça ile karşılaşmasının tarihi ise 
oldukça eskiye dayanmaktadır. Türkler için İslam’ın dili olan Arapça öğrenimi önemli bir 
yere konmaktadır. İslamiyet’i kabulleri akabinde Türkler Kuranı anlamak amacıyla Arapça ile 
etkileşime girmiştir. Amacın iletişim yerine dini hedefler olması, Arapça eğitiminin yöntemini 
ve kullanım alanlarını da etkilemiştir. Yıllar içinde Arapça yabancı bir dil olarak öğrenilmenin 
yanında İslami İlimler Fakülteleri ve İlahiyat Fakültelerinin eğitim dili haline dönüşmüştür. 
Yabancı dille eğitime Arapça perspektifinden baktığımızda tarihi çok da eskilere 
dayanmamaktadır. Arapçanın yabancı dil olarak öğrenilmesi Kuran Dilinin Arapça olması ve 
dini metinlerin Arapça ana kaynaklardan öğretilmesine bağlıdır. Ancak günümüzde gelinen 
noktada İlahiyatlar ve İslami İlimler fakültelerinde çok da öngörülü bir yaklaşım 
sergilenmeden tüm derslerin Arapça olarak verilmesi beraberinde birçok sıkıntıları da 
getirdiği gözlemlenmektedir. Temelde güzel hedeflerle çıkılan yola farklı bir açıdan bakılması 
gerekmektedir.  
Yabancı dille eğitim genel anlamda öğrencilerin derslerde işlenen konuları tam olarak 
anlamakta zorlanmalarına, okudukları metinleri tam olarak kavrayamamalarına, derslerde 
bilhassa tartışarak ele alınacak konularda kendilerini özgüvenli bir şekilde ifade 
edememelerine ve açık bir şekilde soramamalarına, okuyup idrak edilmesi gereken konuların 
anlamı tam olarak kavranmadan ezberlenmesine yol açmaktadır. Tüm bu saydıklarımız ise 
öğrencilerin derslere ve öğrendikleri yabancı dile olan ilgilerinin zamanla azalmasına neden 
olmaktadır.  
Özellikle fıkhi ve itikadi konularda derslerde derin bir tartışma ortamı olması gerektiğinden 
öğrenciler birkaç öğrenci dışında pasif kalmakta ileride mesleki hayatlarına yön verecek olan 
temel düzeydeki bu bilgileri almakta ve aktarmakta güçlük çekmektedir.  
Eğitim hayatını bitirmediği halde sosyal çevre tarafından hoca ve bilen kişi sıfatı ile 
karşılanan öğrenciler okurken yaşadıkları sıkıntılar meslek hayatlarını icra etmeye 
başladıklarında daha da artacaktır. 
Yabancı bir dilde eğitimin faydalı olabilmesi için dil kullanım becerilerinin eşit ve ileri 
düzeyde iyi kullanılmasına bağlıdır. Yabancı dilde hedeflenen kaliteli akademik eğitim ancak 
bunları sağladıktan sonra gerçekleşebilir. Anadili haricinde yabancı bir dille eğitim alan 
öğrencilerin akademik başarısı dillerinin iyi olması ile doğru orantılıdır.  
Araştırmamızın amacı Türkiye’de İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinde Arapça ile eğitimde 
yaşanan problemlerin ele alınmasıdır. Bu bağlamda çalışmamıza yön vermesi açısından bu 
çerçevede yayınlanmış tez, makale ve kitaplar incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dil, ana dili, yabancı dil, Arapça, yabancı dille eğitim, İlahiyat, İslami 
İlimler  
 
  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

539 

PROBLEMS ENCOUNTERED IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION / 
EXAMPLE OF TEACHING IN ARABIC 

 
ABSTRACT 
The importance of the language that provides communication in the world and the tendency 
towards foreign language learning are increasing day by day.  Among these languages is 
Arabic, which is accepted as the official language in many Arab countries. The history of the 
encounter of the Turks with Arabic dates to very old times.  For Turks, learning Arabic, the 
language of Islam, is placed in an important place. After accepting Islam, Turks interacted 
with Arabic to understand the Qur'an.  The fact that the purpose is religious rather than 
communication has also affected the method and usage areas of Arabic education. Over the 
years, besides being learned as a foreign language, Arabic has become the language of 
instruction for the Faculties of Islamic Sciences and Theology Faculties. 
When we look at education in a foreign language from the perspective of Arabic, its history is 
not very old.  Learning Arabic as a foreign language depends on the language of the Qur'an 
being Arabic and the teaching of religious texts from Arabic main sources. However, at the 
point reached today, it is observed that the teaching of all courses in Arabic without a very 
foresighted approach in Theology and Islamic Sciences faculties brings with it many 
problems. Basically, it is necessary to look from a different perspective toward the great goals 
we want to reach. 
In general, foreign language education causes students to have difficulty fully understanding 
the subjects covered in the lessons, not being able to fully comprehend the texts they read, not 
being able to express themselves confidently and asking clearly, especially on the subjects to 
be discussed in the lessons and memorizing the subjects that need to be read and understood 
before they fully grasp the meaning. All these factors cause the students' interest in the lessons 
and the foreign language they learn to decrease over time. 
Since there should be a deep discussion environment in the lessons, especially on fiqh and 
creed, students remain passive except for a few students and have difficulty in obtaining and 
conveying this basic information that will guide their professional life in the future. 
Although they did not finish their education life, the problems experienced by the students, 
who are welcomed by the social environment as a teacher and a knowledgeable person, will 
increase when they start to practice their professional life. 
In order for a foreign language education to be beneficial, it depends on the equal and 
advanced use of language skills. A targeted quality academic education in a foreign language 
can only be realized after providing them. The academic success of students who receive 
education in a foreign language other than their mother tongue is directly proportional to their 
good language skills. 
The aim of our research is to deal with the problems experienced in education with Arabic in 
the Faculties of Theology/Islamic Sciences in Turkey.  In this context, thesis, articles, and 
books published in this framework have been examined in order to guide our study. 
Keywords: Language, mother tongue, foreign language, Arabic, foreign language education, 
Theology, Islamic Sciences 
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ÖZET  
Geçtiğimiz yüzyıl boyunca insanların en önemli ve yaygın olarak ulaşabildikleri bilgi 
kaynakları ansiklopedi ve sözlüklerdir. Bir dilin sahip olduğu söz varlığı, kelime çeşitliliği ve 
anlam dünyasını anlayabilmek için bu kaynaklar temel başvuru niteliğindedir. Ansiklopedik 
sözlükler, hem dilbilimsel girişler hem de bağımsız ansiklopedik girişler yönüyle bilginin 
göze çarpan sistematik bir unsurunu sergiler. Dolayısıyla bu kaynaklar, ansiklopediye yakın 
orta derecede ansiklopediklik bilgi özelliği gösterir. Ansiklopedik sözlükler, dil sözlükleri 
olarak tasarlanmasına rağmen belirgin bir şekilde sistematik bir ansiklopedik bilgi öğesi 
içeren tek dilli sözlüklerdir. Bu bilgiler, çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Mikro ve makro yapı 
olmak üzere iki şekilde kendisini gösterir. 
Ansiklopedik unsurlar, mikro yapısal düzeyde göründüğünde hem dilbilimsel hem de 
ansiklopedik açıklamalar içerebilir. Kullanılan açıklama türü, farklı duyular için farklı olabilir 
veya giriş, açıkça ayrılmış bir ansiklopedik ile desteklenen dilsel bir açıklama olarak 
tasarlanabilir. 
Makro yapısal düzeyde ansiklopedik bilginin organizasyonu, her bir girişin yalnızca dilsel 
bilgi veya yalnızca ansiklopedik bilgi vermesiyle kendini gösterir. LDOCE 2 (Longman 
Dictionary of Contemporary English ) ve OALD 4 (Oxford Advanced Learners Dictionary) 
temelinde, Longman ve Oxford'un her biri 1992'de ansiklopedik bir sözlük, Longman 
İngilizce Dili ve Kültür Sözlüğü ve Oxford İleri Öğrenicinin Ansiklopedik Sözlüğü'nü üretti. 
Dilbilimsel girişlerin yanı sıra, Longman sözlüğü yaklaşık 15.000 Oxford ise 20.000 civarı 
ansiklopedik giriş sağladı; Her iki sözlüğe de makale tipi anket girişlerinin yanı sıra kültürel 
gerçeklerle ilgili kısa notlar eklendi; dilbilimsel kayıtlara bazı ansiklopedik bilgiler de 
eklenmiştir. Bu çalışmada ansiklopedik sözlük kavramının tanıtılması aynı zamanda bilginin 
tarihsel gelişimine ışık tutulması, bilgi ve bilim tarihinin anlaşılması ve seyrinin kayıt altına 
alınması anlamına geleceği için önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Ansiklopedik Sözlük,  Mikro ve Makro Yapı. 
 

SOME NOTES ON THE ENCYCLOPEDIC DICTIONARY 
 
ABSTRACT 
Encyclopedias and dictionaries were the most important and widely accessible sources of 
information for people during the past century. In order to understand the vocabulary, word 
variety and meaning of a language, these resources are the basic reference. Since 
encyclopedic dictionaries exhibit a remarkable systematic element of knowledge in terms of 
both linguistic entries and independent encyclopedic entries, they show a moderate level of 
encyclopedic knowledge characteristic close to encyclopedia. Encyclopedic dictionaries are 
monolingual dictionaries designed as language dictionaries but containing a prominent and 
systematic element of encyclopedic information. This information can be arranged in various 
ways and manifests itself in microstructure and macrostructure. 
When encyclopedic elements appear at the microstructural level, they can contain both 
linguistic and encyclopedic explanations. The type of explanation used may be different for 
different senses, or the introduction may be designed as a linguistic explanation supplemented 
by a clearly separated encyclopedia.  
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The organization of encyclopedic knowledge at the macrostructural level is manifested in the 
fact that each entry gives only linguistic information or only encyclopedic information. On the 
basis of LDOCE 2 (Longman Dictionary of Contemporary English) and OALD 4 (Oxford 
Advanced Learners Dictionary), Longman and Oxford each produced an encyclopedic 
dictionary, the Longman Dictionary of English Language and Culture, and the Oxford 
Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary in 1992. Alongside the linguistic entries, the 
Longman dictionary provided about 15,000 Oxford encyclopedic entries, and about 20,000; 
Short notes on cultural facts were added to both dictionaries, along with article-type survey 
entries; Some encyclopedic information has also been added to the linguistic records. In this 
study, the introduction of the concept of the encyclopedic dictionary is important as it will 
also shed light on the historical development of knowledge, understand the history of 
knowledge and science and record its course. 
Keywords: Encyclopedic Dictionary, Micro and Macro Structure 
 
GİRİŞ 
Ansiklopedi ve sözlükler hiç kuşkusuz ki bir dilin sahip olduğu söz varlığı, kelime çeşitliliği 
ve anlam dünyasını anlayabilmek için başvurulan önemli kaynaklardır. Bu çalışmada da 
sözlük, ansiklopedi, ansiklopedik bilgi gibi terimler kavramsal olarak ele alınıp tanımları 
yapıldıktan sonra bağlantılı olarak ansiklopedik sözlük kavramı üzerinde durulacaktır. 
“Sözlük nedir?” sorusuna çok kapsamlı bir cevap arayan Bergenholtz, çalışmasında eriştiği 
birçok tanımdan yedi farklı tanımı öne çıkarır, bunları uzun uzadıya tartışır ve sonuçta sözlük 
tanımını şu şekilde yapar:  
“Metin alımlama, metin üretimi veya çevirisiyle ilgili bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda ya da 
sadece bir sözcük veya sözcük dizisi hakkında bilgi alınmak istendiğinde başvurulabilen, 
özgün konular veya dil ögeleriyle ilgili sözlük maddelerini ve muhtemelen birçok harici metni 
de içeren ve her biri özgün bir sözlük tanımıyla ilişkili birçok sözlükten oluşan sözlükbilimsel 
başvuru çalışmasıdır.” (Boz, 2015: 42) 
 Aksan’a göre sözlük “Bir dilin ya da birden çok dilin söz varlığını, söyleyiş biçimleriyle, 
yazımlarıyla veren bağımsız biçimbirimleri temel alarak bunların başka ögelerle kurdukları 
söz ögeleriyle birlikte anlamlarını, değişik kullanımlarını gösteren bir sözvarlığı 
kitabıdır.”(1982:77) 
Akalın’a göre sözlük “Bir dilin bütün veya belirli bir dönemindeki sözcüklerini yazılışları, 
türleri, söylenişleri, temel ve yan anlamları kullanış özellikleri bakımından açıklayan, edebi 
metinlerden seçilen cümlelerle örneklendiren, alıntı sözcüklerin hangi dilden geçtiğini 
bildiren başvuru kaynağıdır.”( 2010:268) 
Hartmann ve James’e göre sözlük“ Büyük ölçüde alfabetik düzene göre ama aynı zamanda 
konu türüne göre de sıralanmış, genel olduğu kadar özel, tek dilli ve çok dilli sözlükler için de 
kullanılan kaynak eserdir.”(2002:4) 
Ansiklopedik bilgi ansiklopedide yer alacak nitelikte ayrıntılı bilgidir. Svensen’a göre 
ansiklopedik bilgi dört türe ayrılmıştır. ( 2009:289)  
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Şekil 1. Ansiklopedik Bilgi Türleri 

 
Şöyle ki çalışmamıza konu olan ansiklopedik sözlükler ansiklopedik bilgi sınıfında yer 
almıştır ancak hem sözlükler hem de ansiklopedilerle benzerlikler gösterip ansiklopedik 
bilgiler içerse de önemli farklılıkları da vardır. 
“Bir sözlük öncelikle kelimelere ve bunların tanımlarına odaklanır ve tipik olarak sınırlı bilgi, 
farklı formların analizi ve tanımlanan kelime için bir etimoloji sağlar. Bu nedenle, bir tanım 
sunabilir ama okuyucuyu bir terimin anlamını ve terimi daha geniş bir bilgi alanıyla nasıl 
ilişkili olduğunu anlamada hala eksik bırakabilir. Ansiklopedik sözlük ise bir sözlüğe kıyasla, 
daha eksiksiz bir açıklama ve bir dizi bilgiyi aktarma için seçilen giriş seçenekleri sunabilir. 
Öte yandan bir ansiklopedi, her konuyu daha derinlemesine tartışmaya ve o konuda biriken 
bilgileri aktarmaya çalışır. Bu özellik, Encyclopedia Britannica'nın ilk on baskısı gibi belirli 
konularda uzun monografileri olan ansiklopediler için özellikle doğrudur. Bir ansiklopedi 
sıklıkla birçok harita ve illüstrasyonun yanı sıra bibliyografya ve istatistik içerir ve bir 
ansiklopediye kıyasla, ansiklopedik sözlük, özetlenmiş girişler ve bazı durumlarda ayrı 
terimlerin daha fazla girişi yoluyla kullanım kolaylığı sunar.”(https://wikipedia.org) 
Svensen ansiklopedik sözlüğü ansiklopediklik olması yönüyle de derecelendirmiştir. 
 
Düşük derece                                                                                      Yüksek derece  

 
Şekil 2. Ansiklopediklik Derecesi (Svensen, 2009: 290)  
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Yani çalışmamıza konu olan ansiklopedik sözlükler hem dilbilimsel girişler hem de bağımsız 
ansiklopedik girişler yönüyle bilginin göze çarpan sistematik bir unsurunu sergilediğinden 
ansiklopediye yakın orta derecede ansiklopediklik bilgi özelliği göstermektedir. 
Ansiklopedik sözlüğün ortaya çıkış şartlarının yanı sıra tarihsel gelişimine bakılması; aynı 
zamanda bilginin tarihsel gelişimine ışık tutulması, bilgi ve bilim tarihinin anlaşılması ve 
seyrinin kayıt altına alınması anlamına geleceği için önemlidir. 
Kâşgarlı Mahmud’un 1074’te tamamladığı Divânü Lugâti’t-Türk adlı Türkçe-Arapça iki dilli 
sözlüğü pek çok özelliğinin yanında, çeşitli konularda açıklamalı bilgiler vermesi yönüyle 
ansiklopedik bir sözlük; dönemin Türk dilinin ses ve yapı bilgisi hakkında bilgiler içermesiyle 
bir gramer kitabı olarak da değerlendirilir. (Eminoğlu 2011: 97) 
Baki Kurtuluş (1959) “Ansiklopedik Sözlük”, Pars Tuğlacı (1971) “Okyanus Ansiklopedik 
Sözlük”, Ekmel İzdem (1984) “Kuşakları Uzlaştıran Ansiklopedik Sözlük”, Hakkı Devrim 
(1993- 1994) “Dictionnarie Larousse”, Kemal Demiray (2004) “Türkçe Ansiklopedik Sözlük” 
gibi sözlükler ise yazı devriminden sonra hazırlanmış kimi ansiklopedik sözlüklerdir.  
Batı dünyasında ise 18. yüzyıl ansiklopedistleri bilginin derinliğini genişletmiş ve bazı 
durumlarda, ansiklopedik sözlüğün organizasyonunu, ilk büyük ansiklopedileri, Fransız 
Ansiklopedisini ve daha sonra Britanya Ansiklopedisi Britannica'yı yaratmak için büyük 
ölçüde revize etmişlerdir.  
19. yüzyıla ise Robert Hunter’ın yazdığı 1879-88'deCassell tarafından yayınlanan ve 1910'a 
kadar birçok kez yeniden basılmış ansiklopedik sözlük damga vurmuştur. 
Sözlük çeşitlerinin çoğalması, ilke ve yöntem bakımından ilerlemesi ve değişikliğe 
uğramasıyla bu kaynakları da belirli ölçütlere göre sınıflandırma ihtiyacı doğmuştur. 
Dünya’da ve Türkiye’de bu gelişmelere paralel olarak çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. 
Atkins ve Rundell ansiklopedik sözlükleri kapsamına göre sözlükler başlığı altında 
sınıflandırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Ansiklopedik Sözlüklerin Sınıflandırılması (Atkins - Rundell 2008: 24-25) 
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Bilgi girişleri, metni algılama, üretme ve çevirme hususlarında önemli referans kaynaklarımız 
olmaya devam eden ansiklopedik sözlükler Atkins ve Rundell’ın sınıflandırmasına göre 
kapsamına göre sözlükler grubunda yer almakta ancak kendi içerisinde de düzenleniş 
biçimlerine, okur kitlesine ve hazırlanış biçimlerine göre de 3 gruba ayrılmaktadır.(Atkins - 
Rundell 2008: 26-27) 
1-Düzenleniş Biçimlerine Göre 
     a-Alfabetik 
     b-Sistematik 
2-Okur Kitlesine Göre 
     a-Genel konulu 
     b-Özel konulu 
3- Hazırlanış Biçimlerine Göre 
     a-Telif  
     b-Adapte 
     c-Tercüme 
Birçok bilginin sistematik veya alfabetik sıra ile düzenlenmesiyle oluşturulmuş ansiklopedik 
sözlükler bir dilin temel söz varlığını derleyip toparlaması, anlam, açıklama, söyleyiş ve 
yazım biçimlerini alfabetik sıra ile vermesi yönüyle alfabetik, belli bir sistem üzerine kurulu 
yöntem ve ilkelere dayalı olması, karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapabilmesi 
yönüyle de sistematik de olabilir ayrıca ansiklopedik bir sözlük, tipik olarak alfabetik veya 
sistematik olarak düzenlenmiş ve çok çeşitli konuları tartışan birçok kısa liste içerebilir. 
Bir dilin söz varlığını esas alarak hazırlanan genel ve özel konulu ansiklopedik sözlükler 
vardır. Genel konulu ansiklopedik sözlükler bir dilin tüm söz varlığını kapsama iddiasında 
olan açıklamalı sözlüklerdir. Özel konulu ansiklopedik sözlükler ise ihtisas gerektiren alanlara 
ait sözlüklerdir. Burada amaç belli bir düzeydeki kitleye seslenmektir. Söz varlığının niteliği 
ve niceliği ona göre düzenlenmektedir. 
Yani ansiklopedik sözlükler, birçok farklı alandaki konularda makaleler içermesi yönüyle 
genel olabilir; veya sanat, biyografi, hukuk, tıp veya felsefe gibi belirli bir alanda 
uzmanlaşabilirler. Ayrıca belirli bir akademik, kültürel, etnik veya ulusal perspektif etrafında 
organize edilebilirler. 
Sözlük hazırlamak için bir dilde kullanılan söz varlığı, imler ile işaretleri de kapsayan 
kelimeleri toplamak ve bunları belli bir dizgeye göre sınıflandırmak gerekir. Telif bir 
ansiklopedik sözlük, özgün bir biçimde oluşturulan, başka bir dilden çevrilmeyen, yazarın 
çevirmediği kendi ürünü olan sözlüklerdir. Adapte ansiklopedik sözlük, bir sözlüğün yerli dile 
çevrilirken, olayların, kişi adlarının, yer isimlerinin, yerlileştirilerek yerli kültüre uyarlanmış 
halidir. Tercüme edilmiş ansiklopedik sözlükler ise başka bir dilden çevrilen sözlüklerdir. 
Sonuç olarak ansiklopedik sözlük, hazırlanmasından okuyucuya sunulmasına kadar geçen 
süreç ile sözlüğün oluşturulma biçimi, şekli, yapısı ve sözlük türlerinin tespiti ile bağımsız 
biçim birimlerini esas alarak bunların diğer biçimbirimleriyle kurdukları anlamsal ilişki ve 
değişik kullanımlarını gösteren bir başvuru kitabıdır ve pek çok faydası vardır. 
Ansiklopedik sözlüklerin faydaları şunlardır:  
1-Olay ve konuları geniş bir şekilde izah eder 
2-Belli bir sistematiği esas alarak alfabetik sırayı takip etmesi açısından kullanım kolaylığı 
sağlar. 
3-Bibliyografya bölümünde konuyu daha da geniş bir şekilde araştırmaya yönelik kaynakları 
sunar. 
4-Yazıldığı dönemin bilgi birikimini yansıtması yönünden ansiklopedik sözlükler ilmi ve 
akademik çalışmalarda araştırmacıya büyük kolaylıklar sağlar.(Can, 2018:360). 
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ÖZET 
Öğrenciler genellikle tarih dersini ezbere dayalı, anlamsız ve sıkıcı bir ders olarak 
değerlendirmektedir. Tarih derslerinde daha başarılı olabilmek için öğrencilerin derse ve 
öğretmene karşı görüş ve düşüncelerinin belirlenerek, bunların uygulamalarda dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı eski öğrencilerin tarih dersi ve tarih 
öğretmenlerine yönelik görüş ve deneyimlerinin belirlenmesidir. 
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Katılımcılar 
farklı mesleklerden 14 kadın ve 14 erkekten oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, veriler 2022 yılı Şubat ayı içerisinde 
katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik 
analiziyle çözümlenmiş, tema, alt tema ve kodları içeren tablolar oluşturulmuş ve frekanslar 
ile birlikte sunulmuştur. Bulguların sunumunda katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılar 
yapılmış ve bu görüşlerden hareketle sonuçlar yorumlanmıştır.  
Katılımcıların çoğu tarih derslerini sıkıcı ve ezbere yönelik dersler olarak hatırladıkları ve 
dersi sevmediklerini ifade ederken bazı katılımcılar tarih derslerinin keyifli geçtiğini ve dersi 
sevdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar tarih öğretmenleri için; ders anlatım becerisinin güçlü 
olması, derste materyal kullanması, alan bilgisi ve iletişim becerisinin güçlü olması gibi 
olumlu vurgularda bulunmuşlardır. Bazı katılımcılar ise tarih öğretmenlerini; düz anlatım 
yöntemiyle ders anlatması, sadece ders kitabındaki bilgileri aktarması, materyal kullanmaması 
ve ders anlatım becerisinin güçlü olmaması gibi nedenlerle eleştirmişlerdir. Katılımcılar etkili 
tarih öğretimine yönelik; derslerde teknoloji ve materyal kullanılması, öğretmen merkezli 
dersler yapılmaması, öğretmenlerin genç ve dinamik olması, mesleğini sevmesi ve 
öğrencilerine tarih dersini sevdirmesi ve tarih dersi içeriğindeki siyasi tarih ağırlıklı konuların 
oranının azaltılması önerilerinde bulunmuşlardır.  
Anahtar Kelimeler: Tarih öğretimi, tarih dersi, tarih öğretmeni.  
 

FORMER STUDENTS' OPINIONS ON HISTORY LESSONS AND HISTORY 
TEACHERS 

 
Abstract 
Students generally consider the history lesson as a meaningless and boring lesson based on 
rote learning. In order to be more successful in history lessons, it is necessary to determine the 
opinions and thoughts of the students towards the lesson and the teacher, and to consider them 
in practice. The purpose of this research is to determine the views and experiences of former 
students towards history lessons and history teachers. 
The research was designed in the phenomenology pattern, one of the qualitative research 
methods. Participants consist of 14 women and 14 men from different professions.  
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A semi-structured interview form was used as a data collection tool, and the data were 
collected as a result of face-to-face interviews with the participants in February 2022. The 
data obtained were analyzed by content analysis, tables containing themes, sub-themes and 
codes were created and presented with frequencies. In the presentation of the findings, direct 
quotations were made from the views of the participants and the results were interpreted 
based on these views. 
While most of the participants stated that they remember the history lessons as boring and 
rote-oriented lessons and that they did not like the lesson, some participants stated that the 
history lessons were enjoyable and they liked the lesson. For participants history teachers; 
They emphasized positive aspects such as strong lecture skills, use of materials in the course, 
and strong field knowledge and communication skills. Some participants are history teachers; 
They were criticized for the reasons such as lecturing with plain lecture method, transferring 
only the information in the course book, not using materials and not having strong lecture 
skills. Participants aimed at effective history teaching; They suggested using technology and 
materials in lessons, not making teacher-centered lessons, teachers being young and dynamic, 
loving their profession and making their students love the history lesson, and reducing the rate 
of political history-based topics in the history lesson. 
Keywords: History teaching, history lesson, history teacher. 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

548 

TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN HAYAT BOYU ÖĞRENME 
ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL                                                                  
Trakya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve End. İlşkileri Bölümü,                                                              
ORCID: 0000-0003-1638-104X                                                                                                                                       
 
Esra SARAÇ 
Trakya Univ., Toplumsal   Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans    
ORCID: 0000-0002-7403-2342 
 
Özet 
Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında 
gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, 
herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir.  Hayat 
boyu öğrenme kavramı çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve 
kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli bir gösterge 
haline gelmiştir (https://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-ogrenme/)1.  
Aksoy (2008)’a göre yaşam boyu öğrenme; kişisel, sivil, sosyal ve/veya istihdam ile ilişkili 
bir bakış açısı içinde bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla tüm yaşam boyunca 
üstlenilen her türlü öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır. Yaşam boyu öğrenme; örgün 
öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin kazanılmasını sağlayan kursları, iş 
yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin kazanılmasına yol açan öğrenmeyi de 
içermektedir. Bu yüzden yaşam boyu öğrenme yaş, statü ya da eğitim seviyesine 
bakılmaksızın okullarda, üniversitelerde, evde, işte ya da toplum içinde diğer herhangi bir 
yerde gerçekleştirilebilmektedir (akt.Güleç vd.,2012:40)2 . 
Hayat boyu öğrenmenin gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim zaman ve 
mekândan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel 
etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
2000 yılında açıklanan “Hayat Boyu Öğrenme Memorandumu”nda aşağıda belirtilen altı 
temel stratejinin hayat boyu öğrenmenin tanımlanması ve yaygınlaşmasında gerekli olduğuna 
değinilmiştir. Bunlar herkes için yeni temel beceriler, insan kaynaklarına daha fazla yatırım, 
eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi, her türlü eğitime değer verilmesi, 
belgelendirilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi, eğitime 
erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojisinden yararlanma,  yerel ve 
bölgesel merkezli girişimler için hayat boyu öğrenme yaklaşımı, çok amaçlı öğrenme 
merkezleri, öğrenen toplum için bilgi ağlarından yararlanma olarak belirlenmiştir 
(https://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-ogrenme/)3.  

 
1 Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II, https://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-
ogrenme/,erişim tarihi:19.11.2022. 
2 Güleç,İ.,Çelik,S. & Demirhan,B.( 2012).Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsami Üzerine Bir 
Değerlendirme, Sakarya University Journal of Education, 34-48. 
3 Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II, https://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-
ogrenme/,erişim tarihi:19.11.2022. 
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“Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği” ne göre yerleşim 
birimi ve çevresinin gelişmişlik düzeyi, iş gücü ve istihdam durumu, eğitim ihtiyacı göz 
önüne alınarak il ve ilçelerde hayat boyu öğrenme kurumlarının açılması, kapatılması ve hayat 
boyu öğrenme kurumlarına ad verilmesi ile ilgili iş ve işlemler, 24/6/2017 tarihli ve 30106 
sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad 
Verme Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu kurumlar; a) Halk 
eğitimi merkezlerinden, b) Olgunlaşma enstitülerinden, c) Açık öğretim okullarından, oluşur 
(https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=24507&mevzuatTur=KurumVeK
urulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5)4  . 
Bu bildiride Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin desteklenmesine ve sağlanmasına yönelik 
MEB’in yaptığı çalışmalar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilecek ve çeşitli öneriler 
getirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Hayat boyu Öğrenme, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme 
Kurumları. 
 
EVALUATION OF THE LIFELONG LEARNING STUDIES OF THE MINISTRY OF 

NATIONAL EDUCATION IN TURKEY 
 
Abstract 
Lifelong learning is not limited to schools; that can take place at home, at work, in all areas of 
life; It is one of the basic concepts that shows that learning can be continued without any 
obstacles, regardless of age, social, economic status and education level. The concept of 
lifelong learning has emerged in order to keep up with the rapidly developing and changing 
social and cultural changes in line with the needs of the age, and has become an important 
indicator in terms of education level and employment conditions in developed and developing 
countries (https://hayatboyu.meb.gov. en/life-long-learning/). 
According to Aksoy (2008), lifelong learning includes all kinds of learning activities 
undertaken throughout life in order to develop knowledge, skills and competencies within a 
personal, civic, social and/or employment-related perspective. Lifelong learning includes 
formal learning, non-formal learning, technical training and courses that lead to the 
acquisition of skills, vocational skills gained in the workplace and learning that leads to the 
acquisition of other skills. Therefore, lifelong learning can be carried out at schools, 
universities, at home, at work or anywhere else in the community, regardless of age, status or 
education level (akt.Güleç et al., 2012:40). 
With the development and gaining importance of lifelong learning, education has emerged as 
the basic component of all educational activities that include both school education and out-
of-school education, independent of time and place. In the "Lifelong Learning Memorandum" 
announced by the European Union Commission in 2000, it was mentioned that the six basic 
strategies stated below are necessary for the definition and dissemination of lifelong learning.  

 
4 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, https://www.mevzuat.gov.tr/File/ 
GeneratePdf? mevzuatNo=24507&mevzuatTur =KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5, erişim tarihi: 
20.11.2022. 
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These are new basic skills for all, more investment in human resources, development of 
innovations and new methods in education, valuing and documenting all kinds of education, 
reviewing guidance and counseling services, using information and communication 
technology to reach those with difficulties in accessing education, local and lifelong learning 
approach for regionally centered initiatives, multi-purpose learning centers, benefiting from 
information networks for the learning society (https://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-
ogrenme/). 
According to the "Regulation on Lifelong Learning Institutions of the Ministry of National 
Education", considering the development level, workforce and employment status of the 
settlement and its surroundings, and education needs, opening and closing lifelong learning 
institutions in provinces and districts and naming lifelong learning institutions and 
transactions are carried out in accordance with the provisions of the Ministry of National 
Education Regulation on Opening, Closing and Naming Institutions and other relevant 
legislation published in the Official Gazette dated 24/6/2017 and numbered 30106. These 
institutions consist of a) Public education centers, b) Maturation institutes, c) Open education 
schools 
(https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=24507&mevzuatTur=KurumVeK
urulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5). 
In this paper, the studies carried out by the Ministry of National Education for supporting and 
providing  lifelong learning in Turkey will be evaluated by the method of content analysis and 
various suggestions will be made. 
Keywords: Lifelong Learning, Ministry of National Education, Lifelong Learning 
Institutions. 
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FEN EĞİTİMİNDE LABORATUVAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN 
FEN DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR META-ANALİZ 

ÇALIŞMASI1 

 
Doç. Dr. Murat OKUR  
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
ORCID: 0000-0003-2502-2276  
 
Sema CANSEVER  
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimleri Enstitüsü  
ORCID: 0000-0002-4654-7031 
 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı 2010-2021 yılları arasında yapılan fen eğitiminde laboratuvar destekli 
öğretimin programda öngörülen öğrenme yöntemine kıyasla öğrencilerin fen dersine yönelik 
tutumları üzerine etkisini meta analiz yöntemi kullanarak genel etki büyüklüğünü 
hesaplamaktır. Aynı zamanda fen dersine yönelik tutum değişkene bağlı moderatör olarak 
konu alanı, sınıf düzeyi, coğrafi bölge değişkenleri ele alınmıştır. Bu araştırmaya, meta-analiz 
çalışması yapılacak konu hakkında; yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm doktora ve yüksek 
lisans tezleri, hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlanmış makaleler, Eric, Ebsco ve Web of 
Science gibi birçok uluslararası veri tabanlarında Türkçe dilinde yayınlanmış araştırmalar 
dahil edilmiştir. Bunların sonucunda kriterlere uygun çalışmalar, çalışmanın örneklemini 
oluşturacaktır. Bu sebeple konu alanında yapılmış olan araştırmalar incelenerek, belirlenen 
ölçütlere uygun 21 tane çalışma meta analiz çalışmasına dahil edilmiştir. Çalışmada, her bir 
çalışmadan ulaşılan betimleyici bilgileri, sayısal verilere dönüştürmek için kodlama yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın bulgular ve yorum kısmında kullanılan hesaplamaların, tablo ve 
grafiklerin oluşturulmasında MS Office Excel 2010, Comprehensive Meta Analysis (CMA) 
istatistik programından yararlanılmıştır. Araştırmada istatistiksel analizlerin önemlilik düzeyi 
olarak .05 önemlilik düzeyi seçilmiştir. Bu araştırmada farklı veri türlerinin bir araya 
getirilmesinde kullanışlı olmasından dolayı CMA istatistik programı tercih edilmiştir. Bu 
çalışmadaki meta-analiz sonuçları incelendiğinde laboratuvar destekli öğretimin öğrencilerin 
fen dersine yönelik tutum üzerindeki etki büyüklüğü 0,683 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 
etki büyüklüğü Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre etki 
büyüklüğü “orta düzey” olarak yorumlanmaktadır. Sonuç olarak fen eğitiminde laboratuvar 
destekli öğretimin programda yer alan yönteme göre fen dersinde laboratuvar destekli öğretim 
fen dersine yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Araştırmaya dahil edilen 
çalışmalarda ayrıca laboratuvar destekli öğretimin öğrenme alanlarına, çalışmaların yapıldığı 
bölgelere ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırmalı etki büyüklükleri hesaplanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Laboratuvar yaklaşımları, Laboratuvar destekli öğrenme, Meta analiz 
  

 
1 Bu araştırma, danışmanılığını Doç. Dr. Murat OKUR un yaptığı Sema Canseverin yüksek lisans tezinden 
üretilmiştir. 
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THE EFFECT OF LABORATORY SUPPORTED EDUCATION IN SCIENCE 
EDUCATION ON STUDENTS' ATTITUDE TO SCIENCE: A META-ANALYSIS 

STUDY 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to calculate the overall effect size of the effect of laboratory-
supported teaching on students' attitudes towards science lesson in science education between 
2010-2021, compared to the learning method envisaged in the program, using meta-analysis 
method. At the same time, subject area, class level, geographical region variables were 
discussed as moderators depending on the attitude variable towards science lesson. In this 
research, about the subject of meta-analysis study; All published and unpublished doctoral 
and master's theses, articles published in refereed and non-refereed journals, studies published 
in Turkish in many international databases such as Eric, Ebsco and Web of Science are 
included. As a result of these, studies that comply with the criteria will constitute the sample 
of the study. For this reason, the studies conducted in the subject area were examined and 21 
studies in accordance with the determined criteria were included in the meta-analysis study. In 
the study, the coding method was used to transform the descriptive information obtained from 
each study into numerical data. MS Office Excel 2007, Comprehensive Meta-Analysis 
(CMA) statistical program was used to create the calculations, tables and graphics used in the 
findings and interpretation part of the research. The significance level of .05 was chosen as 
the significance level of statistical analyzes in the study. In this study, CMA statistics program 
was preferred because it is useful in bringing together different data types. When the meta-
analysis results in this study were examined, the effect size of laboratory-assisted instruction 
on students' attitudes towards science lesson was calculated as 0.683. The effect size obtained 
is interpreted as “medium level” according to the Cohen (1988) and Thalheimer and Cook 
(2002) classifications. As a result, laboratory-assisted teaching in science education according 
to the method included in the program has a significant effect on the attitude towards science 
lesson. In the studies included in the research, comparative effect sizes were also calculated 
according to the learning areas of laboratory-assisted teaching, the regions where the studies 
were carried out, and the class levels. 
Keywords: Laboratory Approaches, Laboratory supported learning, Meta-analysis, 
 
1.GİRİŞ 
İlk çağlardan beri insanlar doğayı ve doğa olaylarını hep merak etmiştir. Bu merak fen 
bilimlerinin temellerini oluşturmuştur. Fen bilimleri doğada meydana gelen olayları anlamak 
ve bu olaylara işlevsel çözümler üretmek amacıyla doğmuştur (Soslu ve diğ., 2011). 1960’lı 
yıllardan sonra teknolojik ve bilimsel gelişmeler hız kazanmıştır. Ülkelerin bu gelişmelere 
ayak uydurabilmek için eğitim sisteminde fen bilimlerine verilen önem oldukça artmıştır 
(Başkurt, 2009).1971 yılında 100 devlet lisesinde ve tüm ilköğretim okullarında fen dersleri 
laboratuvar ortamında deney yapılarak dersler işlenmeye başlanmıştır. Fakat daha sonra okul 
idaresi ve öğretmenlerin laboratuvar yönteminin amacını tam olarak anlayamamaları ve 
uygulama sırasında yaşanan bazı problemler nedeniyle fen eğitiminde laboratuvar 
uygulamalarına bir süre ara verilmiştir. İlerleyen süreçte laboratuvarlı fen eğitimi 6.-8. 
sınıflara öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır (Ergin ve Akgün, 
2001). 
Ülkemiz fen bilimleri eğitimi kapsamında dünyadaki laboratuvar temelli fen eğitimindeki 
gelişmeleri takip edebilmiş ayrıca laboratuvar ortamında deneysel destekli öğretim üzerine 
birçok kitap yazılmıştır. Ancak, 2000’li yılların basında Türkiye, fen derslerinde en az deney 
yapan ülkeler arasında yer almıştır (Özmen ve Yiğit, 2005).   
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Fen eğitiminin temel amacı bireyin günlük hayatındaki problemleri tanımlaması, 
gözlemlemesi, hipotezler kurması, deney yapması, sonuç çıkarması, analiz etmesi, genelleme 
yapması ve ulaşmış olduğu bilgi ve gerekli becerileri uygulamasıdır (Aktamış ve Ergin, 2004; 
Okur ve Orhan, 2021). 
Fen bilimleri öğretiminin en önemli problemlerinden birisi öğrencilerin öğrendikleri konuların 
uygulamalarını yeterince yapamamalarıdır. Öğrenilen bilgi ve beceriler günlük hayata transfer 
edilememektedir. Oysa en iyi öğrenmeler somut yaşantılar ile gerçekleşmektedir. Birey 
uygulama imkanı bulduğu bilgiyi daha kolay öğrenebilmektedir. Laboratuvar kullanımı soyut 
olan kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir (Feyzioğlu, Demirdağ, 
Akyıldız ve Altun, 2012; Okur, 2014). 
Fen bilimlerinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri laboratuvar yöntemidir. Laboratuvar 
yönteminin tercih edilmesinde öğrenci merkezli olması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
okullarda çok boyutlu, işlevsel laboratuvarların sayısı giderek artmaktadır. Laboratuvar 
destekli öğretime başlangıcı 1860’lı yıllara kadar dayanmaktadır.1960’lı yıllarda A.B.D.’de 
laboratuvar çalışmalarıyla ilgili köklü değişiklikler yapılmıştır. A.B.D. de geliştirilen 
laboratuvar temelli fen eğitimi programı ülkemizde de M.E.B.’nca uygulanmaya çalışılmıştır. 
Fakat farklı koşulardan dolayı başarısız olmuştur (Güler, 2005; Okur, 2014). Laboratuvar 
yöntemi; öğrencilerin laboratuvar adı verilen, bilimsel verilerin elde edilmesi ve 
yorumlanması süreçlerinin yaşandığı, özel araç ve gereçlerle donatılmış dershanelerde, 
bilimsel gerçekleri kendi doğasında gözlemleyerek ve bazı değişkenleri kontrol altında 
tutarak, yaparak-yaşayarak öğrenme stillerini gerçekleştirirken izledikleri yoldur (Ayas, 1998; 
Çepni, 2014). 
Öğrencilerin birden çok duyu organlarını kullandıkları ve kendi öğrenmelerinden sorumlu 
oldukları laboratuvar yöntemi sayesinde öğretimin etkililiği artmaktadır. Bu yüzden fen 
bilimleri ve diğer birçok disiplinlerde laboratuvar kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu 
araştırma, ülkemizde yapılan laborauvar destekli öğretimin öğrenciler üzerinde fen 
laboraruvarlarına karşı tutumlarının meta analiz yöntemi ile genel etkinin belirlenmesi amacı 
ile yapılmıştır. Bu bağlamda ülkemizdeki laboratuvar destekli akademik çalışmalar 
incelenerek bir araya getirilip CMA meta analiz programı ile genel etkisinin bulunması 
hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin fen laboratuvarlara karşı tutumlarında, sınıf düzeyi, 
coğrafi bölge, konu alanı bağlamında moderatörlerinin etkileride incelenecektir.  Çalışmada 
aşağıdaki alt problemlere cevap aranacaktır. 
1. Fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretimin öğrencilerin tutumuna olumlu bir 
etkisi var mıdır? 
2. Laboratuvar destekli öğretimin fen bilimleri dersi alt başlıkları (Konu Alanı: Fen-Fizik-
Kimya-Biyoloji) açısından incelendiğinde tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var 
mıdır? 
3. Laboratuvar destekli öğretimin sınıf düzeyleri (İlkokul-Ortaokul-Lise ve Üniversite) 
açısından incelendiğinde tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır? 
4. Laboratuvar destekli öğretimin coğrafi bölgeler (İç Anadolu- Doğu Anadolu-
Güneydoğu Anadolu- Ege- Akdeniz-Karadeniz-Marmara) açısından incelendiğinde tutum 
açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır? 
 
2.YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Modeli 
2010-2021 yılları arasında yapılan fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretimin programda 
öngörülen öğrenme yöntemine kıyasla öğrencilerin fen dersine yönelik tutumları üzerine 
etkisinin araştırıldığı bu çalışma Meta-Analiz yöntemiyle yapılmıştır.    
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Meta analiz, aynı konu üzerinde birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilen deney ve 
araştırmalarda ulaşılan bulguları bir bütün haline getirmek, bu bulgulardaki farklılığı 
açıklamak, daha güvenilir ve daha geçerli sonuçlara ulaşmak için hesaplama yöntemlerinin 
kullanılması sürecidir (Dinçer, 2014). Bu araştırmada CMA meta analiz programı kullanılarak 
literatür taraması sonucu elde edilen veriler bir araya getirilerek genel etki büyükleri 
hesaplanmıştır. 
 
2.2. Evren ve Örneklem 
Bu araştırmada meta-analiz çalışması yapılacak konu hakkında; yayınlanmış ve 
yayınlanmamış tüm doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, hakemli ve hakemsiz dergilerde 
yayınlanmış makaleler, YÖK‟e ait tez katalogu, Eric, Ebsco gibi birçok uluslararası veri 
tabanlarından SSCI indeksli dergilerden yararlanılacaktır. Bunların sonucunda kriterlere 
uygun 21 adet bireysel çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar incelendikten sonra bazı 
çalışmalarda birden fazla çalışma olarak analize dahil edilmiştir. 
 
2.3. Verilerin Toplanması 
Veri toplamak amacıyla öncelikle internet ortamında “Laboratuvar destekli öğrenme”, 
“laboratory assisted learning”, “laboratory applications”, anahtar sözcükleri yardımı ile 
yukarıda belirtilen arama motorları kullanılarak literatür taraması ile veriler toplanmaya 
çalışılmıştır. Araştırmaların Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar olmasına dikkat edilmiştir. 
Çalışmaların bir kısmı deneysel araştırmalar olmadığından bu araştırmadan çıkarılmıştır. Bazı 
çalışmalar hem yüksek lisans/doktora tezi hem de tezlerden üretilen bildiri ya da makale 
formatında sunulmasından dolayı sadece tezler dikkate alınarak analize dahil edilip 
kodlanmıştır. Taranan bazı deneysel çalışmaların meta analiz için gerekli sayısal verileri 
içermediğinden bu araştırmanın dışında bırakılmıştır. Araştırmada yer alan çalışmaların 
seçiminde esas alınan kriterler aşağıda sunulmuştur: 
1. Meta analize dahil edilecek çalışmaların zaman aralığı: Çalışmaların 2010-2021 yılları 
içerisinde yapılmış olması. Çalışmanın 2010 yılında başlamış olmasının nedeni daha önce 
benzer bir çalışmanın bulunmasıdır.  
2. Yayınlanmış veya yayınlanmamış çalışma kaynakları: Yüksek lisans ve doktora tezleri, 
hakemli ve hakemsiz akademik dergiler, elektronik akademik dergiler, veritabanları, kongre 
ve sempozyumlarda sunulmuş bildiriler. 
3. Çalışmalardaki araştırma yönteminin uygun olması: Meta analiz çalışmalarında 
standartlaştırılmış etki büyüklüğüne ulaşabilmek için, dahil edilen çalışmaların kontrol ve 
deney gruplarına sahip olmaları gerekmektedir. Çalışmada deney grubu ise laboratuvar 
destekli öğrenmenin uygulandığı öğrenci grubunu temsil etmektedir. 
4. Amaca uygun öğrenme yaklaşımının kullanılması: Deney grubunda laboratuvar destekli 
öğrenme yaklaşımının kullanılması. 
5. Yeterli sayısal veri içermesi: Meta analiz çalışması için gerekli olan etki büyüklüklerinin 
hesaplanabilmesi için, çalışmaya dahil edilen araştırmaların deney ve kontrol grupları için 
betimleyici sayısal verilere ihtiyaç duyulur. Bu amaçla deney ve kontrol gruplarında aşağıda 
sunulan değerleri verilen çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir: 
• Örneklem büyüklüğü (N) 
• Ortalama (M) 
• Standart sapma (SD) 
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Bir çalışmanın araştırmamızdaki meta-analize dahil edilmemesi, çalışmanın araştırma sınırları 
içerisinde olmamasından ya da meta analiz için gerekli istatistiksel verilere sahip 
olmamasından kaynaklanmaktadır (Lipsey ve Wilson, 2001; Wolf, 1986). Bu yüzden dahil 
edilme kriterlerine uygun olmayan çalışmalar, meta-analiz için kullanılacak araştırmalardan 
hariç tutulmuştur. 
Meta-analiz çalışması ile ilgili araştırmalar toplandıktan sonra dahil edilme kriterlerine uyan 
çalışmaların, sonraki adımlarda meta-analiz çalışmaları arasındaki karşılaştırmalarda 
kullanılabilmesi için araştırmaların özelliklerini sürekli veya kategorik değişkenlere 
dönüştürecek bir kodlama yöntemi geliştirilmesi gerekmektedir. Meta-analize dahil edilen 
çalışmalar ile ilgili mümkün olduğunca açık ve detaylı bir kodlama sistemi geliştirilmelidir. 
Araştırmada kullanılan kodlama sistemi üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “çalışma 
kimliği”dir. Bu bölüm çalışmanın kimliğini tespit etmek amacıyla çalışmanın adı, araştırmayı 
yapan yazar veya yazarların adı, çalışmanın yapıldığı yıl gibi bilgileri içermektedir. İkinci 
bölüm  “çalışma içeriği”dir.  Bu bölümde laboratuvar destekli öğrenmenin uygulandığı 
öğretim kademesi, çalışmanın uygulandığı coğrafi bölge, yapılan araştırmanın yayın türü gibi 
bilgilere yer verilmiştir. Çalışma verileri üçüncü bölümde yer almaktadır. Bu bölümde 
çalışmalarda deney ve kontrol gruplarının betimsel bilgileri belirlenmiştir. 
 
2.4. Verilerin Analizi 
Araştırmada elde edilen verilerin analizi meta analiz programlarından Comprehensive Meta 
Analysis 2.0 (CMA) ile yapılmıştır. Ayrıca verilerin düzenlenmesi aşamasında MS Office 
Excel 2010 programından faydalanılmıştır. Bu araştırmada farklı veri türlerinin bir araya 
getirilmesinde kullanışlı olmasından dolayı CMA istatistik programı tercih edilmiştir. 
Araştırmada istatistiksel analizlerin önemlilik düzeyi olarak .05 önemlilik düzeyi seçilmiştir. 
Burada çalışma istatistiklerine göre sınıflamalar yapıldıktan sonra sabit etki modeli ve rastgele 
etki modeli kullanılarak meta-analiz yapılmıştır. 
 
3. BULGULAR  
Gerçekleştirilen meta analiz çalışmasındaki temel amaç, fen eğitiminde laboratuvar destekli 
öğretimin öğrencilerin fen dersine yönelik tutumun etki büyüklüğünü hesaplamaktır. Bu 
doğrultuda literatür çalışmasında belirlenen dahil edilme kriterine uygun çalışmalar toplanmış 
ve analiz edilmiştir. Bunun sonucunda fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretimin 
programda öngörülen öğretim yöntemine tutum açısından etki büyüklüklerinin istatistiksel 
anlamda arasındaki fark açıklanmıştır. Araştırma bulguları alt problemlere göre verilecektir.  
 
3.1. Fen Dersine Yönelik Tutum İle İlgili Genel Etki Büyüklüğü Bulguları 
Araştırmanın birinci problemine ait “Fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretimin 
öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna olumlu etkisi var mıdır?” sorusunun cevabını 
aramak üzere 21 çalışmadan alınan grup ortalaması, standart sapma ve örneklem büyüklüğü 
verileri bireysel etki büyüklüğü ve genel etki büyüklüğü CMA 2.0 programı ile analiz 
edilmiştir. Verilerin yorumlanması için Cohen (1988) sınıflaması ve Thalheimer ve Cook 
(2002) sınıflandırması kullanılmıştır. Meta analiz çalışmasına dahil edilen 21 çalışmanın 
bireysel etki büyüklükleri,  p değerleri, alt ve üst limitleri aşağıda verilmektedir. 
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Tablo 1.Meta analiz çalışmasında kullanılan fen dersine yönelik tutum çalışmalarının 
etki büyüklükleri ve çalışma verileri 

Çalışma Kodu 
 Etki  Standart 

Hata 
 

Varyans 
 %95 Güven Aralığı  

P 
 
Büyüklüğü

 

   Alt 
Limit 

 

 
Üst Limit 

 

 

          

BİLEN KAYA,2012 a 0,000 0,231 0,054 -0,454  0,454 1,000 
BİLEN KAYA,2012 b 0,822 0,252 0,063 0,329  1,316 0,001 

BİLİR,2019 0,795 0,344 0,118 0,121  0,469 0,021 
KIRÇİÇEK,2019 0,384 0,271 0,073 -0,147  0,915 0,156 
AKÇAYIR,2016 0,557 0,232 0,054 0,104  1,011 0,016 

AKPULLUKÇU,2011 8,020 0,708 0,501 6,633  9,408 0,000 
ALKANKOÇAK,2014 0,271 0,352 0,124 -0,418  0,961 0,440 

ARSLAN,2015 0,626 0,281 0,079 0,075  1,1176 0,026 
GOKTURK,2017 a 2,087 0,319 0,102 1,461  2,712 0,000 
GOKTURK,2017 b 1,494 0,280 0,078 0,945  2,043 0,000 
KIRIKTAŞ,2014 0,024 0,240 0,058 -0,446  0,495 0,919 

KOSEOGLU,2010 0,049 0,310 0,096 -0,558  0,657 0,873 
O.ATICI 

T.ATICI,2012 
-0,008 0,185 0,034 -0,370  0,354 0,964 

OC,2019 0,458 0,222 0,049 0,023  0,892 0,039 
OYMAK,2018 0,947 0,230 0,053 0,497  1,397 0,000 

TOPRAK,2011 a -0,032 0,284 0,087 -0,589  0,524 0,909 
TOPRAK,2011b -0,108 0,270 0,073 -0,637  0,422 0,690 
TORTOP,2012 0,240 0,234 0,055 -0,219  0,699 0,305 
YUCEL,2019 0,627 0,300 0,090 0,039  1,216 0,37 
YILDIZ,2010 0,126 0,224 0,050 -0,314  0,566 0,575 

ÇETİNCENGİZ,2021 -0,091 0,327 0,107 -0,731  0,549 0,780 
Sabit Etkiler 0,464 0,058 0,003 0,352  0,577 0,000 

Rastgele Etkiler 0,683 0,181 0,033 0,329  1,038 0,000 
 
Çalışmaların bireysel etki büyüklükleri incelendiğinde etki büyüklüğünün negatif yönde ve en 
küçük olduğu çalışma Toprak b (2011) “-0,108” etki büyüklüğüne sahiptir. Çalışmada etki 
büyüklüğünü pozitif yönde en büyük olduğu çalışma Akpullukçu (2011) “8,020” etki 
büyüklüğüne sahiptir. Çalışmaların etki büyüklükleri frekansları ve Sınıflamaları aşağıda 
verilmektedir. 
 

Tablo 2.Tutum verileri etki büyüklükleri yönüne ait frekans tablosu 
 Etki Büyüklüğü Yönü Frekans Yüzde 
 Sıfır (0) 1 4,76% 
 Pozitif (+) 16 76,19% 
 Negatif (-) 4 19,04% 
    
 Toplam 21 100 
 
Tablo 2’e bakıldığında çalışmaların bireysel etki büyüklüğünün 21 çalışmanın 16 tanesi 
pozitif yöndedir. Çalışmaların %76,19’u pozitif yöndeyken %19,04’lük dilimi negatif yönde 
bir sonuç göstermektedir.   
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Çalışmaların büyük bir kısmı pozitif yönde sonuç verdiğinden fen eğitiminde laboratuvar 
destekli öğretimin programda öngörülen yönteme göre tutum değişkeninin daha etkili olduğu 
sonucuna ulaşılabilir. Çalışmaların etki büyüklükleri Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook 
(2002) sınıflandırmalarıyla yorumlanmıştır. 
 

Tablo 3. Tutum çalışmalarının Cohen (1988) etki büyüklüğü sınıflaması 
 Sınıflama Düzeyi Frekans Yüzde 
 Önemsiz 8 38,09% 
        Küçük 4 19,04% 
 Orta 4 19,04% 
 Büyük 5 23,80% 
    
 Toplam 21 100 
 
Cohen (1988) sınıflandırmasına göre çalışmaların çoğunluğunun etki büyüklüklerinin orta ve 
büyük düzeyde olduğu görülmektedir. Etki büyüklüğü büyük düzeyde olan çalışmalar 5 tane 
ve meta analiz çalışmasının%23,80’ini oluşturmaktadır. Etki büyüklüğü orta düzeyde olan 
çalışmalar ise 4 tanedir ve meta analiz çalışmasının % 19,04’ünü oluşturmaktadır. Daha 
detaylı bir sınıflama olan Thalheimer ve Cook (2002) sınıflaması aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 4. Tutum çalışmalarının Thalheimer ve Cook (2002) etki büyüklüğü sınıflaması 
 Sınıflama Düzeyi Frekans Yüzde 
 Önemsiz 8 38,09% 
 Küçük 3 14,28% 
 Orta 4 19,04% 
 Geniş 3 14,28% 
 Çok Geniş 0 0,00% 
 Muazzam 3 14,28% 
 Toplam 21 100 
 
Thalheimer ve Cook  (2002) sınıflamasına göre çalışmaların büyük çoğunluğu orta ve üstü 
düzeydeki basamaklarda yer almaktadır. Orta düzey meta analiz çalışmasının %19,04’ünü 
oluşturmaktadır.  Geniş ve muazzam düzeyde ise 6 çalışma bulunmaktadır. Meta analiz 
çalışmasının %28,56’sını oluşturmaktadır. Çalışmaların etki büyüklüğü frenkansına 
bakıldığında Fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretime dayalı öğrenme lehine pozitif 
yönde etki ettiği söylenebilir ancak kesin bir sonuca ulaşmak için meta analizde birleştirilmiş 
etki büyüklüğüne bakmak gerekmektedir. 
Yapılan analiz sonucu iki model için ayrı ayrı etki büyüklükleri hesaplanmıştır fakat önce 
çalışma modelini belirlemek gerekmektedir (Sutton ve diğ., 2000). Çalışma modelini 
belirlemek üzere heterojenlik huni grafiği aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 1. Hedges’s  g  değerine  göre  tutum  etki  büyüklüklerinin  dağılım   huni  grafiği 

 
Meta analiz programı olan CMA 2.0’da gerçekleştirilen hesaplamalarla etki büyüklüklerinin 
dağılımının verildiği bu grafikte çalışmaların dağılımı ve yoğunluğun oluştuğu alan 
görülmektedir. Bireysel yapılan her çalışmanın hemen hemen hepsinin huninin içinde yer 
alması beklenmektedir. Çalışmaların huninin dışında da dağılım göstermesi çalışmaların 
frekanslarının heterojen bir şekilde dağılım gösterdiği fikrini vermektedir. Fakat bu grafik tek 
başına model belirlenmesi için yeterli veriyi vermemektedir. Bu sebeple çalışmaların 
Heterojenlik testinin gerçekleştirilmesi ve “Q” veya “p” değerlerine bakılması gerekmektedir 
(Dinçer, 2014). Aşağıdaki tabloda değerler verilmektedir. 
 

Tablo 5. Fen dersine yönelik tutumu inceleyen çalışmaların heterojenlik test sonuçları 
 Heterojenlik   Tau-Squared   
         

Q 
 
 

Df 
 
 

P 
 
 

I2 
 
 

Squared 
 
 

StandardError Variance 
 
 

Tau 
 
 

 

  

191,162 20 0,000 89,538 0,601 0,225 0,050 0,775  
 
Çalışmanın ilk olarak heterojenlik testi yapılmıştır. Yapılan testin sonucunda Q istatistiksel 
değeri 191,162 ve serbestlik derecesi 20 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık 
düzeyindeki kritik değeri 31,410 değer aralığındadır. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 
191,162 (p<0,05) ile 20 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri 
aştığı gözlenmiştir. Bu durumdan yola çıkarak çalışmanın etki büyüklüğünün dağılımı için 
“heterojendir” yorumu yapılabilir. Model seçiminde heterojen çalışmalar için Rastgele Etkiler 
Modeli (Random Effect Size) kullanılmalıdır (Akgöz vd., 2004; Borenstein ve diğerleri, 
2013).   
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Tablo 6. Tutum meta analizi çalışmasına ait birleştirilmiş etki büyüklükleri 
 Çalışma 

Sayısı 
 

Etki 
Büyüklüğü 

 

Standart 
Hata 

 

Varyans %95 Güven Aralığı  

Model 
 
 

 

  

P 
AltLimit ÜstLimit 

   
      

Sabit Etki 21 0,464 0,058 0,003 0,352 0,577 0,000  
Rastgele Etki 21 0,683 0,181 0,033 0,329 1,038 0,000  

         
 
Yapılan analiz sonucunda etki büyüklüğü 0,683 olarak hesaplanmıştır. Cohen (1988) ve 
Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre etki büyüklüğü “orta düzey” olarak 
açıklanmaktadır. Ayrıca çalışmanın p değeri incelendiğinde (p<0,05) anlamlı olduğu yorumu 
yapılmaktadır. Bu durumda laboratuvar destekli öğretim, programda öngörülen yönteme göre 
fen dersine yönelik tutum üzerinde etkisinin daha büyük olduğu söylenebilir. 
Yayın yanlılığı grafiğinde huninin dışında kalan kısım yayın yanlılığı hakkında bilgi 
vermektedir. Yatay (x) ekseni etki büyüklüğü hakkında bilgi verirken dikey (y) eksen 
örneklem büyüklüğü ya da varyans hakkında bilgi vermektedir. Huni grafiğini simetrik bölen 
çizgi genel etki büyüklüğünü göstermektedir. Çalışmaların huni grafiğin içinde ve simetrik 
olması aynı zamanda genel etki büyüklüğü çizgisinin etrafında toplanması beklenmektedir. 
Huni dışında kalan çalışmaların yayın yanlılığına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu 
sebeple çalışmaların çoğunluğunun huni içinde olması çalışmanın güvenirliği açısından önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda yayın yanlılığı grafikleri ve istatistikleri aşağıda verilmektedir. 
 

 
Şekil 2. Fen dersine yönelik tutum çalışmalarının yayın yanlılığı huni grafiği 

 
Yayın yanlılığı grafiğine bakıldığında huninin dışında kalan kısım yayın yanlılığı hakkında 
bilgi vermektedir. Yatay (x) eksen etki büyüklüğüne dair bilgi verirken yatay (y) eksen 
örneklem büyüklüğü yada varyans hakkında bilgi vermektedir. Huni grafiğini simetrik ayıran 
çizgi de genel etki büyüklüğünü göstermektedir.   
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Çalışmaların genel etki büyüklüğü etrafında toplanması ve grafikte simetrik dağılması 
beklenmektedir. Huni dışında kalan çalışmalar da çalışmanın güvenirliği açısından önem arz 
etmektedir. 
Oluşan bu grafikte huni dışında 3 adet çalışma görülmekte ve bu çalışmanın %14,28’ini 
oluşturmaktadır. Fakat çalışmaların huni grafiğinden çok uzakta kalmamış olması yayın 
yanlılığının olmadığı fikrini vermektedir. Çalışmanın yayın yanlılığının değerini göstermek 
için aşağıda Classic Fail-Safe N ve Kendall’s istatistikleri değerleri verilmektedir. 
 

Tablo 7. Tutum yayın yanlılığı Classic fail-safe n ve Kendall’s istatistikleri 
 Meta Analizin Gücü  
 Z – Değeri 9,79606 

 p – Değeri 0,00000 

 Alfa Değeri 0,05000 

 Alfa için Z – Değeri 2,00000 

 N 21 

 p>alfa sonucu için gerekli eksil çalışma sayısı 504 

 Yanlılık durumu  
 Kendall’s (P-Q) 56,00000 

 Kendall’sTau 0,26667 

 Tau için Z – değeri 1,69103 

 Kendall’s p 0,09083 

 
Yayın yanlılığı analizi sonucunda Classic Fail-Safe N analizi ve Kendall’s analizi yapılmıştır. 
Elde edilen veriler doğrultusunda meta analiz çalışmasına dahil edilen 21 çalışmanın etki 
büyüklüğünün neredeyse sıfır olacak düzeye gelebilmesi için analize 504 çalışma daha 
eklenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle 21 çalışmanın dahil edildiği bu çalışma 
bulgularının geçersiz sayılabilmesi için literatürden bu verilerin tersi yönünde 504 adet 
çalışmanın eklenmesi gerekmektedir. Literatür taraması sonucu bu sayıda çalışmaya 
ulaşılması mümkün olmadığından meta analizde yayın yanlılığı yoktur denebilir. Tablo 3.7 
incelendiğinde meta analiz kapsamına alınan çalışmalarda yayın yanlılığı olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Çalışmaların analizlerinin sonucunda genel durumu görebilmek için Hedges’s g değerine göre 
öğrencilerin fen eğitimindeki fen bilimleri dersine yönelik tutumu inceleyen çalışmaların 
bireysel etki büyüklüğünün genel durumunu gösteren orman grafiği ve çalışma ağırlıkları 
aşağıdaki gibidir.  
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Şekil 3. Fen dersine yönelik tutumu inceleyen çalışmalar için hedges’s g değerine göre etki 

büyüklükleri dağılımı – orman grafiği – çalışma ağırlığı 
 
Çalışmaların orman grafiğine bakıldığında etki büyüklüğünü gösteren elmas, sıfırdan büyük 
bir değer aralığında yer almaktadır. Bu durum fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretime 
dayalı öğrenmenin programda öngörülen yönteme göre fen dersine yönelik tutum üzerinde 
daha etkili olduğunu ifade etmektedir. 
 
3.2. Konu Alanı Değişkenine Göre Moderatör Analizi 
Yapılan meta-analiz çalışmasındaki alt problemlerden ‘ Fen eğitiminde laboratuvar destekli 
öğretimin fen bilimleri dersi alt başlıkları (Konu Alanı: Fizik-Kimya-Biyoloji) açısından 
incelendiğinde fen dersine yönelik tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?’ 
sorusuna cevap aranmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda her iki modele göre etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Fen 
alanlarının fen dersine yönelik tutuma olan etkisi için genel etki büyüklüğünü hesaplarken 
yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla 
heterojenlik testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 8. Konu alanı moderatörünün fen dersine yönelik tutuma göre heterojenlik 

Konu Alanı 
 Standart 

Hata 
 Heterojenlik  Genel Etki 

Büyüklüğü 

%95 Güven 
Aralığı 

N 
 

   
I2 

 

Alt Sınır 
 
 

Üst Sınır 
 
 

  
Q 
 

df 
 

P 
 

 

Biyoloji 4 0,120 1,801 3 0,615 0,000 0,065 -0,169 0,300 
Fen 6 0,116 114,760 5 0,000 95,643 0,664 0,437 0,891 

Fizik 3 0,134 4,671 2 0,097 57,179 0,586 0,324 0,848 
Kimya 8 0,099 54,666 7 0,000 87,195 0,525 0,331 0,719 

         
Total Within  

175,898 17 0,000 
    

(Sabit Etkiler Modeli) 
    

       
Total Between        

 11,538 3 0,009  0,279 0,352 0,577 
(Karışık Etkiler Modeli)        

 
Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarına için öncelikli olarak sabit etkiler modeline 
bakılmıştır. Sabit etkiler modelinde yer alan grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi 
(p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatistiksel değeri 
incelendiğinde 175,898 ve serbestlik derecesi 17 olarak hesaplanmıştır.  χ2 tablosunun %95 
anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 27,587 değeri aralığındadır. Hesaplanan Q istatistiksel 
değeri 175,898 (p<0,05) ile 17 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş olan 
kritik değeri aştığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmalar kendi içinde aynı yaygın 
etkiye sahiptir denilmekte veya çalışmalar kendi içinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptir 
denilmektedir. 
Elde edilen bulgular sonucuna göre karışık etkiler modeline geçilmiştir ve gruplar arası 
(between-group) heterojenlik testine göre P değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi 
(p=0,009< (p=0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatistiksel 
değerine bakıldığında 11,538 ve serbestlik derecesi 3 olarak hesaplanmıştır.  χ2 tablosunun 
%95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 7,815 değeridir. Hesaplanan Q istatistiksel değerine 
bakıldığında 11,538 (p<0,05) ile 3 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş 
olan kritik değerin altında olduğu görülmüştür. Ayrıca p değeri 0.009 olarak hesaplanmış ve 
anlamlı bir değer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda konu alanı açısından fen 
eğitiminde laboratuvar destekli öğrenmenin tutum değişkeni etki büyüklükleri arasında 
anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
3.3. Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Moderatör Analizi 
Yapılan meta-analiz çalışmasındaki alt problemlerden ‘Fen eğitiminde laboratuvar destekli 
öğretimin fen bilimleri dersi sınıf düzeyleri (İlkokul-Ortaokul-Lise-Üniversite) açısından 
incelendiğinde fen dersine yönelik tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?’ 
sorusuna cevap aranmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda her iki modele göre etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Sınıf 
düzeylerinin fen dersine yönelik tutuma olan etkisi için genel etki büyüklüğünü hesaplarken 
yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla 
heterojenlik testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 9. Sınıf düzeyi moderatörünün fen dersine yönelik tutuma göre 

Sınıf 
Düzeyi 

 Standart 
Hata 

 Heterojenlik  Genel Etki 
Büyüklüğü 

%95 Güven 
Aralığı 

N 
   

I2 

 Alt Sınır 
Üst 

Sınır   
Q 
 

df 
 

P 
 

 
 

İlkokul 2 0,226 0,135 1 0,002 0,000 0,700 0,257 1,143 
Lise 4 0,119 41957 3 0,000 92,850 0,808 0,575 1,041 

Ortaokul 2 0,214 112,987 1 0,000 99,115 0,847 0,427 1,266 
Üniversite 13 0,073 16,089 13 0,000 25,414 0,267 0,125 0,410 

         
Total Within  

171,168 17 0,000 
    

(Sabit Etkiler Modeli) 
 

    
       

Total Between        
(Rastgele Etkiler, 7,029 3 0,071  0,341 0,188 0,494 

Karışık Etkiler Modeli)        
          
 
Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarına bakıldığında öncelikli olarak sabit etkiler modeline 
bakılmıştır. Sabit etkiler modelinde yer alan grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi 
(p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatistiksel değeri 
incelendiğinde 171,168 ve serbestlik derecesi 17 olarak hesaplanmıştır.  χ2 tablosunun %95 
anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 27,585 değerindedir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 
171,168 (p<0,05) ile 17 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş olan kritik 
değeri aştığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmalar kendi içinde aynı yaygın etkiye 
sahiptir denilmekte veya çalışmalar kendi içinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptir 
denilmektedir. 
Elde edilen bulgular sonucuna göre karışık etkiler modeline geçilmiştir ve gruplar arası 
(between-group) heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi 
(p=0,071)> (p=0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatistiksel 
değerine bakıldığında 7,029 ve serbestlik derecesi 3 olarak hesaplanmıştır.  χ2 tablosunun 
%95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 7,815 değeridir. Hesaplanan Q istatistiksel değerine 
bakıldığında 7,029 (p<0,05) ile 3 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş 
olan kritik değerin altında olduğu görülmüştür. Ayrıca p değeri 0.071 olarak hesaplanmış ve 
anlamlı bir değer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda coğrafi bölgeler açısından fen 
eğitiminde laboratuvar destekli öğrenmenin akademik başarıdaki etki büyüklükleri arasında 
anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
3.4. Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Moderatör Analizi 
Yapılan meta-analiz çalışmasındaki alt problemlerden ‘Fen eğitiminde laboratuvar destekli 
öğretimin coğrafi bölgeler (İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, 
Karadeniz, Marmara, Ege) açısından incelendiğinde fen dersine yönelik tutum açısından etki 
büyüklükleri arasında fark var mıdır?’ sorusuna cevap aranmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda her iki modele göre etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Coğrafi bölge 
farklılıklarının fen dersine yönelik tutuma olan etkisi için genel etki büyüklüğünü hesaplarken 
yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla 
heterojenlik testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 10. Coğrafi bölge moderatörünün fen dersine yönelik tutum değişkenine göre 
heterojenlik testi 

Coğrafi Bölge 
 
 
 

 
Standart 

Hata 
 
 

 
Heterojenlik 

 
 

Genel Etki 
Büyüklüğü 

 
 

%95 Güven 
Aralığı 

N 
 
 

Q 
 
 

df 
 
 

P 
 
 

I2 

 

 

 

Alt 
Sınır 

 
 

Üst 
Sınır 

 
     

Akdeniz 3 0,157 25,008 2 0,000 92,002 1,076 0,769 1,383 
Doğu Anadolu 4 0,133 8,590 3 0,035 65,075 0,355 0,094 0,616 

Ege 2 0,227 114,418 1 0,000 99,126 0,848 0,403 1,293 
İç Anadolu 7 0,095 6,466 6 0,373 7,208 0,308 0,123 0,494 
Karadeniz 3 0,170 4,840 2 0,089 58,678 0,140 -0,193 0,474 
Marmara 2 0,161 6,543 1 0,011 84,717 0,527 0,212 0,842 

         
Total Within  

165,586 15 0,000 
    

(Sabit Etkiler Modeli) 
    

       
Total Between        

 4,140 5 0,529  0,336 0,173 0,499 
(Karışık Etkiler Modeli)        

          
 
Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarına bakıldığında öncelikli olarak sabit etkiler modeline 
bakılmıştır. Sabit etkiler modelinde yer alan grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi 
(p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatistiksel değeri 
incelendiğinde 165,586 ve serbestlik derecesi 15 olarak hesaplanmıştır.  χ2 tablosunun %95 
anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 24,996 değerindedir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 
165,586 (p<0,05) ile 15 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş olan kritik 
değeri aştığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmalar kendi içinde aynı yaygın etkiye 
sahiptir denilmekte veya çalışmalar kendi içinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptir 
denilmektedir. 
Elde edilen bulgular sonucuna göre karışık etkiler modeline geçilmiştir ve gruplar arası 
(between-group) heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi 
(p=0,529)> (p=0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatistiksel 
değerine bakıldığında 4,140 ve serbestlik derecesi 5 olarak hesaplanmıştır.  χ2 tablosunun 
%95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 11,070 değeridir. Hesaplanan Q istatistiksel 
değerine bakıldığında 4,140 (p<0,05) ile 5 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında 
belirlenmiş olan kritik değerin altında olduğu görülmüştür. Ayrıca p değeri 0.529 olarak 
hesaplanmış ve anlamlı bir değer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda coğrafi 
bölgeler açısından fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretimin tutum değişkenindeki etki 
büyüklükleri arasında anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Fen eğitiminde Laboratuvar destekli öğretimin öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna 
olumlu etkisi var mıdır? Sorusuna cevap aranmıştır. Meta analizi yapılan 21 çalışmanın etki 
büyüklüğü değerleri incelenmiştir. CMA 2.0 programı ile etki büyüklüğü analizi yapılmıştır. 
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Etki büyüklüğü değerlerine bakıldığında etki büyüklüğünün negatif yönde ve en küçük olduğu 
çalışmanın Çetin, Cengiz (2021)’e “-0,091” etki büyüklüğü değerine sahip olduğu 
görülmektedir. Etki büyüklüğü pozitif yönde ve en büyük olan çalışma ise Akpullukçu 
(2011)’ya ait olduğu ve “8,020” etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. Analize dahil 
edilen çalışmaların geneline bakıldığında çalışmaların %82,75’inin pozitif yönde(sıfırdan 
büyük), %13,79’unu negatif yönde(sıfırdan küçük)etki göstermektedir. Çalışmaların 
çoğunluğunun pozitif yönde etki göstermesi Fen eğitiminde laboratuvar destekli öğretime 
dayalı öğrenmenin programda ön görülen yönteme göre fen dersine yönelik tutum 
değişkeninde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 21 çalışmanın etki 
büyüklükleri hesaplandıktan sonra Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflaması 
yapılmıştır. Cohen (1988) etki büyülüğü sınıflamasına göre çalışmaların %23,80’inin büyük 
etki büyüklüğüne sahip olduğu ve Thalheimer ve Cook (2002) etki büyüklüğü sınıflamasına 
göre çalışmaların %19,04’ünün orta etki büyüklüğüne, %14,28’inin geniş etki büyüklüğüne, 
%14,28’inin ise muazzam düzeyde etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. 
Meta analizi yapılan çalışmaların dağılımını incelemek için heterojenlik testi uygulanmıştır. 
Heterojenlik testi sonucunda elde edilen Q istatistiksel değeri 191,162 (p<0,05) ve serbestlik 
derecesi 20 bulunmuştur. Serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş olan kritik 
değeri aşmış olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmaların heterojen bir dağılım 
gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Laboratuvar destekli öğretime dayalı öğrenmenin fen 
dersine yönelik tutuma olan etki büyüklüğü pozitif yönde ve 0,683 olarak bulunmuştur. Elde 
edilen bu değerin etki büyüklüğü sınıflandırmasındaki karşılığı orta düzey olarak ifade 
edilmiştir. İncelemeler sonucunda laboratuvar destekli öğretime dayalı öğrenmenin fen 
dersine yönelik tutuma olan etkisi programda ön görülen öğretim yönteminin fen dersine 
yönelik tutuma olan etkisinden daha fazladır sonucuna ulaşılmıştır. 
(Arslan, 2015; Bilir, 2019; Kırçiçek, 2019; Açışlı ve Turgut, 2010; Akçayır, 2016; 
Akpullukçu, 2011; Altun ve Açışlı 2010; Oymak,2018; Azar ve Şengüleç, 2014; Göktürk, 
2018; Türkan, 2012 ve Tortop, 2012). 
Fen eğitiminde konu alanında gerçekleştirilen çalışmaların tutum üzerindeki etkisi 
incelenirken fen, fizik, kimya ve biyoloji branşlarındaki etkilerine de bakılmıştır. 
Çalışmaların etki büyüklükleri hesaplanmış ve incelemeler yapıldığında etki büyüklükleri 
arasında çok büyük farklılıklar görülmemiştir. Ayrıca çalışmaların etki büyüklüğü yönleri de 
pozitiftir. Etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan 1,581 ile fen 
alanı olarak bulunmuştur. En az etki büyüklüğüne sahip olan alan ise 0,065 etki büyüklüğü 
değeri ile biyoloji alanı olmuştur. Çalışmaların genel etki büyüklüklerine bakıldığında gruplar 
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Buradan yola çıkarak konu alanlarının tutum 
açısından bir farklılık bulunmamaktadır. Literatür incelendiğinde benzer sonuçların 
bulunduğu görülmektedir (Koca, 2019; Kural, 2020; Özer, 2019). 
Fen eğitiminde sınıf düzeyinde gerçekleştirilen çalışmaların tutum üzerindeki etkisi 
incelenirken ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeylerinde ki etkilerine de bakılmıştır. 
Çalışmaların etki büyüklükleri hesaplanmış ve incelemeler yapıldığında etki büyüklükleri 
arasında çok büyük farklılıklar görülmemiştir. Ayrıca çalışmaların etki büyüklüğü yönleri de 
pozitiftir. Etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan 4,044 ile 
ortaokul düzeyi olarak bulunmuştur. En az etki büyüklüğüne sahip olan düzey ise 0,263 etki 
büyüklüğü değeri ile üniversite düzeyi olmuştur. Çalışmaların genel etki büyüklüklerine 
bakıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Buradan yola çıkarak sınıf 
düzeylerinde tutum açısından bir farklılık bulunmamaktadır. Literatür incelendiğinde benzer 
sonuçların bulunduğu görülmektedir (Koca, 2019; Kural, 2020; Özer, 2019).  
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Fen eğitiminde gerçekleştirilen çalışmaların tutum üzerindeki etkisi incelenirken yaşanılan 
coğrafi bölgelerin etkilerine de bakılmıştır. Çalışmaların etki büyüklükleri hesaplanmış ve 
incelemeler yapıldığında etki büyüklükleri arasında çok büyük farklılıklar görülmemiştir. 
Ayrıca çalışmaların etki büyüklüğü yönleri de pozitiftir. Etki büyüklüğü değerleri 
incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan bölge 3,995 ile ege bölgesi olarak bulunmuştur. 
En az etki büyüklüğüne sahip olan bölge ise 0,183 etki büyüklüğü değeri ile karadeniz bölgesi 
olmuştur. Çalışmaların genel etki büyüklüklerine bakıldığında gruplar arasında anlamlı bir 
fark görülmemiştir. Buradan yola çıkarak coğrafi bölgelerde akademik başarı açısından bir 
farklılık bulunmamaktadır. Literatür incelendiğinde benzer sonuçların bulunduğu 
görülmektedir (Koca, 2019; Kural, 2020; Özer, 2019). 
 
5. ÖNERILER 
Yapılan bu çalışmada laboratuvar destekli öğretimin geleneksel yöntemlere kıyasla öğrencinin 
akademik başarısını arttırmada daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Fen 
eğitiminde öğretmenin rehber konumunda bulunduğu ve deneyleri öğrencilerin aktif katılım 
göstererek kendilerinin yaptığı laboratuvar ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. 
Yapılan bu meta-analiz çalışmasında laboratuvar destekli öğretim yönteminin fen eğitiminde 
öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi araştırılmıştır. 
Yapılan meta analiz çalışmasında laboratuvar destekli öğretim yönteminin öğrencilerin 
akademik başarısı, tutumu ve bilimsel süreç becerileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 
Diğer araştırmacıların da bu alanlarda meta analiz çalışması yapması önerilmektedir. 
Fen eğitiminde görev alan öğretmenlerin ders içeriklerine uygun durumlarda laboratuvar 
destekli öğretim yöntemini dahil etmesi, öğrenmenin kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. 
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ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN FEN DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, 2005-2022 yılları arasında yapılan beyin temelli öğrenmenin programda 
öngörülen yönteme kıyasla öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna etkisini meta analiz 
yöntemi kullanılarak genel etki büyüklüğünü hesaplamaktır. Aynı zamanda fen dersine 
yönelik tutum değişkeninin, öğretim kademesi, coğrafi bölge ve çalışılan yayın türü 
moderatörleri de ele alınmıştır. Bu sebeple konu alanında yapılmış olan çalışmalar 
incelenerek belirlenen ölçütleri karşılayan fen dersine yönelik tutum ile ilgili 18 çalışma meta-
analize dahil edilmiştir. Meta-analiz çalışması ile ilgili araştırmalar toplandıktan sonra dahil 
edilme kriterlerine uyan çalışmaların, sonraki adımlarda meta-analiz çalışmaları arasındaki 
karşılaştırmalarda kullanılabilmesi için araştırmaların özelliklerini sürekli veya kategorik 
değişkenlere dönüştürecek bir kodlama yöntemi geliştirilmiştir. Araştırmanın bulgular ve 
yorum kısmında kullanılan hesaplamaların, tablo ve grafiklerin oluşturulmasında MS Office 
Excel 2007, Comprehensive Meta Analysis (CMA) istatistik programından yararlanılmıştır. 
Araştırmada istatistiksel analizlerin önemlilik düzeyi olarak .05 önemlilik düzeyi seçilmiştir. 
Bu araştırmada farklı veri türlerinin bir araya getirilmesinde kullanışlı olmasından dolayı 
CMA istatistik programı tercih edilmiştir. Bu çalışmadaki meta analiz sonuçları 
değerlendirildiğinde beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin fen dersine yönelik tutumu 
üzerindeki etki büyüklüğü 0.545 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan etki büyüklüğü Cohen (1988) 
sınıflamalarına göre; fen dersine yönelik tutum etki büyüklüğü “orta düzey” olarak 
açıklanmaktadır. Thalheimer ve Cook (2002) fen dersine yönelik tutum etki büyüklüğü “orta 
düzey” olarak açıklanmaktadır. Bu sonuçlara bakılarak beyin temelli öğrenme, programda 
öngörülen yönteme göre öğrencilerin fen dersine yönelik tutumu üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahiptir ve olumlu yönde etki etmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda ayrıca beyin 
temelli öğrenmenin öğretim kademesi, coğrafi bölge ve çalışılan yayın türü göre 
karşılaştırmalı etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Yapılacak olan diğer çalışmalarda okuma, 
karar verme ve bilimsel süreç becerileri vb. gibi farklı değişkenlerde etkililiğinin incelenmesi 
önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Beyin Temelli Öğrenme, Beyin, Fen eğitimi, Meta analiz. 
 
  

 
1 Bu araştırma, danışmanılığını Doç. Dr. Murat OKUR’un yaptığı Ayşe AKYOL’un yüksek lisans tezinden 
üretilmiştir. 
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THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNING ON STUDENTS' ATTITUDES TO 
SCIENCE LESSON IN SCIENCE EDUCATION BETWEEN 2005-2022: A META-

ANALYSIS STUDY 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to calculate the overall effect size of the effect of brain-based learning 
between 2005-2022 on students' attitudes towards science lesson compared to the method 
envisaged in the program by using meta-analysis method. At the same time, moderators of 
academic achievement variable, academic level, geographical region and type of publication 
studied were also discussed. For this reason, by examining the studies in the subject area, 18 
studies related to the attitude towards the science lesson that met the determined criteria were 
included in the meta-analysis. After the studies related to the meta-analysis study were 
collected, a coding method was developed that would transform the characteristics of the 
studies into continuous or categorical variables so that the studies that met the inclusion 
criteria could be used in comparisons between meta-analysis studies in the next steps. MS 
Office Excel 2007, Comprehensive Meta-Analysis (CMA) statistical program was used to 
create the calculations, tables and graphics used in the findings and interpretation part of the 
research. The significance level of .05 was chosen as the significance level of statistical 
analyzes in the study. In this study, CMA statistics program was preferred because it is useful 
in bringing together different data types. When the meta-analysis results in this study were 
evaluated, the effect size of brain-based learning on students' attitudes towards science lesson 
was calculated as 0.545. According to the Cohen (1988) classifications, the effect size 
reached; The effect size of the attitude towards science lesson is explained as “medium level”. 
Thalheimer and Cook (2002) describe the effect size of attitude towards science lesson as 
“medium level”. Based on these results, brain-based learning has a significant effect and has a 
positive effect on students' attitudes towards science according to the method prescribed in the 
program. In the studies included in the research, the comparative effect sizes of brain-based 
learning were calculated according to the teaching level, geographical region and the type of 
publication studied. In other studies to be done, reading, decision making and scientific 
process skills etc. It has been suggested to examine its effectiveness in different variables such 
as. 
Keywords: Brain Based Learning, Brain, Science education, Meta-analysis 
 
1. GİRİŞ 
Beyin ile ilgili çalışmaların tarihçesi 1836’da, Dr. Marc Dax’ın beynin sol küresinin hasara 
uğraması sonucu konuşmada meydana gelen kayıp üzerindeki çalışmalara dayanmaktadır. 
Dax, aslında beyinde yer alan iki yarım kürenin de farklı işlevleri yaptığını ve özellikle 
konuşmadan sorumlu kürenin sol yarım küre olduğunu ifade etmiştir. Dax’tan sonra, ayrık 
beyin çalışmalarına ilişkin Michael Gazzaniga ve R. W. Sperry’nin 1960’lı yıllarda yaptıkları 
çalışmalar ile hız kazanmıştır. Bu araştırmacılar da Dax’ın hipotezini destekleyen sonuçlar 
ortaya koymuşlardır. Bu sonuçlara göre, sol beynin; dil, problem çözme ve mantıksal 
düşünme gibi özelliklerde ve konuşmada baskın olduğunu, sağ beynin ise; uzamsal 
özelliklerin yanı sıra üç boyutlu şekiller oluşturma gibi özelliklerde baskın olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu sonuçlar sonra ki süreçlerde yapılan çalışmalara zemin oluşturmuştur 
(Miller, 2003; Yeğen, 2021). Beynin temel işlevleri, zeka, bilinç, karar verme, çeşitli 
duygular, istemli-istemsiz, doğrudan veya dolaylı bir şekilde öğrenme faaliyetlerini 
yürütmektir (Duman, 2007). Beynin bu kompleksli faaliyetleri yürütmesi de daha detaylı 
incelenmesine zemin hazırlamıştır, bundan dolayı son yıllarda birçok çalışmanın konusu 
beyin olmuştur.   
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Beyin ile ilgili ana hatlar bilindiğinde beyni anlamak ve özelliklerini daha iyi ortaya koymayı 
kolaylaştıracaktır (Süral, 2014). Bu özelliklerin yanı sıra beyin temelli öğrenmeyi daha iyi 
anlayabilmek ve eğitime katkısını da görebilmek için beyin sistemini detaylı incelemek 
gerekmektedir.  
Beyin temelli öğrenmede asıl amaç kazanılan yeni bilgi ile eski bilgi arasında bağlantı 
oluşturmaktır. Örüntülemenin verimli olması da bu bağlantı ile doğrudan ilişkilendirilir. Caine 
ve Caine, (2002)’ye göre beyin, verileri işleyerek yaşanmışlıklar ile destekler. Bundan dolayı, 
öğrenilen bilgilerin yaşantılarda yer bulması ve bu yaşantıların anlamlı öğrenmeyi 
gerçekleştirmesi beyin temelli öğrenmenin iki ana öğesini oluşturmaktadır (Caine ve Caine, 
2002).Beyin temelli   öğrenmede beynin doğası, deneyimlerden ve koşullardan nasıl 
etkilendiği, nasıl öğrendiği, ihtiyaçlarının karşılanması için sınıfın nasıl organize edilmesi 
gerektiği ve bireyi motive edici stratejilerin nasıl kullanılması gerektiği sorgulanır (Hileman, 
2006; Yeğen, 2021). Fen eğitiminde üst bilişsel becerilerin öğrencilere kazandırılması, soyut 
kavramların öğretilmesinde beyin temelli öğrenmenin etkili olacağı düşünülmektedir .(Keleş, 
2007) 
Fen bilimleri alanında yapılan çalışmalarda kullanılan beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin 
fen dersindeki tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan pek çok çalışma olmasına 
rağmen bu konuda yapılmış bir meta-analiz çalışmasına taramalarda çok az sayıda 
rastlanmıştır (Gözüyeşil, 2012; Ekemen, 2017). Bu sebepten, “Fen bilgisi derslerinde 
kullanılan beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin tutumlarına etkisi nedir” sorusuna verilecek 
cevap önem arz etmektedir. Bu çalışmada, fen eğitiminde beyin temelli öğrenmenin etkisini 
inceleyen çalışmalar bir araya getirilerek fen eğitimine olan etkisini incelemek ve 
yorumlamak amaç olarak belirlenmiştir. 
Bu araştırmanın amacı, fen eğitiminde kullanılan beyin temelli öğrenme etkinliklerinin 
yapıldığı 2005-2022 yılları arasındaki çalışmaların meta analiz yöntemi ile inceleyerek 
öğrencilerin fendeki tutumlarına olan etkisini belirlemektir. Mevcut çalışmada beyin temelli 
öğrenmenin etkililiğini tutum yönünden inceleyen deneysel çalışmalar bir araya getirilmiştir. 
Buradan hareketle meta analiz yöntemi kullanılarak beyin temelli öğrenmenin tutum etki 
büyüklükleri hesaplanmıştır. Çalışmada ayrıca moderatör olarak seçilen değişkenlere ait alt 
problemler bulunmaktadır. Bunlar; 
1. Beyin temelli öğrenmenin öğretim kademesi (İlkokul-Ortaokul-Lise-Lisans) açısından 
incelendiğinde tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır? 
2. Beyin temelli öğrenmenin coğrafi bölgeler (İç Anadolu-Doğu Anadolu-Güneydoğu 
Anadolu-Ege-Akdeniz-Karadeniz-Marmara) açısından incelendiğinde tutum açısından etki 
büyüklükleri arasında fark var mıdır? 
3. Beyin temelli öğrenmenin çalışılan yayın türü (Doktora, Yüksek Lisans, Makale) açısından 
incelendiğinde tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır? 
 
2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Yöntemi 
Fen eğitiminde kullanılan beyin temelli öğrenme etkinliklerinin yapıldığı 2005-2022 yılları 
arasındaki çalışmaların öğrencilerin fendeki tutumlarına olan genel etkisini belirlemek amacı 
ile yapılan bu araştırmanın yöntemi meta-analiz yöntemidir. Meta-analiz, araştırma 
bulgularını inceleyerek bireysel çalışmalardan veri aktarma yöntemiyle elde ettiği nicel etki 
büyüklüklerini birleştirir ve bu bilgiyi analiz etmek için kullanır (Durlak, 2008). Meta-analiz, 
diğer analizlerin analizidir. Bireysel çalışmalardan elde edilmiş çok sayıda analiz sonuçlarını 
bütünleştirmek amacıyla kullanılan istatistiksel analizlerdir (Glass, 1976; Dinçer, 2014). 
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2.2 Örneklem 
Mevcut meta analiz çalışması için gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucunda elde edilen 
ve çalışmaya dahil edilen, fen dersine yönelik tutumu inceleyen 17 tane çalışmaya 
ulaşılmıştır. Literatür taraması sonucu elde edilen çalışmalar incelendikten sonra analize dahil 
edilecek bir çalışmada birden fazla veri olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu çalışma birden fazla 
çalışma olarak analize dahil edilmiştir. Bu çalışmaya ait bilgilere aşağıda ver yerilmiştir. 
➢ Akyürek (2012), yaptığı çalışmayı bir deney iki kontrol grubu ile gerçekleştirmiştir. Bu 
sebeple meta analize dahil edilecek iki ayrı veri yer aldığı için çalışmalar ikişer çalışma olarak 
analize dahil edilmiştir. 
➢ Akyürek, Afacan (2013), daha önce yüksek lisans tezi olarak yaptıkları çalışmayı tekrar 
makale olarak yayınladıklarından dolayı verileri dahil edilmemiştir. 
➢ Erduran Avcı (2007), yaptığı çalışmada belirlediği fen konusu hakkındaki araştırmasında 
iki farklı kontrol grubu kullanmıştır. Bu doğrultuda çalışmadan iki farklı tutum testi 
sonucunda veriler elde edilmiştir. Bu nedenle araştırma iki farklı çalışma olarak analize dahil 
edilmiştir. 
➢ Erduran Avcı, Yağbasan (2009), doktora olarak yaptıkları çalışmayı tekrar makale olarak 
yayınladıkların dolayı verileri dahil edilmemiştir. 
➢ İnci (2004), yaptığı çalışmada bir deney iki kontrol grubu öğrencilerini kullanmıştır. Iki 
farklı tutum verisi elde etmiştir. Bu nedenle araştırmaya iki farklı çalışma olarak dahil 
edilmiştir. 
Bu durumlar sonucunda araştırmaya dahil edilen çalışma sayısı 20 olarak alınmıştır. Meta 
analize dahil edilen fen dersine yönelik tutum değişkenini inceleyen 20 adet çalışmanın 
tamamındaki örneklem sayısı 544 adet deney grubu, 552 adet kontrol grubu öğrencisidir. 
 
2.3. Verilerin Toplanması 
Bu araştırmada meta-analiz çalışması yapılacak konu hakkında; yayınlanmış ve 
yayınlanmamış tüm doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, hakemli ve hakemsiz dergilerde 
yayınlanmış makaleler, YÖK’e ait tez katalogu, makale için Ulakbim, Eric, Ebsco gibi birçok 
veri tabanı, SSCI indeksli dergiler, Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin elektronik 
katalogları, konferans sunumları ve bildiriler gibi birçok kaynaktan yararlanılmıştır. 
Veri toplamak amacıyla öncelikle internet ortamında “beyin temelli öğrenme”, “brain-based 
learning”, “brain compatible instruction”, “brain-based strategies”, “brain compatible 
classrooms” anahtar sözcükleri kullanılarak YÖK kütüphanesi, makaleler, bildiri kitapçıkları 
taranmıştır. Araştırmaların Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar olmasına dikkat edilmiştir. 
Çalışmaların bir kısmı deneysel araştırmalar olmadığından bu araştırmadan çıkarılmıştır. Bazı 
çalışmalar hem yüksek lisans/doktora tezi hem de bildiri olarak sunulduğundan bunlardan 
daha çok tezler dikkate alınarak analize dahil edilip kodlanmıştır. Taranan bazı deneysel 
çalışmaların meta analiz için gerekli sayısal verileri içermediğinden bu araştırmanın dışında 
bırakılmıştır. 
Araştırmada yer alan çalışmaların seçiminde esas alınan kriterler aşağıda sunulmuştur: 
1. Meta analize dahil edilecek çalışmaların zaman aralığı: Çalışmaların 2005-2022 yılları 
içerisinde yapılmış olması. Çalışmanın 2005 yılında başlamış olması, 2005 yılında Türkiye de 
yapılandırmacı yaklaşıma geçilmesinden kaynaklanmaktadır. 
2. Yayınlanmış veya yayınlanmamış çalışma kaynakları: Yüksek lisans ve doktora tezleri, 
hakemli ve hakemsiz akademik dergiler, elektronik akademik dergiler, veritabanları, kongre 
ve sempozyumlarda sunulmuş bildiriler.  
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3. Çalışmalardaki araştırma yönteminin uygun olması: Meta analiz çalışmalarında 
standartlaştırılmış etki büyüklüğüne ulaşabilmek için, dahil edilen çalışmaların kontrol ve 
deney gruplarına sahip olmaları gerekmektedir. Çalışmada deney grubu ise beyin temelli 
öğrenmenin uygulandığı öğrenci grubunu temsil etmektedir. 
4. Amaca uygun öğrenme yaklaşımının kullanılması: Deney grubunda beyin temelli öğrenme 
yaklaşımının kullanılması. 
5. Yeterli sayısal veri içermesi: Meta analiz çalışması için gerekli olan etki büyüklüklerinin 
hesaplanabilmesi için, çalışmaya dahil edilen araştırmaların deney ve kontrol grupları için 
betimleyici sayısal verilere ihtiyaç duyulur. Bu amaçla deney ve kontrol gruplarında aşağıda 
sunulan değerleri verilen çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir: 
• Örneklem büyüklüğü (N) 
• Ortalama (M) 
• Standart sapma (SD) 
Bir çalışmanın araştırmamızdaki meta-analize dahil edilmemesi, çalışmanın araştırma sınırları 
içerisinde olmamasından ya da meta analiz için gerekli istatistiksel verilere sahip 
olmamasından kaynaklanmaktadır (Lipsey ve Wilson, 2001; Wolf, 1986). Bu yüzden dahil 
edilme kriterlerine uygun olmayan çalışmalar, meta-analiz için kullanılacak araştırmalardan 
hariç tutulmuştur. 
Meta-analiz çalışması ile ilgili araştırmalar toplandıktan sonra dahil edilme kriterlerine uyan 
çalışmaların, sonraki adımlarda meta-analiz çalışmaları arasındaki karşılaştırmalarda 
kullanılabilmesi için araştırmaların özelliklerini sürekli veya kategorik değişkenlere 
dönüştürecek bir kodlama yöntemi geliştirilmesi gerekmektedir. Meta-analize dahil edilen 
çalışmalar ile ilgili mümkün olduğunca açık ve detaylı bir kodlama sistemi geliştirilmelidir. 
Araştırmada kullanılan kodlama sistemi üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “çalışma 
kimliği”dir. Bu bölüm çalışmanın kimliğini tespit etmek amacıyla çalışmanın adı, araştırmayı 
yapan yazar veya yazarların adı, çalışmanın yapıldığı yıl gibi bilgileri içermektedir. İkinci 
bölüm “çalışma içeriği”dir. Bu bölümde beyin temelli öğrenmenin uygulandığı öğretim 
kademesi, çalışmanın uygulandığı coğrafi bölge, yapılan araştırmanın yayın türü gibi bilgilere 
yer verilmiştir. Çalışma verileri üçüncü bölümde yer almaktadır. Bu bölümde çalışmalarda 
deney ve kontrol gruplarının betimsel bilgileri belirlenmiştir. 
 
2.4. Verilerin Analizi 
Bu çalışmada verilerin analizinde, Meta-Analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin amacı 
d=(Xe-Xc)/SD formülü ile gösterilen, deneysel çalışmalarda yer alan deney ve kontrol 
gruplarının ortalamaları arasındaki farkların hesaplanmasıdır (Hunter ve Schmidt, 2004). Bu 
çalışmada etki büyüklüğü hesaplamasında Hedges ‟d” kullanılmıştır. Etki büyüklüğü “d”, 
işlemler arası farkın iki grubun birleştirilmiş standart sapması ile bölünmesidir (Cooper, 
1989). Etki büyüklüğü ile incelenen bir olayın “Ne kadar etkin olduğu” sonucu bulunmaktadır 
(Cohen, 1988). 
Araştırmanın bulgular ve yorum kısmında kullanılan hesaplamaların, tablo ve grafiklerin 
oluşturulmasında MS Office Excel 2007, Comprehensive Meta Analysis (CMA) istatistik 
programından yararlanılmıştır. Araştırmada istatistiksel analizlerin önemlilik düzeyi olarak 
.05 önemlilik düzeyi seçilmiştir. Bu araştırmada farklı veri türlerinin bir araya getirilmesinde 
kullanışlı olmasından dolayı CMA istatistik programı tercih edilmiştir. 
Burada çalışma istatistiklerine göre sınıflamalar yapıldıktan sonra sabit etki modeli ve rastgele 
etki modeli kullanılarak meta-analiz yapılmıştır. 
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3. BULGULAR 
Gerçekleştirilen meta analiz çalışmasındaki temel amaç, beyin temelli öğrenmenin 
öğrencilerin tutum etki büyüklüğünü hesaplamaktır. Bu doğrultuda literatür çalışmasında 
belirlenen dahil edilme kriterlerine uygun çalışmalar toplanmış ve analiz edilmiştir. Bunun 
sonucunda beyin temelli öğrenmenin programda öngörülen eğitim sistemine göre tutum 
açısından etki büyüklüklerinin istatistiksel anlamda arasındaki fark açıklanmıştır. Ayrıca 
seçilen moderatörlere göre istatistiksel analizlere yer verilmiştir. Buna göre; 
Yapılan meta analiz çalışmasının literatür taraması sonucu dahil edilme kriterlerine uyan 
çalışmaların yayın türüne göre (Tablo 1), çalışmanın yapıldığı yıllara (Tablo 2), çalışmaların 
uygulandığı öğretim kademesine (Tablo 3), çalışmanın gerçekleştirildiği coğrafi bölgeye göre 
(Tablo 4) göre frekans/yüzde istatistikleri aşağıda verilmektedir. 
 

Tablo 1. Çalışmanın yayın türüne göre dağılımı 
  TUTUM 
 Yayın Türü Frekans Yüzde 
    
 Doktora 7 35,00% 
 Yüksek Lisans 12 60,00% 
 Makale 1 5,00% 
    
 Toplam 20 100 
 
Tutum değişkenini inceleyen çalışmalar incelendiğinde ise yine tezlerin (95,00%) ağırlıklı 
olduğu görülmektedir. Dahil edilen tez çalışmaların doktora ve yüksek lisans frekansı 
incelendiğinde yüksek lisans tezleri çalışmanın çoğunluğu olan %60,00’ını oluşturduğu 
görülmektedir.  
 

Tablo 2. Çalışmaların yıllara göre dağılımı 
             TUTUM 
 Çalışma Yılı Frekans Yüzde 
    
 2007 2 10,00% 
 2008 3 15,00% 
 2009 1 5,00% 
 2010 2 10,00% 
 2011 1 5,00% 
 2012 3 15,00% 
 2013 2 10,00% 
 2014 4 20,00% 
 2017 1 5,00% 
 2018 1 5,00% 
    
 Toplam 20 100 
 
Tutum değişkenini inceleyen çalışmalara bakıldığında 2012-2014 yılları arasında arttığı 
gözlenmektedir. Analize dahil edilen çalışmaların %45’ini bu yıllar arasında yapılmış 
çalışmalar oluşturmuştur.  
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Tablo 3. Çalışmaların öğretim kademelerine göre dağılımı 
  TUTUM 
 Sınıf Düzeyi Frekans Yüzde 
    
 İlkokul 1 5,00% 
 Ortaokul 13 65,00% 
 Lise 5 25,00% 
 Üniversite 1 5,00% 
    
 Toplam 20 100 
 
Tutum değişkenini inceleyen 20 adet çalışmanın ise 13 adeti yine ortaokul düzeyindeki 
öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Buda çalışmaların %65 ine karşılık gelir. 
 

Tablo 4. Çalışmaların coğrafi bölgelere göre dağılımı 
  TUTUM  
  Coğrafi Bölge Frekans Yüzde 
 
  İç Anadolu 9 45,00% 
  Doğu Anadolu 4 20,00% 
 G. Doğu Anadolu 0 0,0% 
  Ege 1 5,00% 
  Marmara 4 20,00% 
  Akdeniz 0 0,0% 
  Karadeniz 2 10,00% 
  TOPLAM 20 100 
 
Tutum değişkenini inceleyen çalışmalarda aynı şekilde “İç Anadolu Bölgesi”nde yoğunluk 
göstermiş ve 20 çalışmanın 9 tanesinde gerçekleştirilmiştir. Bu da çalışmaların %45 ini 
oluşturur. Coğrafi bölge olarak belirlenen moderatör analizi için yapılan araştırmalar 
incelenmiş tutum değişkeni için  “Güney Doğu Anadolu Bölgesi”nde ve “Akdeniz 
Bölgesi”nde  gerçekleşen çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle frekans tablosunda değeri 
sıfır(0)dır. 
 
3.1. Tutum ile İlgili Genel Etki Büyüklüğü Bulguları 
Araştırmada “Fen eğitiminde kullanılan beyin temelli öğrenme öğrencilerin tutumlarına 
olumlu etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 20 çalışmadan alınan grup ortalaması, 
standart sapma ve örneklem büyüklüğü verileri bireysel etki büyüklüğü ve genel etki 
büyüklüğü CMA 2.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin yorumlanması için Cohen (1988) 
sınıflaması ve daha detaylı olan Thalheimer ve Cook (2002) sınıflandırması kullanılmıştır. 
Meta analiz çalışmasına dahil edilen 20 çalışmanın bireysel etki büyüklükleri, p değerleri, alt 
ve üst limitleri aşağıda verilmektedir.  
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Tablo 5. Meta analiz çalışmasında kullanılan tutum çalışmalarının etki büyüklükleri ve 
çalışma verileri 

 Çalışma Kodu 
 Etki  Standart 

Hata 
 

Varyans 
 

%95 Güven 
Aralığı 

 
p 

  
Büyüklüğü 

   Alt 
Limit 

Üst 
Limit 

 
          
 AKYUREK,2012a 1,197 0,346 0,120 0,519  1,876 0,001 
 AKYUREK,2012b 1,152 0,344 0,118 0,477  1,826 0,001 
 AYDIN,2008 0,156 0,297 0,088 -0,425  0,738 0,598 
 CAKIROGLU,2014 -0,272 0,241 0,058 -0,744  0,201 0,260 
 CELEBI,2008 0,551 0,246 0,061 0,068  1,033 0,025 
 DEMIRHAN,2010 0,002 0,246 0,060 -0,480  0,484 0,992 
 ERDURAN AVCI,2007a 0,712 0,263 0,069 0,197  1,228 0,007 
 ERDURAN AVCI,2007b 0,739 0,262 0,068 0,227  1,252 0,005 
 GUNAY,ERMURAT,2013 0,156 0,297 0,088 -0,425  0,738 0,598 
 GURER,2012 0,314 0,245 0,060 -0,166  0,794 0,199 
 INCI,2014a 0,709 0,239 0,057 0,240  1,177 0,003 
 INCI,2014b 0,639 0,238 0,056 0,173  1,104 0,007 
 KILIC,2018 3,627 0,545 0,297 2,559  4,696 0,000 
 ONER,2008 0,500 0,263 0,069 -0,016  1,016 0,057 
 UCUNCU,2017 -1,370 0,268 0,072 -1,895  -0,845 0,000 
 YAMAN,2014 1,070 0,423 0,179 0,240  1,899 0,012 
 YİLDİRİM,2010 0,672 0,366 0,134 -0,045  1,389 0,066 
 YUCEL,2011 0,848 0,271 0,073 0,318  1,379 0,002 
 ALBAYRAK,2013 0,540 0,295 0,087 -0,039  1,118 0,067 

 
TUFEKCİ, 

DEMİREL,2009 
0,238 0,222 0,049 -0,197 1,674 0,284 

 Sabit Etkiler  0,428 0,062 0,004 0,307 0,549  0,000 
 Rastgele Etkiler  0,545 0,153 0,024 0,244 0,846  0,000 

 
Çalışmaların bireysel etki büyüklükleri incelendiğinde etki büyüklüğünün negatif 
yönde(sıfırdan küçük) ve en küçük olduğu çalışma Ucuncu (2017) “-1,370” etki büyüklüğüne 
sahiptir. Çalışmada etki büyüklüğünün pozitif yönde (sıfırdan büyük) ve en büyük olduğu 
çalışma Kılıc (2018) “3,627” etki büyüklüğüne sahiptir. Çalışmaların etki büyüklüklerinin 
frekansları ve sınıflamalarına göre pozitif yönde 18 çalışma, negatif yönde 2 çalışma olduğu 
görülmektedir. 
Çalışmaların etki büyüklükleri Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) 
sınıflandırmalarıyla yorumlanmıştır. 
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Tablo 6. Cohen (1988) etki büyüklüğü sınıflaması 
 Sınıflama Düzeyi Frekans Yüzde 
    
 Önemsiz 4 20,00% 
 Küçük 3 15,00% 
 Orta 8 40,00% 
 Büyük 5 25,00% 
    
 Toplam 20 100 
 
Cohen (1988) sınıflandırmasına göre çalışmaların ağırlıklı olarak etki büyüklüklerinin “orta 
düzey”de olduğu görülmektedir. Etki büyüklüğü “orta düzey”deki çalışmalar 8 adet çalışma 
ile meta analiz çalışmasının %40,00 sini oluşturmaktadır. Daha ayrıntılı bir sınıflandırma ile 
Thalheimer ve Cook (2002) sınıflandırması aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 7. Thalheimer ve Cook (2002) etki büyüklüğü sınıflaması 
 Sınıflama Düzeyi Frekans Yüzde 
    
 Önemsiz 1 25,00% 
 Küçük 4 0,00% 
 Orta 8 50,00% 
 Geniş 2 8,33% 
 Çok Geniş 2 8,33% 
 Muazzam 1 8,33% 
    
 Toplam 18 100 
 
Thalheimer ve Cook (2002) sınıflandırmasına göre yapılan iki çalışmanın Çakıroğlu (2014) ve 
Üçüncü (2017) etki büyüklükleri “-0,272” ve “-1,370” değerlerinde çıkmıştır. Bu değer, 
aralıkların dışında kalması sebebiyle tabloya dahil edilmemiştir. Yapılan çalışmaların %50,00 
sinin “orta etki” büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. Çalışmanın etki büyüklükleri 
frekansına bakıldığında beyin temelli öğrenme lehine pozitif yönde olduğu söylenebilir fakat 
net bir görüş elde etmek için meta analizde birleştirilmiş etki büyüklüğüne bakmak 
gerekmektedir. 
Yapılan analiz sonucu iki model için ayrı ayrı etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Fakat önce 
çalışma modelini belirlemek gerekmektedir (Sutton, Abrams, Jones, Sheldon & Song, 2000). 
Çalışma modelini belirlemek üzere Heterojenlik Huni Grafiği aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 1. Hedges’s g değerine göre tutum etki büyüklüklerinin dağılım huni grafiği 

 
Meta analiz etki büyüklüğü hesaplama programı olan CMA 2.0’da yapılan hesaplamalarla 
etki büyüklüklerinin dağılımının verildiği huni grafiğinde çalışmaların dağılımı ve 
yoğunluğun oluştuğu alan görülmektedir. Bireysel yapılan her çalışmanın hemen hemen 
hepsinin huninin içinde yer alması beklenmektedir. Çalışmaların huninin dışında da dağılım 
göstermesi çalışmaların frekanslarının heterojen bir şekilde dağılım gösterdiği fikrini 
vermektedir. Fakat bu grafik tek başına model belirlenmesi için yeterli veriyi vermemektedir. 
Bu sebeple çalışmaların “Q” veya “p” değerlerine bakılması gerekmektedir (Dinçer, 2014). 
Aşağıdaki tabloda değerler verilmektedir. 
 

Tablo 8. Tutum inceleyen çalışmaların heterojenlik test sonuçları 
 Heterojenlik   Tau-Squared  
        

Q df p I2 Tau- 
Standard 

Variance Tau 
Error 

    squared   
113,590 19 <,001 83,273 0,395 0,160 0,026 0,629 

        
 
Çalışmanın öncelikle heterojenlik testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan testin sonucunda Q 
istatistiksel değeri 113,590 ve serbestlik derecesi 19 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 
anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 30,144 değeridir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 
113,590  (p<0,05) ile 19 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri 
aştığı gözlenmiştir. Bu durum sonucunda çalışmanın etki büyüklüğünün dağılımı için 
“heterojendir” yorumu yapılabilir. Model seçiminde heterojen çalışmalar için Rastgele Etkiler 
Modeli (Random Effect Size) kullanılmalıdır (Akgöz, Ercan ve Kan, 2004; Borenstein ve 
diğerleri, 2013). Çalışmadaki bireysel çalışmaların heterojen özellik göstermesinden dolayı 
yanılmaları ortadan kaldırılabileceği için (Gözüyeşil, 2012; Yıldız, 2002) model seçiminin bu 
yönde olması uygundur. Çalışmanın her iki model için etki büyüklükleri hesaplanmış ve 
Tablo 10’da verilmiştir. Rastgele Etkiler Modeli çalışmanın uygun modeli olduğundan 
yorumlar o doğrultuda yapılmıştır(Lipsey ve Wilson, 2001).  
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Tablo 9. Meta analiz çalışmasına ait tutum birleştirilmiş etki büyüklükleri 

 

Çalışma Etki Standart 

 
%95 Güven 

Aralığı 
 

 

Model Varyans 

  

p 
Alt Üst 

Sayısı Büyüklüğü Hata 
  

Limit Limit 
  

       
Sabit Etki 20 0,433 0,063 0,004 0,310 0,556 0,000  

Rastgele Etki 20 0,545 0,156 0,024 0,249 0,860 0,000  
 
Yapılan analiz sonucunda etki büyüklüğü 0,545 olarak hesaplanmıştır. Cohen (1988) ve 
Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre etki büyüklüğü “orta düzey” olarak 
açıklanmaktadır. Ayrıca çalışmanın p değeri incelendiğinde (p<0,05) anlamlı olduğu yorumu 
yapılmaktadır. Bu durumda beyin temelli öğrenmenin, programda öngörülen öğretim 
yöntemine göre fen dersine yönelik tutum üzerinde etkisinin daha büyük olduğu söylenebilir. 
Araştırmada yayın yanlılığı için hubi grafiği ve Classic Fail-Safe N ve Kendall’s 
istatistiklerine bakılmıştır. 
 

 
Şekil 2. Tutum yayın yanlılığı huni grafiği 

 
Yayın yanlılığı grafiğinde huninin dışında kalan kısım yayın yanlılığı hakkında bilgi 
vermektedir. Yatay (x) ekseni etki büyüklüğü hakkında bilgi verirken dikey (y) eksen 
örneklem büyüklüğü ya da varyans hakkında bilgi vermektedir. Huni grafiğini simetrik bölen 
çizgi genel etki büyüklüğünü göstermektedir. Çalışmaların huni grafiğin içinde ve simetrik 
olması aynı zamanda genel etki büyüklüğü çizgisinin etrafında toplanması beklenmektedir. 
Huni dışında kalan çalışmaların yayın yanlılığına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu 
sebeple çalışmaların çoğunluğunun huni içinde olması çalışmanın güvenirliği açısından önem 
taşımaktadır.  
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Oluşan bu grafikte huni dışında 4 adet çalışma görülmekte ve bu çalışmanın %20’sini 
oluşturmaktadır. Fakat çalışmaların huni grafiğinden çok uzakta kalmamış olması yayın 
yanlılığının olmadığı fikrini vermektedir. Çalışmanın yayın yanlılığının değerini göstermek 
için aşağıda Classic Fail-Safe N ve Kendall’s istatistikleri değerleri verilmektedir. 

 
Tablo 10. Yayın yanlılığı Classic Fail-Safe N ve Kendall’s istatistikleri 

 Meta Analizin Gücü  
 Z - Değeri 7,89125 
 p – Değeri <,001 
 Alfa Değeri 0,05 
 Alfa için Z – Değeri 2,0000 
 N 20 
 p>alfa sonucu için gerekli eksik çalışma sayısı 305 
   
 Yanlılık durumu  
   
 Kendall’s (P-Q) 61 
 Kendall’s Tau 0,32275 
 Tau için Z – değeri 1,97910 
 Kendall’s p 0,02390 
 
Yayın yanlılığı analizi sonucunda Classic Fail-Safe N analizi ve Kendall’s analizi yapılmıştır. 
Elde edilen veriler doğrultusunda meta analiz çalışmasına dahil edilen 20 çalışmanın etki 
büyüklüğünün neredeyse sıfır olacak düzeye gelebilmesi için analize 305 çalışma daha 
eklenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle 20 çalışmanın dahil edildiği bu çalışma 
bulgularının geçersiz sayılabilmesi için literatürden bu verilerin tersi yönünde 305 adet 
çalışmanın eklenmesi gerekmektedir. Literatür taraması sonucu bu sayıda çalışmaya 
ulaşılması mümkün olmadığından meta analizde yayın yanlılığı yoktur denebilir. 
Tablo 10’a göre, meta-analiz kapsamına alınan çalışmalarda yanlılık bulunmadığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
Çalışmaların analizlerinin sonucunda genel çerçeveyi görebilmek için Hedges’s g değerine 
göre öğrencilerin fen eğitimindeki tutum durumlarını inceleyen çalışmaların bireysel etki 
büyüklüklerini ve genel etki büyüklüğünün genel dağılımını gösteren Orman grafiği ve 
çalışma ağırlıkları aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 3. Tutum inceleyen çalışmalar için hedges’s g değerine göre etki büyüklükleri dağılımı 

– orman grafiği – çalışma ağırlığı 
 
Çalışmaların orman grafiğine bakıldığında etki büyüklüğünü simgeleyen elmas, sıfırdan 
büyük bir değer aralığında görülmektedir. Bu durum tutum üzerinde programda öngörülen 
yönteme göre beyin temelli öğrenmenin daha etkili olduğunu ifade etmektedir. 
 
3.2. Öğretim Kademesi Değişkenine Göre Moderatör Analizi 
Yapılan meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden biri olan “beyin temelli öğrenmenin 
öğretim kademeleri (ilkokul, ortaokul, lise, lisans) açısından incelendiğinde tutum açısından 
etki büyüklüğü arasında fark var mıdır?” sorusu araştırılmıştır. 
Öğretim kademesinin fen dersine yönelik tutuma olan etkisi için genel etki büyüklüğünü 
hesaplarken yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek 
amacıyla heterojenlik testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 11. Öğretim kademesi moderatörünün tutuma  göre heterojenlik testi 

 Öğretim 
 

Standart 
 Heterojenlik  

Genel Etki 
%95 Güven 

Aralığı 
 

N 
      

 
Kademesi Hata Q df p I2 Büyüklüğü Alt Üst 

  
         Sınır Sınır 
 ilkokul 1 0,268 0,000 0 1,000 0,000 -1,370 -1,895 -0,845 
 Ortaokul 13 0,075 12,181 0 0,431 1,488 0,646 0,498 0,794 
 Lise 5 0,135 44,000 4 0,000 90,909 0,315 0,050 0,580 
 Lisans 1 0,246 0,000 12 1,000 0,000 0,002 -0,480 0,484 
         
 Total Within 

56,181 16 0,000 
    

 
(Sabit Etkiler Modeli) 

    
        
 Total Between        
 Karışık Etkiler Modeli) 57,110 3 0,777  0,508 0,216 0,800 
           
 
Çalışmanın heterojenlik testi sonuçları incelenirken öncelikle sabit etkiler modeline 
bakılmıştır. Sabit etkiler modeli bölümündeki grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi 
(p<,005) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında 56,181 ve 
serbestlik derecesi 16 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 
değeri 26,296 değerine karşılık gelmektedir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 56,181 
(p<0,05) ile 16 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri aştığı 
gözlenmiştir. Buna göre çalışmalar kendi içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte ya 
da çalışmalar kendi içlerinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptirler. 
Ulaşılan sonuca göre Karışık Etkiler Modeline geçilir ve gruplar arası (between-group) 
heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=1,000)>(p=0,05) 
ve (p=0,431)>(p=0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın Q istatistiksel değerine 
bakıldığında 57,110 ve serbestlik derecesi 3 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 
anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 7,815’dir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 57,110 
(p<0,05) ile 3 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değerin altında 
kaldığı gözlenmiştir. Bu durumda beyin Temelli Öğrenmenin öğrencilerin fen dersine yönelik 
tutum etki büyüklüklerinin oluşturulmuş olan öğretim kademesi kategorilerine göre anlamlı 
bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. İlkokul ve Lisans düzeyindeki çalışmaların 1 
er tane olmasından dolayı analizden çıkarılması halinde sonuçlarda bir değişiklik olmamıştır. 
 
3.3. Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Moderatör Analizi 
Yapılan meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden “beyin temelli öğrenmenin coğrafi 
bölgeler (İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, 
Ege) açısından incelendiğinde tutum açısından etki büyüklüğü arasında fark var mıdır?” 
sorusu araştırılmıştır. 
Coğrafi bölge farklılıklarının tutuma olan etkisi için genel etki büyüklüğünü hesaplarken 
yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla 
heterojenlik testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 12. Coğrafi bölge moderatörünün tutuma göre heterojenlik testi 

Coğrafi 
 

Standa 
 Heterojenlik  

Genel Etki 
%95 Güven 

Aralığı 

N 
   

I2 Alt Üst 
Bölge rt Hata Q df p Büyüklüğü 

 
        Sınır Sınır 

Doğu Anadolu 4 0,125 10,670 3 0,000 71,884 0,395 0,150 0,640 
Ege 1 0,263 0,000 0 0,607 0,000 0,500 -0,016 1,016 

İç Anadolu 9 0,123 33,315 7 0,000 60,040 0,749 0,509 0,990 
Karadeniz 2 0,204 0,661 1 0,001 71,440 0,425 0,026 0,824 
Marmara 4 0,145 30,122 3 0,007 90,041 -0,238 -0,523 0,046 

         
Total Within  

113,291 14 0,000 
    

(Sabit Etkiler Modeli) 
    

       
Total Between        

( Karışık Etkiler Modeli) 5,235 5 0,388  0,675 0,675 1,023 
          

 
Çalışmaya ait heterojenlik testi sonucunda coğrafi bölge kategorilerinin grup heterojenlik 
durumları incelendiğinde Ege Bölgesi 0,607 (p>0,05) olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda 
bu bölgeye ait Q değerleri χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değerlerinin 
altında kalmaktadır. Bu sebeple bu gruplar için Sabit Etki Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. Ege 
bölgesinin sebestlik derecesi 0 olduğundan analizden çıkarılabilir. Diğer dört coğrafi bölge 
için heterojenlik testi anlamlılık düzeyleri (p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Q 
istatistiksel değerine bakıldığında dört coğrafi bölge için χ2 tablosunun %95 anlamlılık 
düzeyindeki kritik değerinin üstünde olduğu için çalışmalar heterojen özelikte olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple bu gruplar için Rastgele Etki Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. 
Çalışmanın heterojenlik testi sonuçları incelenirken öncelikle sabit etkiler modeline 
bakılmıştır. Sabit etkiler modeli bölümündeki grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi 
(p<,005) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında 113,291 ve 
serbestlik derecesi 14 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 
değeri 23,685 değerlerindedir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 113,291 (p<0,05) ile 14 
serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri aştığı gözlenmiştir. 
Buna göre çalışmalar kendi içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte ya da çalışmalar 
kendi içlerinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptirler. 
Ulaşılan sonuca göre Karışık Etkiler Modeline geçilmiştir ve gruplar arası (between-group) 
heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=0,607)>(p=0,05) 
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın Q istatistiksel değerine bakıldığında 5,235 ve 
serbestlik derecesi 5 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 
değeri 11,070’dir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 5,235 (p<0,05) ile 5 serbestlik 
derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değerin altında kaldığı gözlenmiştir. Bu 
durumda beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin fen dersine yönelik tutum etki 
büyüklüklerinin oluşturulmuş olan coğrafi bölge kategorilerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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3.4 Çalışmanın Yayın Türü Değişkenine Göre Moderatör Analizi 
Yapılan meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden biri olan “beyin temelli öğrenmenin 
çalışmanın yayın türü (makale, yüksek lisans tezi, doktora tezi) açısından incelendiğinde 
tutum açısından etki büyüklüğü arasında fark var mıdır?” sorusu araştırılmıştır. 
Çalışılan yayın türlerindeki farklılıklarının tutuma olan etkisi için genel etki büyüklüğünü 
hesaplarken yorumlayabilmek ve hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla 
heterojenlik testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 13. Çalışılan yayın türü moderatörünün tutumlarına göre heterojenlik testi 

Çalışılan 
Yayın Türü 

 
Standart

 Heterojenlik  
Genel Etki 

%95 Güven 
Aralığı 

N 
   

I2 Alt Üst 
 Hata Q df p Büyüklüğü 

 
        Sınır Sınır 

Doktora 7 0,102 52,389 6 0,000 88,547 0,725 0,151 0,553 
Makale 1 0,222 0,000 0 1,000 0,000 0,854 -0,197 0,674 

Yüksek lisans 12 0,083 58,768 11 0,000 81,282 1,133 0,342 0,667 
         

Total Within  
111,157 17 <,001 

    

(Sabit Etkiler Modeli) 
    

       
Total Between        

( Karışık Etkiler Modeli) 2,337 2 0,311  0,675 0,205 0,724 
          
 
Çalışmaya ait heterojenlik testi sonucunda çalışılan yayın türü kategorilerinin grup 
heterojenlik durumları incelendiğinde Makale çalışmalarının 1,000  (p>0,05) olarak 
hesaplanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma türüne ait Q değerleri χ2 tablosunun %95 anlamlılık 
düzeyindeki kritik değerlerinin altında kalmaktadır. Bu sebeple bu gruplar için Sabit Etki 
Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. Makale çalışmalarının serbestlik derecesi 0 olduğundan 
analize dahil de edilmeye bilir. Diğer iki çalışma türü  için heterojenlik testi anlamlılık 
düzeyleri (p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında iki 
çalışma türü için χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değerinin üstünde olduğu 
için çalışmalar heterojen özelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple bu gruplar için 
Rastgele Etki Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. 
Çalışmanın heterojenlik testi sonuçları incelenirken öncelikle sabit etkiler modeline 
bakılmıştır. Sabit etkiler modeli bölümündeki grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi 
(p<,001) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında 111,157 ve 
serbestlik derecesi 17 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 
değeri 27,587 değerlerindedir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 111,157 (p<0,05) ile 17 
serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri aştığı gözlenmiştir. 
Buna göre çalışmalar kendi içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte ya da çalışmalar 
kendi içlerinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptirler. 
Ulaşılan sonuca göre Karışık Etkiler Modeline geçilmiştir ve gruplar arası (between-group) 
heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=1,000)>(p=0,05) 
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın Q istatistiksel değerine bakıldığında 2,868 ve 
serbestlik derecesi 5 olarak hesaplanmıştır.  
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χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 11,070 hesaplanan Q istatistiksel 
değeri 2,337 (p<0,05) ile 5 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik 
değerin altında kaldığı gözlenmiştir. Bu durumda beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin fen 
dersi tutum etki büyüklüklerinin oluşturulmuş olan çalışma yayın türü  kategorilerine göre 
anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
4.TARTIŞMA ve SONUÇ   
Fen eğitiminde kullanılan “beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin fen dersine yönelik 
tutumuna olumlu etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranırken meta analize dahil edilen 20 
çalışmanın etki büyüklükleri incelenmiştir. Gerçekleştirilmiş olan bireysel etki büyüklükleri 
incelendiğinde etki büyüklüğünün negatif yönde ve en küçük olduğu çalışmanın “-1,370” 
değeri ile Üçüncü (2017)’e ait, etki büyüklüğünün pozitif yönde ve en büyük olduğu 
çalışmanın ise “3,627” değeri ile Kılıç (2018)’e ait olduğu görülmüştür. Analize dahil edilen 
çalışmaların geneline bakıldığında çalışmaların bireysel etki büyüklüğünün 20 çalışmanın 18 
tanesinin pozitif yönde 2 tanesinin negatiftir. Çalışmaların % 90,00’ı pozitif yöndeyken 
%10,00’lik dilimi negatif yönde bir sonuç göstermektedir. Çalışmaların çoğunluğunun pozitif 
yönde etki göstermesi beyin temelli öğrenmenin programda ön görülen öğretim yöntemine 
göre fen dersine yönelik tutum değişkeninde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu 
söylenebilir. 20 çalışmanın etki büyüklükleri hesaplandığında Cohen (1988) etki büyülüğü 
sınıflamasına göre çalışmaların %40’ının “orta etki” büyüklüğüne sahip olduğu ve 
Thalheimer ve Cook (2002) etki büyüklüğü sınıflamasına göre çalışmaların %50’sinin “orta 
etki” büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. 
Meta analize dahil edilen çalışmaların dağılımını incelemek için gerçekleştirilen heterojenlik 
testi sonucunda elde edilen Q istatistiksel değeri 113,590 (p<0,05) ve 19 serbestlik 
derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş olan kritik değeri aşmış olduğu görülmüştür. 
Buradan yola çıkarak çalışmaların heterojen bir dağılım gösterdiği sonucu elde edilmiştir. 
Beyin temelli öğrenmenin fen dersine yönelik tutuma olan etki büyüklüğü pozitif yönde ve 
“0,545” olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değerin etki büyüklüğü Cohen (1988) ve 
Thalheimer ve Cook (2002) sınıflandırmalarındaki karşılığı “orta düzey” olarak ifade 
edilmiştir. İncelemeler sonucunda beyin temelli öğrenmenin fen dersine yönelik tutuma olan 
etkisi programda ön görülen öğretim yönteminin fen dersine yönelik tutuma olan etkisinden 
daha fazladır sonucuna ulaşılmıştır. 
Literatür taraması sonucunda beyin temelli öğrenme ile gerçekleştirilen meta analiz sayısı yok 
denecek kadar azdır. Ancak beyin temelli öğrenmenin fen dersine yönelik tutumu olumlu 
etkisini gösterecek bireysel çalışmalar mevcuttur. (Koca,2019; Dinçer, 2014; Yıldız, 2002) 
Fen alanında gerçekleştirilen çalışmaların fen dersine yönelik tutum üzerindeki etkisi 
incelenirken öğretim kademelerindeki etkilerine de bakılmıştır. Öğretim kademelerinin etki 
yönleri incelendiğinde çoğunlukla pozitif yönde olduğu görülmektedir. Heterojen dağılım 
gösterdiği görülen çalışmaların öğretim kademelerindeki en yüksek etki büyüklüğü değeri 
0,739 değer ile “Lise”lere aittir. Çalışmaların genel etki büyüklükleri incelendiğinde gruplar 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buradan yola çıkarak öğretim kademelerinin fen 
dersine yönelik tutum açısından bir farklılığı bulunmamaktadır. Literatür incelendiğinde 
benzer sonuçlara ulaşılmıştır.(Koca, 2019, Durlak, 2003; Ekemen, 2017) 
Fen alanında gerçekleştirilen çalışmaların fen dersine yönelik tutum üzerindeki etkisi 
incelenirken öğrenim görülen coğrafi bölgenin etkilerine de bakılmıştır. Gerçekleştirilen 
analize göre bölgelere göre dağılım heterojen özellik göstermektedir. Coğrafi bölgelerin etki 
yönleri incelendiğinde çoğunlukla pozitif yönde olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmaların 
etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan 1,096 ile “İç Anadolu 
Bölgesi” olmuştur.  
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Çalışmaların genel etki büyüklükleri incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Buradan yola çıkarak öğrenim görülen coğrafi bölgenin fen dersine yönelik 
tutum açısından bir farklılığı bulunmamaktadır.(Gözüyeşil, 2012; Dinçer, 2014) 
Fen alanında gerçekleştirilen çalışmaların fen dersine yönelik tutumu üzerindeki etkisi 
incelenirken yapılan çalışmanın yayın türü etkilerine de bakılmıştır. Gerçekleştirilen analize 
göre çalışılan yayın türü heterojen dağılım göstermektedir. Çalışılan yayın türlerinin etki 
yönleri incelendiğinde çoğunlukla pozitif yönde olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmaların 
etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan 0,679 ile “Yüksek 
Lisans” çalışmaları olmuştur. Çalışmaların genel etki büyüklükleri incelendiğinde gruplar 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buradan yola çıkarak çalışılan yayın türünün fen 
dersine yönelik tutum açısından bir farklılığı bulunmamaktadır.(Yücel, 2011) 
 
5. ÖNERİLER 
Gerçekleştirilen çalışmada Beyin Temelli Öğrenmenin fen eğitimi üzerindeki etkililiği; tutum 
değişkeni açısından incelenmiştir. Yapılacak olan diğer çalışmalarda okuma becerilerine, 
karar verme becerilerine, bilişsel süreç becerilerine ilişkin farklı değişkenlerde etkililiği 
incelenebilir. 
Gerçekleştirilen çalışmada Beyin Temelli Öğrenmenin fen eğitimine etkililiği incelenmiştir, 
diğer disiplinlerde (Matematik, Türkçe vb.) etkililiği incelenebilir. 
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ÇOCUK ŞARKILARININ İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 
Öğr. Gör. Rana RUDVAN 
Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
ORCID: 0000-0002-4852-4968 
 
Özet 
Bu araştırma özellikle erken çocukluk dönemi çağındaki çocuklara hitap eden çocuk 
şarkılarının ne tür içeriklere sahip olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma yöntemlerinden nitel araştırmanın kullanıldığı bu çalışma nitel araştırma 
desenlerinden biri olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Bu araştırmanın çalışma grubunu 
2022 yılı Kasım ayı içerisinde Youtube çocuk şarkıları kanallarından en çok abonesi olan beş 
kanal oluşturmuştur. Araştırmada veriler doküman inceleme yolu ile toplanmıştır. Bu beş 
kanaldaki tüm şarkılar dinlenmiş bu şarkılarda işlenen konular ve içerikler not edilmiştir. 
Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırma analiz yöntemlerimden içerik analizi tekniği 
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada en çok dinlenilen ve her biri milyonlara ulaşan bu 
beş kanaldaki çocuk şarkılarının öğretici ve benzer şarkıları ya da içerikleri barındırdığı 
görülmüştür. Kanallardaki şarkıların sayı sayma, hayvanları tanıyalım, zıt kavramlar, 
meyveler, haftanın günleri, taşıtlar, renkler, vücudumuzun bölümleri gibi bilişsel gelişimi 
destekleme amacı ile yazıldığı görülmüştür. 100’ün üzerindeki bu şarkılardan sadece beşinin 
bilişsel gelişim ya da öğretici unsur barındırma kaygısı olmadan yazıldığı görülmüştür. 
Şarkılarda özellikle erken çocukluk dönemi için çok önemli olan ve çocuğun ileriki yaşamını 
pek çok boyutuyla etkileyen sosyal duygusal gelişim alanına ya da farklı olarak toplumsal 
diğer süreçlere, duyarlılık gerektiren konulara neredeyse hiç yer verilmediği belirlenmiştir. 
Araştırmada, çocuklar adına bilişsel öğretim kaygısının yazılan, bestelenen şarkılarda da 
sıklıkla karşımıza çıktığı söylenebilmektedir. Bu çalışma doğrultusunda özellikle erken 
çocukluk dönemi olan 0-8 yaşa hitap eden çocuk şarkılarının öğretici amaç ile yazılmasından 
çok, çocuğu eğlendirme, çocuğa bireysel veya toplumsal duyarlılık kazandırma ve çocuğun 
sosyal duygusal alanını geliştirmeye odaklı daha çok şarkının bestelenmesine ve bu şarkıların 
çocuklara sunulmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilmektedir.  
Anahtar sözcükler: çocuk şarkısı, erken çocukluk dönemi, gelişim alanı 

 
A STUDY ON THE CONTENTS OF CHILDREN'S SONGS 

 
Abstract 
This research has been carried out in order to reveal the content of children's songs that appeal 
to children in early childhood. This study, in which qualitative research was used, was carried 
out with a case study, one of the qualitative research patterns. The study group of this research 
was composed of five channels with the most subscribers of Youtube children's songs 
channels in November 2022. In the research, the data were collected by document review. All 
the songs on these five channels were listened, and the topics and contents covered in these 
songs were noted. The data obtained in the research were analyzed by using content analysis 
technique, one of my qualitative research analysis methods. In the research, it was seen that 
the children's songs in these five channels, which are most listened to, reaching millions, 
contain instructive and similar songs or content. It was seen that the songs in the channels 
were written with the aim of supporting cognitive development such as counting, getting to 
know animals, opposite concepts, fruits, days of the week, vehicles, colors, parts of our body. 
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It was observed that only five of these songs over 100 were written without cognitive 
development or anxiety to host the instructive element. In the songs, it is determined that there 
is almost no place in the social emotional development area or other social processes that 
require sensitivity, which is very important especially for early childhood and affects the 
future life of the child with many dimensions. In the research, it can be said that cognitive 
teaching anxiety is frequently encountered in songs written and composed on behalf of 
children. In line with this study, it can be said that there is a need to compose and present 
more songs focused on entertaining the child, giving the child an individual or social 
sensitivity and developing the social emotional area of the child, rather than writing the songs 
for 0-8 years, especially in early childhood. 
Keywords: children's song, early childhood, developmental area 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

590 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNE 
İLİŞKİN İRRASYONEL İNANÇLARI 

 
Doç. Dr. Davut AYDIN  
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik, Danışmanlık Anabilim Dalı   
ORCID: 0000-0003-0793-3519 
 
Zehra KARAMAN  
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Tezli  
ORCID: 0000-0002-4842-0499 
 
ÖZET 
Bu araştırmanın amacı; psikolojik danışman adaylarının danışma sürecine yansıyan bilişsel 
süreçlerinin ve irrasyonel inançlarının incelenmesidir. Psikolojik danışman adayları 
danışanların bilişsel süreçleri üzerinde çalışırken aslında bir yandan da kendi bilişsel 
süreçlerini fark ederek rasyonel düşünebilme becerisine ne kadar sahip olduklarını 
keşfetmektedirler.  Psikolojik danışman adaylarının bilişsel süreçlerinin psikolojik danışma 
sürecine de yansıdığı düşünüldüğünde sürecin etkili bir şekilde başlatılması, devam ettirilmesi 
ve sonlandırılması aşamalarında psikolojik danışman adaylarından rasyonel düşünebilmeyi 
sağlamaları beklenir. Psikolojik danışman adaylarına aldıkları teorik ve uygulama dersleri 
kapsamında bilişsel süreçler, şemalar, otomatik düşünceler, temel inançlar gibi özellikler 
öğretilmektedir. Ancak öğretilenlerin psikolojik danışman adayları tarafından ne kadar 
anlaşıldığı ne kadarının uygulamaya konduğu ve psikolojik danışma sürecine ne kadarının 
yansıdığı, psikolojik danışma sürecini olumlu ya da olumsuz nasıl etkileyebileceği üzerine 
düşünülmesi gereken bir konudur, bu araştırmada söz konusu sorulara cevap aranmıştır. Veri 
toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan mülakat sorularının yer aldığı 
yapılandırılmış görüşme formları ve yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel 
araştırma yaklaşımına dayalı olarak fenomenolojik (olgubilim) araştırma olarak tasarlanan bu 
araştırmanın örneklemini; 2021–2022 eğitim öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 4.sınıfta öğrenim görmekte olan 15 öğrenci 
oluşturmaktadır. Aday psikolojik danışmanların “bireyle psikolojik danışma uygulaması” 
dersini almış olmaları ve ses kaydı eşliğinde konuşmayı kabul etmeleri araştırmaya katılım 
için kriter olarak belirlenmiştir. Bu çalışmaya ilk olarak katılımcıların ses kayıtlarından 
deşifreler yazılarak başlanmıştır. Deşifrelerde elde edilen verilerin analizinde tematik analiz 
benimsenmiştir. Olgulara yönelik irrasyonel düşüncelerin tespit edildiği çalışmalarda 
irrasyonel inançların dört grupta toplandığı görülmektedir. Bu düşünceler; -meli malı 
ifadeleri, dayanamayacağına inanma, felaketleştirme ve kendine olumsuz atıf şeklindedir. 
Araştırmada bu dört irrasyonel düşüncenin aday psikolojik danışmanların zihinsel 
çerçevesinde, psikolojik danışmaya başlamadan hemen önce, danışma sırasında ve danışma 
sonunda hangi biçimlerde ortaya çıktığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgularda 
aday psikolojik danışmanların süreç içerisinde kendileri değerlendirmelerinde temel atıfın 
yetersizlikle ilgili olduğu görülmektedir. Çalışmada ayrıca danışanın ruh sağlığını olumsuz 
etkilemek, yetersizliğin fark edilmesi ve uygun tepkilerin geliştirilmesine ilişkin veriler elde 
edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Aday Psikolojik Danışman, Psikolojik Danışma Süreci, İrrasyonel 
İnançlar 
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IRRATIONAL BELIEFS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELOR CANDIDATES ON 
THE PSYCHOLOGICAL COUNSELING PROCESS 

 
ABSTRACT 
The purpose of this research; The aim of this study is to examine the cognitive processes and 
irrational beliefs of psychological counselor candidates reflected in the counseling process. 
While working on the cognitive processes of the clients, counselor candidates discover how 
much they have the ability to think rationally by noticing their own cognitive processes. 
Considering that the cognitive processes of the counselor candidates are also reflected in the 
counseling process, it is expected from the counselor candidates to be able to think rationally 
during the effective initiation, continuation and termination of the process. Counselor 
candidates are taught features such as cognitive processes, schemas, automatic thoughts, and 
basic beliefs within the scope of theoretical and practical courses they take. However, it is an 
issue that needs to be thought about how much what is taught is understood by the counselor 
candidates, how much is put into practice and how much is reflected in the counseling 
process, how it can affect the counseling process positively or negatively. Structured 
interview forms including interview questions prepared by the researchers and structured 
interview technique were used as data collection tools. The sample of this research, which 
was designed as a phenomenological (phenomenological) research based on a qualitative 
research approach; In the 2021-2022 academic year, Kırşehir Ahi Evran University 
Psychological Counseling and Guidance Department consists of 15 4th grade students. The 
criteria for participation in the research were determined by the candidate psychological 
counselors to have taken the "individual counseling practice" course and to agree to speak 
with a voice recording. This study was first started by writing transcripts from the voice 
recordings of the participants. Thematic analysis was adopted in the analysis of the data 
obtained in the transcripts. It is seen that irrational beliefs are gathered in four groups in 
studies where irrational thoughts about cases are determined. These thoughts are; The 
expressions should be in the form of believing that you can't stand it, catastrophizing and 
negative self-attribution. In the study, it was tried to determine in which forms these four 
irrational thoughts emerged in the mental frame of the candidate counsellors, just before 
starting the counseling, during the counseling and at the end of the counseling. In the findings 
obtained, it is seen that the main attribution in the self-evaluation of the candidate 
psychological counselors in the process is related to inadequacy. In the study, data on 
negatively affecting the mental health of the client, recognizing the inadequacy and 
developing appropriate reactions were obtained. 
Keywords: Candidate Psychological Counselor, Counseling Process, Irrational Beliefs 
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ZİYA GÖKALP’TE BİR TOPLUM MESELESİ OLARAK “KÜLTÜR” 
 
Doç. Dr. İpek Beyza ALTIPARMAK 

Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü  
ORCID: 0000-0003-2971-3090 
 
Özet 
Ziya Gökalp geliştirdiği sosyolojik ve siyasal yaklaşımlarla döneminin çok ilerisinde bir 
düşün insanıdır. Aynı zamanda Türkiye’de sosyolojinin de kurucusu olan Gökalp, bir devlet 
meselesi olarak topluma dair görüşler geliştirmiş ve özellikle kuruluş dönemi siyasi düşün 
hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Kültürel Türkçülük anlayışının önde gelen isimlerinden 
Ziya Gökalp, gerek kültür ve sosyoloji gerekse siyasal çalışmalara kaynaklık edecek pek çok 
esere imza atmıştır. Ona göre millet olmanın yolu ortak bir kültüre sahip olmaktan 
geçmektedir. Buradan hareketle Gökalp’in bakış açısına göre kültürü oluşturan temel öğeler 
oldukça önemlidir. Kültür ona göre toplumsal ruhta ve bilinçte oluşur. Önemli unsurlarından 
biri dildir ve dil, kolektif bilinçteki temel değerlerin yansıması olarak ortak değerlerin 
oluşumuna katkı sunacaktır. Kültürü oluşturan ana unsurlar değerlendirildiğinde dilin yanı 
sıra Gökalp için en önemli konulardan biri eğitimdir. Yaşamı boyunca aldığı çok yönlü 
eğitimler onun eğitim konusunda bakışını etkilemiştir. Ona göre, eğitim aynı zamanda kültür 
politikasının bir ürünüdür. Özellikle geliştirdiği sosyolojik bakış açısıyla birlikte bu durumu 
toplumsal birlik ve ilerleme için önemli görmüştür. Bireyin eğitim sistemi içinde ezberci değil 
yaratıcı olması gerektiğini savunmuş ve bunun içinde gerekli koşulların ancak ülkenin kendi 
kültürel kodları ile düzenlenmiş bir sistemden geçtiğini belirtmiştir. Yapılan çalışma, eserleri 
temel alınarak Ziya Gökalp’in kültür konusuna yaklaşımını sosyolojik olarak değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Yerel değerlerin giderek ön plana çıktığı günümüzde, çağının ilerisinde 
bakışı ve Türkiye’de pozitif bilimin gelişmesine sunduğu katkılar göz önünde alındığında 
Gökalp sosyolojisinin anlaşılması önemli görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Politikası, Eğitim, Dil. 
 

“CULTURE” AS A SOCIAL ISSUE IN THE WORKS OF ZIYA GOKALP 
 
Abstract 
Ziya Gokalp is someone who thinks far ahead of his time with his sociological and political 
approaches. Gokalp, who was also the founder of sociology in Turkey, had developed views 
on society as a matter of state and made important contributions to political thought, 
especially during the founding period. Ziya Gokalp, one of the leading figures in the 
understanding of cultural Turkism, had signed many works that are sources for cultural and 
sociological as well as political studies. In his opinion, the way to become a nation is to have 
a common culture. In this respect, the basic elements that make up culture are very important 
in Gokalp's point of view. According to him, culture is formed in collective spirit and 
consciousness. One of its important elements is language, which contributes to the formation 
of common values by reflecting core values in the collective consciousness. Besides the 
language, according to Gokalp, another of the main elements that make up the culture is 
education. The versatile education he received throughout his life influenced his outlook on 
education. According to him, education is also a product of cultural policy. Especially with 
the sociological perspective he developed, he considered this situation important for social 
unity and progress. According to him, in the educational system, an individual should be 
creative, not rote, and the necessary conditions for this only pass through a system regulated 
by the country's own cultural codes.  
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The aim of this study is to sociologically evaluate Ziya Gokalp's approach to the subject of 
culture based on his works. Today, as local values are increasingly coming to the fore, it is 
considered important to understand the sociology of Gokalp, given how ahead of his time and 
the contributions he had made to the development of positive science in Turkey. 
Keywords: Culture, Culture Policy, Education, Language. 
 
GİRİŞ 
Ziya Gökalp, Türk düşün tarihinin önemli isimlerinden biridir. Özellikle döneminde var olan 
siyasi ve toplumsal buhran dönemlerinde ortaya attığı fikirler, ulus-devlet olma yolunda 
ilerleyen Türk toplumu için oldukça önemli görülmektedir. Düşüncelerinde, yaşadığı 
dönemde hızlı bir gelişme göstermiş Batı tarzı etkilerin de olması sebebi ile Gökalp’in 
fikirleri yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için yol gösterici olmuştur (Gürsoy & Çapcıoğlu, 
2006: 98). Bu anlamda Gökalp’in düşün tarzını anlamak gerek tarihsel süreci 
yorumlayabilmek adına gerekse söz konusu dönemde mevcut toplum tarzını anlayabilmek 
adına önemlidir. 
Gökalp, 1876 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Tevfik Efendi 
tarafından Mehmet Ziya ismini almıştır. Kamu hizmetinde olan bir ailenin çocuğu olan 
Gökalp, 1883 yılında mahalle mektebine başlamış, 1886 yılında Mekteb-i Rüşdiyye-i 
Askeriyye’ye kayıt olmuştur. Gökalp’in eğitim hayatı incelendiğinde babası Mehmet Tevfik 
Efendi’nin büyük etkilerinin olduğu bilinmektedir. Babasının da yönlendirmesiyle Gökalp, 
Batı tarzı eğitim alırken doğu kültüründen de uzaklaşmamıştır. Aldığı bu çok yönlü eğitimler 
ileriki dönemde Gökalp’in görüşlerini önemli ölçüde şekillendimiştir (Alkan, 2019: 231). 
Gökalp, doğduğu yıllar itibariyle devletin içinde bulunduğu buhran döneminden ve bu 
dönemde ortaya çıkan farklı düşüncelerden haberdar bir şekilde yetişmiştir. Osmanlının içinde 
bulunduğu kimlik sorunu üzerine bir bakış açısı geliştirmiş ve milli bir çizgide ilerlemiştir. 
Osmanlı devletinin devamının sağlaması ve kurtuluş yönünde atılacak adımlar onun için 
önemli olmuştur. Osmanlı devletinde üst kimlik belirleme çabalarının yenileşme 
hareketlerinin çıkış noktalarından birini oluşturduğu düşünüldüğünde, Gökalp’in bu yönde bir 
yaklaşım geliştirmesi yaşadığı dönem açısından değerlendirildiğinde oldukça önemlidir 
(Karakaş, 2008: 437). 
Önemli bir halkbilimci, sosyolog ve felsefeci olması bakımından Gökalp, siyasi ve sosyal 
alanlarda fikirlerine başvurulan önemli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Osmanlı 
devletinin topraklarını kaybettiği döneme gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 
döneme tanıklık etmesi onun bu süreçlerde çeşitli eserler vermesine neden olmuştur. Masal, 
şiir ve destanların yanı sıra dergi ve kitaplar yayınlayarak oldukça geniş bir yelpazede 
yayınlar ortaya koymuştur. Din, dil, eğitim, kadın, vatan ve aile gibi pek çok alanın eserlerine 
konu olduğu görülmektedir. Yaşamı boyunca özellikle 19. yüzyılda Avrupa’nın başını çektiği 
ulusçuluk ve özgürlük anlayışından hareketle pek çok alanda var olmuş ve eserleriyle farklı 
birçok akademik alana katkılar sağlamıştır. Yaşamında sürgün ve çeşitli hastalıklar ile 
mücadele etmiş ve Cumhuriyetin ilan edilmesinden bir yıl sonra 1924 yılında vefat etmiştir 
(Şahin, 2019: 178-179). 
19. yüzyılda Batı’nın hızlı bir gelişme göstermesi ile birlikte Osmanlı Devleti’nde de 
yenileşme hareketleri başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan fikir akımları Osmanlı düşün 
hayatında kendine önemli bir yer bulmuştur. Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık ve İslamcılık 
akımları toplumu bir arada tutma yönündeki yaklaşımları farklı biçimlerde ele almaktadır. 
Osmanlıcılık, Osmanlı üst kimliğini tesis etme yönünde, Türkçülük ise milliyetçilik kimliği 
altında toplanmayı esas hedef kabul etmiştir.   
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Batıcılık, gelime için Batı tarzı kurumların alınması gerektiğini, İslamcılık ise Müslümanlık 
çatısı altında birleştirme fikrini temel almıştır. Gökalp bu fikirler içinde milliyetçi cephede yer 
almış ve kültür birliği, dil birliği, vatan birliği gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. 
Ziya Gökalp, yaşadığı dönem bağlamında kültür ve medeniyete ilişkin araştırmalar yapmış ve 
teoriler üretmiştir. Onun bu yaklaşımının temelinde yaşadığı dönem içinde mevcut buhran 
yapısına yönelik çözüm önerileri geliştirmek yatmaktadır. 19. yüzyıl içinde ilerlemenin temel 
merkezi kabul edilen Batı medeniyetine yönelmek onun çalışmalarının temel dinamiğini 
oluşturmaktaydı. Gökalp bu süreç içinde kültürel özelliklerin kaybedilmemesi üzerine derin 
araştırmalar gerçekleştirmiştir. Bu geçiş sürecinde yerel yani kültürel özelliklerin 
kaybedilmesi ona göre toplumun yok olması anlamına gelmekteydi. Güçlü bir toplumsal 
yapının çıkış noktası gelişmiş bir uygarlık içinde yer almaktı fakat bunu yaparken sıkı yerel 
kültürel örüntülerden oluşmuş siyasi bir yapı ön görmekteydi. Yozlaşmanın ve kimlik 
kaybının önlenmesi için toplumun milli değerlerine dönmesi gerektiğini vurgulayan Gökalp 
bunun anlamını ve yansımasını Türk milliyetçiliğinde görmektedir (Çelik, 2006: 61). 
Yapılan çalışmada sosyolojik bir perspektiften Gökalp’in kültür kavramı ele alınmış ve onun 
bir uzantısı olarak eğitim ve dil konusundaki yaklaşımları değerlendirilmiştir. Çalışmanın 
çıkış noktasından hareketle Gökalp’in kültür kavramsallaştırmasının yaşadığı dönem içinde 
anlaşılmasına yönelik literatür okuması yapılmıştır. Bu noktada Gökalp’in eserlerinden 
faydalanılmış ve alan yazınına katkı sunan eserler bağlamında toplumsal açıdan 
değerlendirilmiştir.  
 
1-KÜLTÜR KAVRAMI ÜZERİNE 
Kültür, Arapça kökene sahip bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüğü içinde ifade edilen 
anlamlarından biri “ekin”dir. Kültür genellikle toplumların sahip olduğu ve ürettiği değerlerin 
toplamı şeklinde tanımlanmaktadır. Kavram genel anlamda değerlendirildiğinde pek çok 
unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Sanat, estetik ve gelenekleri kapsadığı gibi maddi 
öğeleri de ifade etmek için kullanılabilmektedir. Diğer bir deyişle insanoğlunun yapıp ettiği 
tüm oluşumları kapsamaktadır. Kuşkusuz insan kültüre sahip tek canlı değildir ancak aklını ve 
yetilerini kullanarak kendine özgü bir alan ve yepyeni bir doğa yaratabilmesi açısından 
özelliklidir. Sadece yaşamak için bir takım özellikler geliştirmenin yanı sıra yeni ve sayısız 
aletler ya da sözlü destanlar üretip bunları nesilden nesile aktarabilmiştir. Böylelikle benzeşen 
ve farklılaşan unsurlar ile birçok toplum geçmiş dönemlerden bu yana varlığını koruyabilmiş, 
kendine özgü bir tarih yaratabilmiştir (Hançerlioğlu, 1996: 231-232).  
Yüzyıllar boyunca hüküm süren dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olan Osmanlı 
İmparatorluğu özellikle son dönemlerinde sahip olduğu geleneksel yapısını modern koşullar 
karşısında ayakta tutma adına çeşitli girişimlerde bulunmuştur. İmparatorluğun içinde 
bulunduğu zorlu koşullar onu Batı tarzı yenilikler yapma noktasında harekete geçirmiştir. Bu 
noktada eğitim alanının yanı sıra askeri ve siyasi alanlarda çeşitli yenilikler ortaya 
koyulmuştur. 19. yüzyılda bu var olma mücadelesi altında Osmanlı siyasi ve düşün alanı 
yeniden şekillenmiştir. Ziya Gökalp söz konusu gergin ve çıkış arayışlarının bulunduğu bir 
dönemde yaşamış ve hem imparatorluğun çöküşüne hem de yerine yeni bir devletin 
kurulmasına tanıklık etmiştir. Bu siyasi iklim içinde onun “Kültürel Türkçülük” anlayışı 
şekillenmiştir (Coşkun, 2004: 67-68; Demirpolat, 2021: 269). 
Kültür kendi içinde pek çok öğeden oluşmaktadır. Diğer bir deyişle toplumsal pek çok unsur 
bir araya gelerek kültürü oluşturmaktadır. Bunlar ahlak, siyaset, aile, hukuk vb. gibi kurumlar 
olarak değerlendirilebilir. Kültürü oluşturan bir diğer önemli unsur ise dindir. Bu anlamda din, 
insanın kendisi, evren ve yaratıcı ile olan ilişkisinin düzenlendiği en önemli kurumlardan 
biridir.   
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Ziya Gökalp bu anlamda din olgusunu toplumsal yapı içinde değerlendirmiş ve Türkleşmek, 
İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eserinde dini yapı olarak İslam Ümmetine yönelmeyi 
açıklamıştır. Bu anlamda toplumsal yapıyı oluşturan din dahil olmak üzere gelenek, görenek 
ve çoklu unsurları toplumu bir araya getiren öğeler olarak değerlendirmektedir (Tanrıverdi, 
2018: 594).  
Ziya Gökalp’in kültür kavramının temellerinden birisini de “dil” oluşturmaktadır. Bir milleti 
oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Dil, onun kültür anlayışında kültürü oluşturan yegâne 
unsurlardan birisidir. Bu sebeple dil, milli olmalıdır. Dilin milli olması, kültürün milli olması 
için gerekli şartlardan birisidir (Timurtaş, 1964: 71). Gökalp’e göre dil bütün kültürel 
unsurları içinde barındıran geniş kapsamlı bir yapıdır. Toplumların yapıp ettiklerini ve 
ürettiklerini sonraki nesillere aktarmasını sağlayan en temel araçtır. Kültür emperyalizminin 
önlenmesi için dilin yabancı kelimelerden arındırılması en temel çıkış noktasıdır. Bir toplum 
eğer yok olmak istemiyorsa kendi öz dilini ve onu oluşturan unsurları kaybetmemelidir 
(Arslanoğlu, 2000: 8). 
Dilin sadeliğini kaybetmesi durumundan 13.yy’dan sonra bahsedilebilmektedir. Bu süreçten 
sonra İslam medeniyeti etkisi altında kalınmış, Arapça ve Farsça’dan dilimize pek çok 
yabancı kelime girmiştir. Bu noktada dilimize yeni giren kelimelerin bir kısmı din dilini 
öğrenmek için kelime karşılığı olan bir kısmı ise edebiyat dili olarak Türkçede karşılığını 
bulmuş kelimelerdir. Bu süreçte Farsça zamanla devlet dili haline gelmiş ve uzun bir süre 
devlet içinde yazışmalarda kullanılan dil olmuştur (Timurtaş, 1964: 73).  
Gökalp’in ulusçuluk- halkçılık fikirlerinin en önemli yansımaları dilde görülür. Halka 
yönelme aynı zamanda edebiyatta da halka yönelmeyi kapsamaktadır. Bu prensibin bir getirisi 
olarak edebiyatın halk için yapılması düşüncesi karşımıza çıkar. Türkçülük anlayışında çok 
yönlü olarak milli değerlere yönelim söz konusudur. Gökalp’e göre toplumun her kesimi halk 
dilini kullanmalıdır. Bu durumda aydınlar ve sanatçılar aynı şekilde halk dili ile eserler ortaya 
koymalıdırlar. Böylelikle ortak bir halk dili ile millet olma ruhu yükseltilecektir. Çünkü dil bir 
topluluğun iletişim kurmasını, anlaşmasını sağlayan en önemli araçtır ve bu araç ile toplum 
ortak değerler geliştirebilmektedir. Toplumsal yeniden üretim ve anlamın kurgusal düzlemi 
ancak dil ile oluşmaktadır (Argunşah, 2010: 123-124). Bu yönü ile Gökalp’in halk bilimine de 
önemli katkılarının olduğu söylemek yanlış olmayacaktır (Atnur, 2011: 30). 
Halk bilimi kapsamında Gökalp’in geleneksel yönü ön planda tuttuğu görülmüştür. Her ne 
kadar Batı medeniyetine yönelmeyi ilerleme için önemli görse de halk bilimi noktasındaki 
yaklaşımları onun ilerleme, kalkınma ve çağdaşlaşma konusunda geleneksel yönü temel çıkış 
noktası olarak kabul ettiğini ortaya koymaktadır. “Halk” kavramını milletin temeli olarak 
gören Gökalp, Türklerin gelenek ve görenekleri hakkında incelemelerde bulunmuştur. Onun 
yaklaşımın en önemli kırılımlarından biri kültürün temel oluşum unsurlarının kökeninin halk 
kültürüne dayanması noktasındadır. Bu noktada her ne kadar batılı kaynaklardan faydalansa 
da Avrupa’da ortaya çıkan bilimsel ilerlemeleri kendi toplum unsurları üzerinde 
değerlendirmiş ve yorumlamıştır (Şahin, 2013: 92). 
Ziya Gökalp’in bilimsel yaklaşımı incelendiğinde iki önemli bakış açısı karşımıza 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki sosyo-kültürel evrim anlayışıdır. Bu görüş Darwin’in insan 
türünün doğal seçilim ile geliştiğini ve evrildiğini ileri sürdüğü görüşün toplumsal yapıya 
farklı bir şekilde uyarlanmış halinin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer 
yaklaşım ise ulus- devlet yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde oluşan milliyetçilik 
düşüncesi onun her konudaki bakışını şekillendirmiştir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde Gökalp’in fikirlerinin amacı toplumu bir arada tutmak 
gelişme, ilerleme ve kalkınma noktasında aşama kaydetmektir. Bu noktada toplumu ileriye 
taşıyacak üst gaye oldukça önemlidir. Bu üst gaye toplumu uyum içinde tutacak ve sistemli 
bir biçimde toplumu bir üst aşamaya taşıyacaktır.   
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Bunun için milletin “Türk Ulusçuluğu” fikri altında birleşmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ona 
göre gelişme için toplum olarak milli kültür ve değerlerimize sarılmalı, bu değerlerler 
çerçevesinde Batı’nın medeniyetine yönelme sağlanmalıdır  (Çek Cansız, 2014: 60-61). 
 
2-ZİYA GÖKALP’TE MİLLET MESELESİ OLARAK KÜLTÜR 
Batıda sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte gelişen sosyal ve ekonomik yapı 
dünyadaki dengeleri değiştirmeye başlamıştır. Bilimsel ve ekonomik olarak hızlı bir gelişim 
kaydeden Avrupa bu durumun yansıması olarak siyasi açıdan da yeni oluşumları yapısına 
eklemiştir. Özellikle ulus-devlet anlayışının hakim olmaya başlaması durumu imparatorluklar 
için yönetimde problem alanları yaratmaya başlamıştır. Nitekim Osmanlı Devleti de bu 
durumdan etkilenmiştir. Böyle bir siyasi ortam içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ulus- 
devlet anlayışı içinde halkın kültüründen kopmadan aynı zamanda Batının teknolojik 
ilerlemesinin de değerlendirildiği politikalarla şekillendirilmek istenmiştir. Bu noktada 
Gökalp, milliyetçilik kavramı ile ön plana çıkmıştır. Buna bağlı olarak etnik değil, kültürel bir 
aradalık diğer bir deyişle Durkheim’in kullandığı kolektif vicdan kavramına denk olan 
toplumsal hafıza yaklaşımıyla kurtuluşu Türk uygarlığının tarihinde aramaktadır (Temizkan, 
2022: 105). 
Gökalp’in düşün hayatını etkileyen önemli isimlerden biri Emile Durkheim’dir. Durkheim 
tarafından geliştirilen ulus-devlet temelli yaklaşımlar Gökalp’in toplum meselelerine bakışını 
şekillendirmiştir. Durkheim, feodalizmden kapitalizme geçen yani üretim biçiminin köklü 
olarak değiştiği Avrupa’da ekonomik ve toplumsal temelde doğan sosyoloji biliminin 
akademik kurucusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Durkheim, geleneksel toplum tipinden 
modern toplum tipine geçiş yapmış Avrupa ve özelde de Fransız toplumu için birleştirici, 
düzen ve dengeyi sağlayıcı unsurlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Geleneksel 
dönemin toplumları bir arada tutan unsurlarını incelemiş ve yeni oluşan modern yapıda geçiş 
sancısını yaşayan toplumsal yapıya ilişkin fikirler üretmiştir (Bulut, 2015: 87).  
Gökalp ve Durkheim arasında bulunan benzerliklerin yanı sıra toplumsal bilinç kavramına 
bakışta farklılıklar da bulunmaktadır. Durkheim’de tinsel olan bakışın yerini Gökalp’te 
gerçeklik almaktadır. Ancak tüm bunların ötesinde toplumsala olan bütüncül bakışın sosyoloji 
bilimine önemli katkıları olmuştur. Bireyin toplumdan doğduğunu ve etkilendiğini savunan 
söz konusu bakışın, yöntembilim açısından değerlendirildiğinde temeli oluşturduğu 
söylenebilmektedir (Ergun, 2010: 58-59). 
Durkheim’in gelenekseli göz ardı etmeden modern toplum yapısına dair çıkarımlar yapması 
ve yeni kuramlar ortaya koyması Gökalp’i etkilemiştir. Gökalp, Durkheim sosyolojisinden 
hareketle toplumsal yapıya dair fikirler geliştirmiştir. Batıda sosyolojiye ve ortaya çıktığı 
koşullara göz atıldığında temelinde toplumsal ve ekonomik koşulların yer aldığı görülürken, 
Gökalp için sosyolojinin temelinde devletin kurtuluşu fikri yatmaktadır.  
Gökalp sosyolojisinin temel kavramlarının başında kültür gelmektedir. Gökalp, kültür 
kavramına bir karşılık aramış ve kavramın temeline toplumun geliştirdiği ortak duyguları ve 
yaşayışları koymuştur. Bu ortak yaşayış biçiminin meydana getirdiği unsurlar duygular, 
heyecanlar ve gelenek, göreneklerin yanı sıra ekonomik sistemleri de kapsamaktadır. Bu 
oluşumların tamamı kültürel çerçevede halk kaynağına dayanmaktadır ve bu nedenle o 
topluma özgüdür, aktarılamaz. Aynı zamanda bu unsurlar kurumsal düzeyde birbirine sıkıca 
bağlıdır ve ilişki içindedir. Bu yüzden toplumu oluşturan bireyleri birbirine bağlar. Diğer bir 
deyişle Gökalp’te kültür şemsiye (kapsayıcı) unsurdur. Onun altında pek çok yapı yerel 
düzeyde şekillenmektedir. Milletlerarası bir özellik gösteren medeniyet kavramı bir ulustan 
başka bir ulusa aktarılabilir. Yerli ve milli öğeler içerdiği için kültür, bir aktarım unsuru 
değildir. Topluma özgüdür. Bir toplum ilerlemek ve yükselmek istiyorsa önce kültürel olarak 
yükselmelidir.   
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Diğer bir deyişle Gökalp sosyolojisinde ilerleme ve yükselmenin temel kaynağı kültürel 
ilerlemedir. Kültürel olarak sıkı bağlarla örülmüş bir toplum siyasal olarak da güçlenecek ve 
gelişmiş uygarlıkların alanına girebilecektir. Bilim ve teknik bakımından gelişmeleri 
kapsayan medeniyet ulusların arasında ortak olabilir. Bu ortak yapıyı uluslar bir araya gelerek 
oluştururlar ve bu yapı bilim insanları tarafından geliştirilir (Arslan, 2004: 11-12). Gökalp 
“Türkçülüğün Esasları” (Gökalp, 2014: 46) adlı eserinde kültür ve medeniyet arasındaki 
benzerliği şöyle açıklamıştır; 
“Hars ile medeniyet arasında hem iştirâk (birleşme) noktası, hem de ayrılık noktaları vardır. 
Hars ile medeniyet arasındaki iştirâk noktası, ikisinin de bütün içtimâî (sosyal) hayatları câmi 
olmasıdır (içine almasıdır). İçtimâî (sosyal) hayatlar şunlardır: Dinî hayat, âhlakî hayat, 
hukukî hayat, muâkalevî (akla dayanan) hayat, bediî (estetik) hayat, iktisadî hayat, lisanî 
hayat, fennî hayat. Bu sekiz türlü içtimaî hayatların mecmûuna (toplamına) hars adı verildiği 
gibi medeniyet de denir. İşte, hars ile medeniyet arasında iştirâk ve müşâhebet (benzerlik) 
noktası budur”. 
Gökalp için kültür ve medeniyet arasındaki benzerliğin yanı sıra ayrım da iyi anlaşılmalıdır. 
Bu ayrımın anlaşılması ve toplum tarafından benimsenmesi onun toplumsal kimliğini 
değiştirmeden ilerlemesi için temel gerekliliktir. Nitekim ona göre medeniyet, milletlerarası 
olan ve temelinde akıl yolu ile kavranabilen unsurları içeren bir olgudur. Kültür ise milletlere 
özgü olan temelinde ilham ve sezgiyi barındıran öz benliktir. Toplumun kendi öz benliği ile 
yarattığı ve kimliğinin izlerini taşıyan gelenekselin ve törenin etkin olduğu bir olgudur. Bu 
anlamda kültür değerlendirildiğinde medeniyet kavramından daha karmaşık ve çözülmesi 
daha zor bir yapı karşımıza çıkmaktadır (Ünsaldı & Geçgin: 2015: 233). Yaptığı analizler ile 
Gökalp kültürel olarak kuvvetli toplumları ve dönemlerini değerlendirmiştir; 
“Hars ile medeniyetin sonuncu bir münasebeti de şudur: Harsı kuvvetli, fakat medeniyeti 
zayıf bir milletle, harsı bozulmuş, fakat medeniyeti yüksek olan diğer bir millet, siyasi 
mücadeleye girince, harsı kuvvetli olan millet daima galip gelmiştir. Meselâ eski Mısrîler 
(Mısırlılar), medeniyette yükselince harsları bozulmaya başladı. O zaman yeni doğan Fars 
devleti ise, medeniyette henüz geri olmakla beraber, kuvvetli bir harsa da mâlikti (sahipti). Bu 
sebeple Fârisîler, Mısrîleri mağlup ettiler. Birkaç asır sonra İran’da bir medeniyet yükseldi. 
Tabiîdir ki (doğal olarak) hars zayıflamaya başladı. Bu kere de ibtidâ (başlangıçta) harsları 
henüz bozulmamış olan Yunanlılara mağlup oldular” (Gökalp, 2014: 58). 
Sosyolojik yaklaşımlar kendi içinde farklı pek çok bakış açısı barındırmaktadır. Gökalp’in 
sosyolojisi incelendiğinde onun temel aldığı kavramların arasında “kavim” ve “sosyal bünye” 
kavramlarının da yer aldığı görülmektedir. Gökalp için önemli saptamalardan biri Türk 
kavminin yerini analiz etmektir. Ona göre Türk kavminin farklı medeniyetler içindeki yerinin 
analiz edilmesi onun ileriki dönemlerde izleyeceği yolu doğru tayin edebilmesi adına oldukça 
önemlidir. Türk kavminin diğer medeniyetler içinde yeri ve özellikleri saptanarak bu 
özellikler üzerinden Batı medeniyetine yönelme sürecini evrimsel bir bakış ile 
değerlendirmiştir. Hars (kültür) ve medeniyet arasındaki temel ayrımı ortaya koyma 
nedenlerinden birisi de budur (Ünsaldı & Geçgin: 2015: 233). 
Ziya Gökalp, çağdaşlaşmayı Batının tüm unsurları ile alınması ya da taklit edilmesi olarak 
görmemektedir. Çağdaşlaşma ona göre Batının bilimsel düşünme biçiminin alınması 
durumudur. Ona göre kendi kültürümüz üzerinden ilerlemek ve kültüre bağlı kalmak 
toplumsal anlamda temel birlik unsurudur. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı 
eserinde Türkleşmek ve İslamlaşmak üzerinden kültür açıklamaları yapmıştır. Tüm bu 
unsurlar milliyetçilik fikri temelinde şekillenmiştir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çöküşüne dair durumların tartışıldığı süreçte bu unsurlar toplumun bir arada kalmasına 
yönelik işlevler barındırmaktadır.   
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Diğer bir deyişle Avrupa’nın ulaştığı bilimsel olgunluk düzeyine erişememenin devlet ve 
toplum üstünde yarattığı etkiler Gökalp’te fikri temeller üzerinden tartışılmıştır ve söz konusu 
eserde formülize edilen bu üçlü yaklaşım milliyetçilik idealine ve gelişmişlik ülküsüne atıf 
yapmaktadır  (Özakpınar, 2012: 5). 
Yaşadığı dönemde milli fikirleri besleyen görüşleri ile kolektif yapıda kendine önemli bir yer 
edinen Ziya Gökalp “Muasırlaşmak” kelimesini şöyle açıklamıştır (Gökalp, 2016a: 38); 
“Bu tafsilattan anlaşılır ki muasırlaşmak tabirinin manası, asrî olan medeniyet zümresinin 
gittikçe tekemmül eden ilim ve mafirette hiçbir milletten geri kalmayacak surette faik bir 
mevki ihraz etmektir. Medeniyet zümresi için müşterek bir insan hayatı yaşamak hiçbir vakit 
ne aile ve devlet hayatlarının hususiyetinde, ne de millet ve ümmetin tazammun ettiği harsî 
tesanütlere menafi değildir. Bir Türkler, asrî medeniyetin akıl ve ilmiyle mücehhez 
olacağımız hâlde bir “Türk-İslâm” harsı ibda etmeye çalışmalıyız”. 
Gökalp, muasırlaşmak için toplumun geleneksel yapısının ve yapı içindeki öz benliğin diğer 
kuşaklara aktarımının önemini vurgular. Bu aktarım içindeki en etkili araçlardan biri 
eğitimdir. Eğitim süreci bireye kazandırdığı pek çok yönü olan gelişimsel bir süreçtir. Bu 
gelişim süreci bireye kültürel çevreye uyum sağlama yetisini de kazandırmaktadır. Eğitim 
alanında çalışmaları bulunan Amerikalı felsefeci John Dewey’e göre eğitim hayat ile içe 
ilerleyen ve hayatın kendisi olan bir süreçtir. Bu yaklaşıma benzer bir yaklaşım Gökalp’te de 
karşımıza çıkar. Gökalp eğitimi bireyin toplumsal olana uyum sağlaması süreci olarak 
değerlendirir. Bu yönüyle eğitimin felsefi yönü Gökalp’in liberal bakış açısında kendisine yer 
bulmaktadır. Özellikle yükseköğretime dair ortaya koyduğu görüşler oldukça önemlidir. 
Eğitimin milli değerlere dayanması, özgürlükçü olması ve özellikle ezbercilikten 
kaçınılmasına dair düşünceleri günümüzde hala oldukça önemli tartışma konularının başında 
gelmektedir. Yine eğitimin çağdaş olması yani dönemin ilerlemelerine göre eğitim alanında 
kurumsal güncellemeler yapılması durumunun günümüzde ne derecede gerçekleştirilebildiği 
durumu da eğitimciler açısından tartışılabilir durumdadır (Adanalı, 2004: 69-70). 
Gökalp’in en önemli eserlerinden biri olan “Türkçülüğün Esasları” adlı eseri içerdiği eğitici 
ve öğretici çıkarımlar ile eğitim sisteminin önemli bir parçası olarak 
değerlendirilebilmektedir. Nitekim hem tarihi hem de toplumsal birlik ve beraberliği 
çağrıştıran kazanımlar içermesi bakımından tarih dersi kapsamında öğrencilere faydalı olacak 
ve yürürlükte olan eğitim-öğretim program unsurları ile örtüşen noktada bilgilendirici 
özellikler barındırmaktadır (Gül & Evci, 2021: 98-99). Bu noktada geçmiş dönem (1985-
1997) ders kitapları da incelendiğinde Milli Tarih ders kitaplarında yer alan düşüncelerin 
Gökalp’in düşünceleri ile uyuştuğu saptanmıştır. Namlı Altıntaş ve Gölen (2020: 441) 
tarafından gerçekleştirilen “Ziya Gökalp’in Türkçülük Düşüncesinin Milli Tarih Ders 
Kitaplarına Yansıması” adlı çalışmada Altın Işık kitabında yer alan masal ve şiirler ile 
günümüzde okullarda okutulan Sosyal Bilimler dersi ders kitaplarının içeriğinin 
zenginleştirilebileceği fikrine yer verilmiştir. 
Osmanlı’da düzen arayışı ve devlete yönelik güçlendirme ve kurtuluş çarelerinin arandığı 
dönemde Gökalp’in “Türkçülük” akımı içinde yer aldığı bilinmektedir. Bu yaklaşım 
çerçevesinde Gökalp, toplumu bir arada tutmaya ve düzen tahsis etmeye yönelik değerleri 
önemsemiştir. Bu yaklaşımın en önemli yansımaları Gökalp’in “Altın Işık” adlı eserinde 
görülmektedir. Altın Işık’ta bir dizi değerler sistemine vurgu yapılmıştır. Eser bu yönü ile 
değerler eğitiminin bir parçası olarak da ele alınabilmektedir. Kitapta en fazla sevgi değeri ile 
ilgili cümlelere yer verilmiştir. Daha sonra sırayla “vatanseverlik”, “vefa”, “yardımlaşma/ 
dayanışma”, “doğruluk/ dürüstlük”, “adalet/ çalışkanlık”, “özgüven/ misafirperverlik”, 
“sorumluluk/ hoşgörü ve merhamet” ve “sabır” değeri ile ilgili cümleler bulunmaktadır (Eker 
& Yıldırım, 2017: 35).   
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Örneğin, eser içinde yer alan  ve bir halk masalı olarak da değerlendirilen Tembel Ahmet 
masalı içinde sevgi, sabır, hoşgörü, güven, çalışkanlık, sorumluluk gibi değerleri 
barındırmaktadır. Eser eser şöyle sona ermektedir (Gökalp, 2016: 36); 
“Padişahım! Beni tembellikten kurtarıp hiç yorulmaz bir adam haline koyan kızınızdır. O beni 
kendisine layık bir koca yaptı. Ben de ona ve size gayet kıymetli bir hediye getirdim: Dört 
seneden beri Şehzade’yi bu halde bulunduran sevgilisini getirdim” dedi. Bir anda, dört senelik 
aşk hasreti ile yanan Kara Gözlü Sultan içeri girerek Şehzede’ye doğru koştur. Şehzade bunu 
görünce elini eline götürdü. Gözleri canlanmaya başladı. Halinden, tavrından, yavaş yavaş 
hatıralarının uyandığı, hafızasının yerine geldiği anlaşılıyordu. Birkaç saniye geçtikten sonra 
tamamıyla aklı başına geldi. “Âh! Sevgilim!” diyerek nişanlısına sarıldı. Padişah, kızına ve 
damadına teşekkür etti. Kırk gün kırk gece düğün yapılarak Şehzade ile Kara Gözlü Sultan 
muratlarına erdiler”. 
Gökalp’in çalışmaları incelendiğinde onun kültürü bir toplum meselesi olarak ele aldığı ve bu 
bağlamda çeşitli yaklaşımlar geliştirdiği görülmektedir. Söz konusu yerli ve milli kültürün 
benimsenmesi için önemli unsurlar toplum yapısı içinde yeniden revize edilmelidir. Örneğin, 
dil sadeleşmeli ve eğitim çağdaş döneme uygun olarak milli kültür unsurları ile yeniden 
güncellenmelidir. Bu unsurların güçlendirilmesi ve öz benliğin benimsetilmesi yolu ile 
toplumsal kalkınma sağlanabilecektir. 
 
SONUÇ 
Kültür ve medeniyet kavramlarını ilk defa inceleyen bir sosyolog olarak Gökalp, toplum 
temelli bir bakış ile değerlendirmelerde bulunmuştur. Kuşkusuz Gökalp sosyolojisini 
incelerken yaşadığı dönem koşulları kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. Yaşadığı 
toplumu ulusçu bir gaye ile ilerleme ve düzen kurma yönünde ele almış ve ülkemizde çeşitli 
yönlerden ilkleri gerçekleştirmiştir. Kültür ve medeniyet kavramlarını ilk olarak 
incelemesinin yanı sıra Türkiye’de sosyolojinin de kurucusu olarak da tanınmaktadır. 
Gökalp’in fikirlerinin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne de kaynaklık ettiği bilinmektedir. 
Milliyetçilik akımının önemli temsilcilerinden olan Ziya Gökalp tarihi konjonktürde önemli 
bir yere sahiptir. Milliyetçilik akımı hem bilimsel hem de siyasi hayata önemli ölçüde yön 
vermiş ve tarihi incelemelere konu olmuştur. Genel hatlarıyla değerlendirmek gerekirse 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğan milliyetçilik akımı kurtuluş mücadelesinin verildiği 
dönem ve Cumhuriyet dönemi boyunca hali hazırda devam eden düşünce ve fikirler ile 
varlığını sürdürmüştür. Özellikle 1918 yılı ve sonrasında milliyetçilik akımı artık kimliği olan 
ve çeşitli çevreler tarafında desteklenen bir akım haline gelmiştir. Bu akımın kurucularından 
ve önemli fikir adamlarından biri de Ziya Gökalp’tir (Çalen, 2019: 11). 
Yapılan çalışmada Gökalp sosyolojisi, toplumsal bir yaklaşımdan hareketle kültür kavramı 
ekseninde değerlendirilmiştir. Kültür ve kültürün temel uzantıları olarak görülen dil ve eğitim 
kavramları bu çerçevede ele alınmıştır. Buradan hareketle kavramsal çerçeve genişletilerek 
yazının kapsamı geliştirilebilir bir niteliktedir.  
Gökalp’in kültür kavramı eserlerinde de yer aldığı üzere bir toplum ve devlet meselesidir. Öz 
benliğin kaybedilmemesi ve geçmişten gelen kültürel yapının unsurlarının güçlendirilerek 
sağlam temellerin kurulması toplumları muasır medeniyetler arasına sokabilecek önemli 
unsurlardır. Değerlere bağlılık ve bu değerlerin aktarımı oldukça önemlidir. Önemli aktarım 
ve milli benlik unsurların biri de dildir. Gökalp, dil ile ilgili yaptığı çalışmalar temel 
alındığında ortaya koyduğu kavramsallaştırma sürecinde çeşitli analizlerde de bulunmuştur. 
Dilin millileşmesinde etkili isimlerden biri olan Ziya Gökalp, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelinde yer alan milliyetçilik fikrinin temellerinin atılmasında büyük rol oynamıştır.  
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Kısa hayatı boyunca eğitim, dil, kültür, ulus, halk, vatan gibi temel kavramlar üzerinde 
oldukça önemli fikirler ve yaklaşımlar geliştirmiştir. Hem felsefi hem siyasetçi yönü ile pek 
çok sürgün ve zorluklarla karşılaşmasının yanında milli oluşumun temeline katkı sağlayacak 
dergi ve yayınlar oluşturmuş ve eğitimler vermeye devam etmiştir (Sütçü, 2013: 2299). 
 Gökalp’in kültür anlayışının yansımalarından bir diğeri eğitim alanında görülmektedir. Ona 
göre kültür eğitimin bir parçasıdır ve kültürün nesilden nesile devamı ancak kültür temelli 
oluşmuş bir eğitim sistemi içinde gerçekleşebilmektedir. Yabancı değerlerden arınmış ve 
milletin öz benliğini yansıtan bir sistem ile oluşturulmuş eğitim süreci bireyin kimlik gelişimi 
için oldukça önemlidir. Öz değerler ise milletin içtimai hayatında yer alan geçmişten getirdiği 
kurumlar arasındaki yapısal ahenkte gizilidir (Bekteş & Kurt, 2022: 449). 
Ziya Gökalp’in geliştirdiği düşünce alanlarına yönelik eleştiriler de mevcuttur. Özellikle 
Gökalp’in hayalindeki toplum yapısı üzerinde fikirler ürettiği ve onun teorik fikirleri ile 
pratiğin örtüşmediğine yönelik bakış açıları mevcuttur. Gökalp’in Batılı eserleri kaynak 
olarak alması da çağdaşları tarafından çeşitli yönlerden takdir edildiği kadar eleştiri de 
almıştır (Oral, 2006: 33). Ziya Gökalp’in çalışmalarında batılı kaynakları kullanması çok 
yönlü olarak değerlendirilebilir. İmparatorluğun yaşadığı zorlu dönemlerde yeniden 
yapılanma mücadelesi içinde hızlı bir gelişme kaydeden Batı tarzı politika ve uygulamalar 
Osmanlı düşün hayatı içinde önemli bir rol oynamaktaydı. Gökalp’in bu iklim içerisinde 
yabancı kaynakları bilimsel çerçevede incelemesi ve onu kendi kültürel koşulları içinde 
değerlendirme çabası günümüz politik ve düşün sistemi içinde hala kendine yer bulmaktadır. 
Gökalp’in bu noktadaki çabası, Batı medeniyetinin gelişimi karşısında milli toplum 
anlayışıyla toplumsal gelişmeye katkı sunabilecek bilim ve fen uygulamalarının alınarak 
çağın gerisinde kalmama noktasında bir atılım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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INDONESIAN TRADITIONAL MARKETS IN AL-GHAZALI’S ISLAMIC 
ECONOMIC PERSPECTIVE 

 
M. Khoirul Fikri  
Sharia Economic Departement Faculty Economic and Business of UIN K.H. Abdurrahman 
Wahid Pekalongan  
 
 
Rizky Andrean 
Sharia Economic Departement Faculty Economic and Business of UIN K.H. Abdurrahman 
Wahid Pekalongan  
 
ABSTRACT 
Traditional markets are one of the heart of the community’s economy. This study aims to 
examine how traditional markets in Al-Ghazali’s Islamic economic perspective. The method 
in this research is a descriptive analysis in the form of library research using a qualitative 
research approach. In this study, used secondary data obtained from previous research studies 
and other literature with similar research topics. From this research, the results of the study 
are as follows. Traditional Market is a market that is built and managed by the Government, 
Regional Government, Private, State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises 
including cooperation with the private sector with business premises in the form of shops, 
booths and tents owned/managed by small, medium, and non-governmental traders. or 
cooperatives with small-scale businesses, small capital and with the process of buying and 
selling merchandise through bargaining. Al-Ghazali in building the economy, especially in 
market economic issues, departed from the principles of monotheism, the hereafter, and 
treatises. From this principle, the multidimensional goals of economics are built. Not only 
aims to be material oriented but also in order to achieve spiritual satisfaction. Al-Ghazali 
explains with detail in his creation that the market evolution, namely “Farmers can live where 
agricultural tools are not available. On the other hand blacksmiths and carpenters live where 
agricultural land does not exist. But naturally they will need each others.” 
Keywords: Traditional Market, Islamic Economic, Al-Ghazali. 
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THE POLICIES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE FIELD OF 
DIASPORA 

 
Anastasia Romanova 
Academy of Economic Studies of Moldova 
 
Rodica Svetlichnaia 
State University of Moldova 
 
ABSTRACT 
The civic involvement of the diaspora in the public and political life of the Republic of 
Moldova is becoming more and more important. At the same time, the authorities of the 
Republic of Moldova recognized the importance of the diaspora field, which can contribute to 
the economic and social development of the country. The article examines the process of 
elaboration, regulation and implementation of state policies in the field of diaspora in the 
Republic of Moldova. 
The authors believe that the Moldovan authorities are trying to develop a coherent state policy 
towards the Diaspora based on an integrated approach. This is reflected in the legislative and 
institutional framework of the state policy in the sphere of the diaspora. 
Keywords: diaspora, state policy, migration 
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THE TITTLE OF RESEARCH: QUALITY OF PUBLIC SPACES: THE MAIN 
COMMERCIAL OFFER DRIVING THE ATTRACTIVENESS OF PUBLIC SPACE 

IN ELKHROUB (STATE OF CONSTANTINE-ALGERIA). 
 
Chaabna Abdelkarım  
 
Aziri Dhiya Eddine  
 
ABSTRACT 
Public spaces are built and evolve according to the uses made of them by society today, and 
are planned in such a way as to meet the possible needs of tomorrow. Indeed, spaces that do 
not evolve deteriorate and fall into disuse. So many functions that are currently issues of 
sustainable urban planning, given the densification of cities; demographic change, and 
environmental constraints, economic decline, changing lifestyles and social practices, As a 
result, public spaces will have to adapt and reinvent themselves. To meet these challenges, the 
mobilization of all city stakeholders is essential. 
As we mentioned above, sustainable urban planning provides new approaches for the city of 
tomorrow, including the commercial urban planning approach. The latter parallels a dynamic 
economic activity and a social climate respectful of all and beneficial to all individuals. Given 
the importance of the role played by the economy in social integration, as well as its capacity 
to respond to major societal challenges and to create closer social ties, commercial activity 
has a great contribution to make to this dynamic of sustainable development. 
On the other hand, the public space builds the city continuously. It concentrates the diversity 
of uses of inhabitants and citizens, allows social diversity, contributes to economic 
attractiveness. As such, the question of the stakes of the requalification of public spaces is 
arousing growing interest on the part of municipalities. However, the study of commerce is 
now part of the renewal of ways of thinking about urban space. The current debate between 
researchers and city stakeholders focuses on ways to improve the quality of public spaces, 
through the study of the city's commercial apparatus, in order to provide a healthier and more 
pleasant for users of public spaces. More and more, commerce is proving to be a very fruitful 
entry point for grasping the balance of power as well as the hesitations that shed light on the 
study of social change in urban public spaces. 
This work essentially explores the impact of the commercial dimension on the urban quality 
of public space in the city of EL KHRUB. In addition, this study examines how the 
commercial offer can participate in the creation of attractive public spaces and friendly in the 
centers as well as in the peripheral areas of the city of EL KHRUB. Based on the quantitative 
analysis of the results from our field surveys and the qualitative one resulting from 
questionnaires and interviews and the syntax method carried out between 2015 and 2019, we 
questioned around 200 traders surveyed by semi-open questionnaires. On the other hand, we 
carried out a qualitative survey by open questionnaires with 100 inhabitants in 2019 with 
inhabitants and merchants, we found that commercial expansion structures and modulate the 
attractiveness of public spaces, influences practices residents, strengthen the social ties of the 
neighborhoods. 
Keywords: Public spaces, commercial urbanism, commercial offer, El khroub, attractiveness, 
spatial syntax. 
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THE DISCOVERY OF A UNIQUE CAVE (MULLAQA)IN IRAQ  AL-AMIR AMMAN 
–PHELADELPHIA –SOUTH  LEVANT 

 
By Dr Mohammad Waheeb 
Hashemite University, Queen Rania for Tourism &Cultural Heritage  
 
Abstract 
A unique sacred site Deir Mullaqa (Deir in Arabic means Monastery and   Mullaqa ,Hanging 
place ) cut from solid rock, located on south bank of Wadi Seir stream at a distance of seven 
kilometers west of Philadelphia (modern Amman Capital of Jordan ). Two large rooms of 
three stories with numerous triangular slots cut into the walls were discovered on a sloppy 
area overlooking the running stream of Wadi Iraq Al-Ameir. 
The study aims to describe in details these architectural features or so called by scholars 
triangular slots, its function as well as comparative studies with other similar slots in Greco-
Roman cites in Jordan and nearby countries, such as columbarium in North, & Central Jordan, 
also  elsewhere in the nearby areas & Countries . The uniqueness of this site make it was of 
the best known structure in south Levant area dated.  From the 2nd century BC - 5th century 
A.D. 
Keywords: Antiquity, Hellenistic, Christians, Byzantines, Roman, & Architecture 
 
INTRODUCTION 
In the entire area of Iraq al Amir West of Amman Capital of  kingdom  of Jordan there is 
more than one site of antiquity, including a sacred site called by local community  ( Deir,or 
Kahf ed-Deir)Cave of the Monastery  or( Muallaqat ed-Deir) which means the hanging place, 
or the ' over-hanging place of the monastery,' cut from solid rock in the fashion of the 
Hellenistic Age  . 
The (cave) located on the south bank of Wadi es-Seri stream, near the modern small village of 
Al-Basah  and very close to the famous Ottoman water mill at distance of half  
kilometer(500m) .The cave situated within Decapolis City Philadelphia territories  (modern 
Amman )and  accessible through narrow road that runs beneath the cliff face into which the 
cave is carved.(Abu-Dayyah :1991) In Breif , the site of Mu‘allaqat al-Dayr consist of  two 
parallel chambers, complete with windows and doors (2.90m x 7m), are cut in the rock of the 
cliff. Each chamber consists of three floors; the first is 2m high; the second 2.6m high and the 
third 2m. About 800 triangular niches were carved into the interior walls of the two chambers: 
six rows of niches in the first floor, seven in the second, and eight in the third. The niches are 
22cm high, 25cm wide at the base and 22 to 25cm deep( see Conder :1889, butler : 1907 ) . 
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See fig: 1 

 
Fig:1 Map showing the location of the unique Hellenistic remains  west of Amman in Iraq Al 

Amir 
 
History of the Cave Area 
Al- Basah village in Iraq al-Amir where the cave found, was built at the beginning of last 
century   on a nearly direct line between Jericho and Amman – Jordan more than 20 km (12 
mi) east of Jericho, and 7 km (4.5 mi) From the western point of Amman, toward the western 
sloppy area, the site includes a partly inhabited nearby mounds on which the architectural 
fragments of the ancient site are being reused. Located on the heights above the south bank of 
Wadi es-Seir, it commands a view of the spectacular plunge of that valley with its running 
water southward into the Wadi Iraq al-Amir and & Wady Shadaqa  to the lower area and then 
diverted  toward Kafrein village  and Baptism site on the eastern  bank of Jordan River . 
Less than 200m from the stream bed are cliffs with natural and hewn caves, down a fairly 
steep slope to the opposite area , some 100 m north  east of the water mill  , is  ruins of old  
caves and  lost  monastery according to personal communications (Fahed :2020) (1).  Turning  
to the south western area at a distance of1km from this cave  situated the famous well known 
cave  so called by local community  (Jesus Cave &sometimes Basah Cave ) in al-Basah 
village close to the historical  site  of( Al-Bardhoun or Bardhwein) traditional village 
(negatively impacted  by recent construction activities   ) (Waheeb : )  

 
1The structure  of the monastery was covered by dumps and sand accumulated gradually  through years since 
1960   and no more visible nowadays  according to local inhabitants (A. Fahad,2017 personal communication) 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

607 

The area of the cave  connected  also through the paved road( 4km)  with the major site in the 
area of  the megalithic unique Hellenistic called Qasr el-Abd (fortress of the servant ) with 
retaining or terrace  walls and remains of canals  .  Between the cave and the nearby eastern  
cliffs lies a series of caves  ,at least six caves in ruined were documented  near which, in 
antiquity, the whole area was irrigated by water  canal .The valley  still flourishes with 
vegetation and the natural surroundings are ideal for gardens and parks,  the remains  can be 
traced north and eastward to the base of the cliffs and toward a source beyond the source 
ensures a year – long flow of water through the site (Figure :2 ) . 
 

 
Figure 2: Plane of Mullaqat edDeir in Iraq AlAmir with its internal divisions. (Conder: 1889) 
 
The surrounding areas 
The cave and the surrounding area such as  Qaser el-Abd Caves  are connected to each other 
in different architectural aspects  and   was subjected to comparative studies and   probably to 
be identified as a whole  with the birtha (stronghold ) of the Ammonites in the land of Tobiah 
mentioned in the Zenon papyri ( Pedgar 59003 – 59004). It is certainly the (Caves /Tyros 
fortress) build by the Tobiad Hyrcanus in the early second century BCE  (Josephus , Antiq. 
XII, 230 – 233) of the sites proposed for Ramath- Mizpeh (Khirbet es-Sur), only Iraq al-Amir 
has both a geographically satisfactory position and evidence of Hellenistic - Iron Age 
occupation. The two "Tobiah" inscriptions on the facades of the two large caves or halls 
carved in the cliffs and the name fortress of the servant (obvious reference to "Tobiah the 
servant, the Ammonite") stamp the site as a Tobiad center; the family and land of Tobiah have 
been traced in sources to the eighth century BC, however, the archaeological evidence 
available so far indicates that there was no substantial occupation at the site between the 
eleventh century until about 200 BC. This situation is probable best explained by considering 
the site as the country estate from which the land of Tobiah was administered birtha perhaps 
consisted of a manor at or near the mound, with the nearby caves offering a 
defensive.(Waheeb:2022) 
Third century BC may be associated with the estate; it seems obvious, however, that Iraq el-
emir had been the center of the Tobiad dominions since the eighth century BC. 
Josephus description of the building of Tyros may be of construction on a previously 
unimportant site; there are so many links between Josephus description of Hyrcanus Tyros 
and Iraq el-Amir that the identification has never been seriously contested.(Josephus  : antiq 
.XII   )(Fig:3) 
The name Tyros itself is still preserved in the name Wadies-Seir; the Qaser el-Abd can hardly 
be dissociated from the " strong fortress " Hyrcanus " constructed entirely of white marble up 
to the very roof , and had beasts of gigantic size carved on it , and he enclosed it with a wide 
and deep moat " see( Larche, Villeneuve, and Zayadine., 1981, Josephus . antiq .XII , 230 ) . 
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The two large caves or  halls with the two Tobiah inscriptions correspond to the chambers 
carved in the rock with narrow entrances "so that only one person and no more could enter at 
one time" (Antiq. XII, 232) the plaster building excavated in 1962, is almost one of 
Hyrcanus"large enclosures " (Josephus: antiq. XII, 233 ) .  
The Byzantine reuse of the Qasr el-Abd involved a major building operation, and the series of 
piers unearthed in some of the large rooms, together with related artifacts, suggests that it may 
have been used by a monastic group. 
 

    
Fig 3: No (1) One of the two large caves or  halls near Mullaqa  with the Tobiah/ Tyrous  

inscriptions, (2) internal walls  of Mullaqa with the engraved slots . 
 
Cave Description 
Previous Exploration 
Field investigation assure the importance of the Mullaqa  Cave as a site integrated within the 
built and natural surrounding environment , clearly the cave standing in this location as a part 
of other related structures  but not isolated and alone .Since  Little attention was paid to the 
cave by explorers, 
Despite that the unique environs of Iraq al-Amir and the distinguished architecture of this 
cave were appreciated and described by early travelers and scholars, beginning with C .L irby 
and J. Mangles, in 1817, the visits of E. M .de vogue in 1863, F. de Saulcy in 1868, and 
Conder in 1881  was the only one who provided detailed plans of the cave and its architectural 
design   .  
H . C Butler, R. whose Princeton expedition survey team spent six days at the site in October 
1904.in order to document the whole of Iraq al-Ameir including Mullaqa Cave or  the  rock 
hermitage which  is about 200 feet above the stream.  
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Fig 4: The external façade of Mullaqa Cave looking north direction (Nivin Rashad) 

 
The current name for the cave is Ed Deir (the monastery or Mullaqa'Cave ). According to  Sir 
C. Warren party (`Quarterly Statement, 187o, pp. 298, 299) visited this curious rock-cut 
habitation and gave some considerable information(Fig:4) . It consists of three stories with 
wooden floors, and windows and doors all cut in the live rock of the cliff, which appears 
above the oak wood on the south side of the valley (Wady Sir) it is the most intriguing are the 
numerous triangular slots cut into the walls. (Warren: 187o) 
 

    
Figure 5: Plane of Mullaqa Cave (Niveen Rashad, 202020). 

 
Conder in 1881 was the only one who provided detailed plans of the cave and its architectural 
design (Ed Deir the monastery or hermitage'). It consists of three stories with wooden floors 
supported by internal staircase, all cut in the limestone  rock of the cliff, which appears above 
the running valley  on the south side of the valley (Wady Sir). There are traces of foundations 
in  the valley itself, to which also the name of ed Deir is applied. A fine supply of good water 
is obtained from the perennial stream in the valley (Fig:5).  
On the east side of Mullaqa Cave   are several ruined caves looking north, mostly destroyed 
by natural factors , which seems to have formed a similar hermitage during Byzantine period . 
 
Architectural description of Mullaqa 
Three Stories: 
The view of the interiors curious designs is well worth, the effort of the short but steep climb 
two large rooms seems to have been divided into separate floors.  
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Depending on previous studies and our current work the remains of Mullaqah-edDeir near 
‘Iraq al-Amir. is consisting of two parallel chambers without any windows, but with windows 
and doors all cut in the rock of the external cliff only , while  the rock . wall between is about 
2 feet thick; two doorways lead through it each measure 1,50m 
When Conder visited this place; he observed three stories were found hewn in structure dated 
to the time of stories building, with wooden floors inside the cave. The lower story is entered 
by a door 2.5 feet wide, Each chamber is to feet by 24 feet, , and consists of two parallel 
chambers, without any windows as mentioned above . Each chamber (2.90m x 7m), and the 
rock wall between is about 2 feet thick; two doorways lead through it. The chamber is 7 feet 
high, and round the walls are niches arranged in six tiers; the total number was about 740. 
Each niche is 8 inches high, 71 inches wide at the base, and 8 inches to the back. They are it 
inches apart from centre to centre. 
Other sources saying this cave contains about 800 equilateral triangular niches carved into the 
walls in the first floor, niches are arranged in six tiers; in the second floor in seven tiers; and 
in the third floor in eight tiers see Conder :1889. 
Each niche is 22cm high, 25 cm wide at the base, and 22 cm deep. They are about 36 cm; 
apart from center to center. The differences between the numbers of Niches from 740 to 800 
is due to destruction of the lower courses caused by natural and human factors. 
 
External Section 
A carved steps leading up to the cave were mentioned by locals. They used the old carved 
steps to climb up to the cave,  remains of these steps  still visible nowadays  near the entrance 
of the cave ,which  refers to the effort which  was made to facilitate reaching the site  by the 
cave inhabitants In antiquity. After building the new cement staircase, the orjinal steps were 
disappeared under the modern one (A Fahed Personal communication: 2020) 
There is a rock-cut courtyard 6meters x5,30meteres to the back in front of the hermitage, now 
closed in by a masonry wall with a door on the west side  ; the wall may, however, be later 
work the whole external  facade was coated with white lime plaster ,remains still adhere to the 
upper eastern side and around the external openings.   
The second floor was reached with difficulty through an internal staircase engraved in the 
natural rock or through a window and found to resemble the first. 
The third was inaccessible without a ladder, as the internal staircase engraved in the natural 
rock is in bad condition and mostly collapsed, also during his visit  Warren in 187o said (  
wooden floor of the second story is unsafe to climb in order to reach the third floor  ). The 
details of the rock-cut windows are best explained by the elevation. 
 
The Valley of Hermitage: ’Mullaqa &    
Six hermitage caves were documented to the eastern part of the Mullaqat ed-Deir  on a stretch 
extending to 500 meters on the same level . 
Our survey team searched for finding  any architectural remains in the valley below the  cave  
between the new constructed houses and along the running valley and the cliff of the Mullaqa 
cave  , some well cut ashlars was  noticed scattered here and there but does not represent any 
type of buildings , possibly tumbled from the upper cliff  so failed to found any type of 
structures  due to severe destruction caused by modern constructions and agricultural 
activities  conducted by local community at the beginning of the last century . only few 
pottery shreds mostly from Byzantine date  were found . 
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Other large remains of Byzantine date were found in Al-Basah village directly to the north  
west direction opposite Mullaqa  cave at a distance of 1000 m; a mosaic teaser's possibly 
represented mosaic floors of destroyed churches, caves, or  architectural remains mostly walls 
of well-cut ashlars, all these remains are a clear  indication of the holy men community  who 
lived here in Roman – Byzantine period  and have strong relations with holy caves such as  
Mullaqa Cave and Basah /Jesus Cave . 
The unique cave discovered close to Mullaqa Cave so called by local community Mugharat 
al-Kaniseh, (Cave of the Church) a site with the remains of Roman- Byzantine and Islamic era  
architectural remains. The cave with its two churches; the first located inside the cave with 
distinguished mosaic floor and artifacts; the second built outside in front of the cave entrance, 
paved with the colored mosaic floor with inscription and attached rooms. The cave was 
investigated during 1974 by a team from the Department of Antiquities. The excavations 
inside the cave revealed remains of a church with colored mosaic floors and other 
architectural remains  dated broadly between Roman - to the Sixth Century A.D. The second 
phase of occupation inside the cave dated back to the Umayyad and Mamluke periods 
(Islamic era). In 1994 the author conducted a salvage excavation in front of the cave, which 
revealed the presence of a large cemetery dated to Early Bronze Age EB1V.( Waheeb,. & 
Palumbo,. 1993) 
In 1996 more excavations were conducted in front of the cave, revealing the presence of a 
church with well-cut limestone ashlars and a white mosaic floor pavement in the central 
aisles. The discovered material and the inscription in the area of the apse dated the church to 
the late Byzantine period (Sixth Century A.D.).(Al-Zaben: 1996,Waheeb:1994) . 
The discoveries of two churches, one inside the cave and the second outside it, indicate that 
the cave was very important during the early period of Christianity till Byzantine period. 
Previous archaeological investigations and surveys were primarily concerned with sites in the 
immediate vicinity of Iraq al-Amir, ignoring the region of al-Bassah and the Byzantine 
settlement in this area. Most of the Byzantine sites were apparently reused during the Islamic 
periods. 
(Waheeb:1997,2001,Ching1997,1999,DeVogue:1864,Lapp:1965 ,Brown :1979,1979, Larche 
:1981,1982,Dentzer  1982,1983,1989) 
 The cave, the two churches, and the surrounding monastic buildings indicated strong 
relations with the heritage of Jesus, John the Baptist, and disciples. The cave located on the 
old holy route close to the baptism site, Bethany Beyond the Jordan (site of Jesus Baptism) on 
the eastern bank of Jordan River.( Waheeb:2017) 
Several caves were found during our survey  in Bardhoun  and Arqoub Hamdeh to the north 
west of Mullaqa dug in the natural limestone rock, and the surrounding area was used as a 
burial caves as well as   for  storage the crops of the agricultural activities  during the Roman-
Byzantine and recent  periods. Several rock-cut tombs were noticed on the southern slope side 
of the Bardhoun village , mostly robbed in antiquity; the tombs are visible nowadays but   not 
used as a cemetery or any activities  by local people. 
 
Function of Niches  
What kind of function served to hold skull, candle, or votive offerings? The objectives of 
these slots or niches according to most scholars is not known for certain, but they would just 
large enough to contain one skull each (compare the niches at sebbeh, memoirs of 'Western 
Survey,' vol. iii., pp. 419, 420, which relate to a hermit's cave and a small chapel, and which it 
was proposed to recognize as intended for erecting a trophy of skulls).  
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It is well known that the hermits of the Middle Ages were accustomed to preserve the skulls 
and skeletons of monk's brethren after this fashion. Malta, and also at the Marckablei 
monastery, such trophies was erected here in Iraq Al Ameer may still be seen. It is possible 
that the cave and the nearby demolished monastery itself served for this cult or ceremony. 
The Mullaqa cave or may be the so called mortuary could host the skulls of monks lived in 
the valley, a great number of the monks may be judged by the fact that there are niches for 
1,600 skulls, and perhaps (if they occur also in the third story) for more than 2,300 heads.   
The niches in Iraq Al – Ameer also thought to have been to accommodate doves for breeding. 
According to Archaeology expert Kakish, "Raising doves for food, as sacricial animals, for 
communication and pleasure or even for magic or oracular prophecies was wide-spread in the 
ancient world, where man was able to attract wild doves with food and a safe place to nest." 
In her 2012 essay, Kakish quotes Post's observations from his 1886 scientic expedition, where 
people at al-Dayr called the structure “pharmacy of doves,” a name that alludes to this past 
usage. The continuous reuse of such caves makes dating their origin difficult, but her analysis 
of a newly discovered dovecote at 'Ain al-Baida near Amman, allow to assume that the site at 
Iraq al Amir is as old as from the late Iron II period (Kakish :2012) 
 

 
Fig 6: A cave with niches in Beit Jibreen in Palestine 

 
C. C. Ji  in his article  entitled A NEW LOOK AT THE TOBIADS IN ‘IRAQ AL-AMIR 
refers  to isolated  niches or slots near Khirbet Iraq Al Ameer to the west of Mullaqa cave 
approximately 3km :A first rock-cut installation is a columbarium, which is 3.7 m highland 
4.1 m wide. Ten equilateral niches are carved in tiers into the rock: six niches in the upper tier 
and four niches in the lower tier. Each nicheis about 20 cm high, 30 cm wide at the base, and 
10 cm deep ( Fig:7). A second columbarium is located about 20 m northeast of the first 
columbarium. It measures 3.3 m in height and 3.8 m in width. Four rectangular niches are 
horizontally cut across the rock. They are about 85 cm apart from center to center. The niches 
are facing east, rectangular in the upper about 17cm high, 18 cm wide, and 9 cm deep. A third 
columbarium is about 10 m north of the second one. This columbarium measures 2.2 m in 
height and6.9 m in width and contains six niches about 55 cm apart. Each niche measures 
approximately 20 cm high, 23 cm wide, and 10 cm deep. Another columbarium stands next to 
the third installation but includes only the niche 11 cm in dept, 14 cm in height, and 15 cm in 
width. A common thread that unites these columbaria is that they are each a detached block of 
rock, and the niches were carved facing approximately east. This observation leads to 
consideration of the columbarium at the west end of the Tobiah’s cave complex. This 
installation is about 3.2 m wide,5.1 m high, and 2.3 m thick. It contains at least 25 niches – in 
four upper rows of four each, and two lower rows of five.58These niches were cut into the 
eastern face of the rock. In 1997, the survey team carefully examined the vicinity of the cave 
complex and discovered another three columbaria which stand at the east end of this complex. 
More than 80 niches facing58.( Conder 1889, 67-68).  
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Roughly east and west were carved on three large detached free-standing rocks. It seems, 
therefore, conceivable that the Tobiads erected columbaria at the east and west ends of the 
cliff to mark the boundary of their cave complex. (Jic: 2000, 2002) . 
 
 

 
Fig 7: The niches found  in the valley Khrbet Iraq Al Ameer to the west of Mullaqa 

 
Conclusion  
There are sites that not only give the historical and geographical setting but where actually 
certain spiritual — or otherwise to the religion important — events have taken place. As these 
can have taken place anywhere the written or traditional knowledge about their actual place of 
occurrence is very important to the believer to be sure that even after centuries these sacred 
sites are still correctly identified. 
The Mullaqa cave not only deserves restoration and preservation and some degree of 
aesthetically and archaeologically appropriate development, so that it becomes again, like 
Qasr al-Abd, a focal point for the whole area of Iraq al-Amir. Working on the file to list this 
site on tentative list , and World heritage list is in progress by Ministry of Tourism & 
Antiquity , in collaboration with other related parties in Jordan . 
Mullaqa with its unique elements found in the cave or outside on the external facade represent 
the Hellenistic type of architecture , and continued to be used during the later periods of 
Classical , Islamic & even in Recent times but with different types of  functions . 
 
References 

Abu Dayyah, A.-S., Greene, J. A., Haj Hassan, I., Suleiman, E. 1991. “Archaeological 
Survey of Greater ‘Amman”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan. Vol. 35: 
361-395. 

Amirkhani, A., Baghaie, A., Taghvaee, M., Pourjafar. Ansari, M. 2009. “Isfahan’s 
Dovecotes: Remarkable Edifices of Iranian Vernacular Architecture”. Middle East 
TechnicalUniversity Journal of the Faculty of Architecture 26 (1): 177–186. 

Amr, A. Jalil. 1973. “Excavation at Meqablein”. Annual of the Department of 
Antiquities of Jordan.Vol. 18: 73-74.Volume VI, No.3, 2012- ١٩١- 

Alzaben ,I 2002 Preliminary report about the results of Al-Basah excavation –Iraq Al 
Amir 1996- 1997 ,ADAJ,46,14-51 . 

Archibald, Z., et al. 2005 . Hellenistic Economies. London: Routledge.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

614 

 Blechman, Andrew (2007). Pigeons-The fascinating saga of the world's most revered 
and reviled bird. St Lucia, Queensland: University of Queensland Press. ISBN 978-0-7022-
3641-9. Archived from the original on 2008-05-14. 

Browning, I. 1977. Petra. London: Chatto and Windus. 
Brown. R., 1979, "Excavation at Iraq el-Emir" ADAJ.23: 17-30. 
Butler, H. 1907. Ancient Architecture in Syria. Division II. Publications of the 

Princeton University Archaeological Expedition to Syria 1904-1905. Leiden: Brill. 
Conder, C. R. 1889. The Survey of Eastern Palestine. London: The Committee of 

thePalestine Exploration Fund 
 Chang-Ho, J., 1996,“Archaeological survey and settlements pattern in the region of 
Iraq al-Emir. 

Chang-Ho, J.,1997," New Dolmen Field Near "Iraq al Amir" BA, 60:251-252. 
Chang-Ho, J.,1999, The 1998 Season of Archaeological Survey in the Region of “Iraq 

al-Amir”and WadiAlKafrayn ADAJ.43:521-539. 
 Dalman, G. 1908. Petra und Seine Felsheiligtumer. Leipzig: J. Hinrichs. 
Dentzer, J., Larche, F. and Villeneuve, F. 1982. “Iraq el Amir: Excavations at the 

Monumental Gateway”. Studies in the History and Archaeology of Jordan. 1: 201-207. 
Dentzer, J.M., 1982, “Fouilled la Port Monumental a Iraq al Amir La campaghe de 

1978”ADAJ, 26: 301-321. 
De Vogue, C.J.M., 1864, “Ruines d’Araq el-Emir”RA,10: 52-62. 

 Ghawanmeh :2015,)The Cultural History of Jordan During the Mamluk Period ,Al 
safer press Amman . 

Geraty , L., Herr, L. G. and LaBianca, O. S. 1987. “The MadabaPl‘Ains Project: a 
Preliminary Report on the First Season at Tell El-Umeiri and Vicinity”. Annual of the 
Department of Antiquities of Jordan.Vol. 31: 187-199. 

Hansell, P. and Hansell, J. 2001. Dovecotes.Buckinghamshire: Shire Publications. 
Husselman, E. 1953. “The Dovecotes of Karanis”. American Philological Association. 

Vol.84: 81-91. 
Ji, C. C. 1998. “A New Look at the Tobiads in Iraq Al-Amir “. Liber Annuus. Vol. 48: 

417-440. 
Ji, C. and Lee, J. 2002. “The Survey in the Regions of Iraq al-Amir and Wadi al-

Kafrayn, 2000”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan.Vol.46: 179-195. 
Kennedy, A. 1925. Petra its History and Monuments. London: Country Life. 
Lapp, N.L., 1983, "The Excavations at Areq el-Emir", ASOR 47. Winonal Lake. 
Lapp, P., 1962,“The 1961 Excavation at Iraq al-Amir”ADAJ,6-7:80-89. 
Lapp, P., 1963, “The Second and Third Campaign at Iraq al-Amir”, BASOR,171:8-39. 
Lapp, P., 1965, “The Excavation at Iraq al-Amir”ADAJ.10:37-42. 
Lapp, P. and Lapp, N., 1979, “The Hellenistic Pottery from the 1961 and 1962 

Excavation at Iraqal-Amir”ADAJ,23:5-15. 
Lapp, N., 1989, “Iraq al-Amir”Archaeology of Jordan Akkadica,7:280-297 
Larche, F., 1981, “Reconstruction of the West Wall of the QasrilAbd at Iraq al-Amir. 

ADAJ,25:327-330. 
Mackenzie, D. 1915. Myths of Babylonia and Assyria. London: Gresham. 

 McKenzie, J. 1990. The Architecture of Petra. Oxford: British Academy. 
Toynbee, J M C (1971). Death and Burial in the Roman World. Johns Hopkins 

University Press. pp. 113–118. 
Waheeb,M 2017, The discovery of Jesus Cave  in Iraq Al Amir , International Journal 

of Innovative Research and Knowledge ISSN-2213-1356 www.ijirk.com egaP  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

615 

Waheeb, M . & Palumbo, G. 1993 “ An Early Bronze Age IV Cemetery At Al-Bassah, 
Near “Iraq Al- Amir” , Annual of The Department of Antiquities of Jordan, 38, P.: 57-62. 

Waheeb 1997   Religious Tourism in Amman 2004 / Arabic. 
Waheeb,M“Report On The Excavations At Wadi Al- Kufrayn Souhern Ghors (Al- 

Aghwar)”, Annual of The Department of Antiquities of Jordan, 41, P.: 463-468. 
Waheeb, M. 2001 ,Al-Bassah Cave Near Iraq al-Amir Occident and Orient, 6, 23-25.  
Waheeb. M and Polumbo. G., 1994, "An Early Bronze Age IV Cemetery at al- Basah, 

Near Iraq Al- Amir", ADAJ: 57-63 
Waheeb. M, 2022 ,The Discovery of  Iraq Al Amir Civilization ,Jesus Cave . 

المقدسة   العرب/   -وهيب ،محمد كهوف عراق األمير  السادس لالتحاد العام لألثاريين  المؤتمر  منشور في كتاب 
رضا  . القاهره / جامعة القاهرة تحرير د محمد الكحالوي  ود علي500-491(مؤتمر محّكم):   

 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

616 

THE VALORIZATION OF TRADITIONAL HUMAN SETTLEMENTS IN ALGERIA. 
CASE STUDY: KSAR OF LICHANA BISKRA 

 
Roufaida Benbrahim 
LACOMOFA laboratory, Department of Architecture, Mohammed Khider University 
 
Assistant Professor Khaoula Amraoui 
 Department of Architecture, Mohammed Khider University 
 
Naceur Khellaf  
Laboratory of Administrative Development to upgrade Economic Institutions, University of 
Ghardaia  
 
Chafia berbouche 
LACOMOFA laboratory, Department of Architecture, Mohammed Khider University 
 
Professor Sriti Leila 
Department of commerce, University of Ghardaia 
 
Professor Abdelmadjid Timaoui 

Department of Architecture, Mohammed Khider University 
 
Abstract 
This research aims to study the reality of traditional human settlements in the region of 
Lichana in Biskra, Algeria, and the possibility of marketing them digitally, given the role of 
the latter in defining and promoting tourist sites to the public inside and outside the country, 
which in turn contributes to enhancing the potential of tourism in Algeria. Algeria is rich in a 
great variety of different urban groups (cities, palaces, traditional villages, etc.) which have an 
enormous tourist potential, given the richness of its culture, heritage and architectural style. 
This diversity is characterized by the distinction of settlements that still testify to the diversity 
and richness of the previous civilization that passed through this region. This research aims to 
study the possibility of presenting and promoting these traditional urban communities of 
Lichana on a global scale, highlighting their historical value, making them a tourist 
destination and allowing for an increase in their commercial and economic revival. One of the 
most important results achieved is the possibility of marketing the traditional urban 
communities as tourist destinations for this region and highlighting their characteristics 
through modern digital media, and how the tourism promotion of these urban communities 
would contribute to attracting tourists from inside and outside the country. The Ksar of 
Lichana is also an opportunity to increase the tourism revenues of region of Lichana in 
particular and Algeria in general at a high rate. The Ksar makes it possible to register, define 
and classify these elements in the national and international network of architectural heritage, 
and to make it a sought-after tourist destination inside and outside the country. 
Keywords: Traditional settlements; marketing; Tourism; Lichana ksar. 
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COMMUNITY USE OF ECOTOURISM RESOURCES 
 
Chigozie Jude Odum  
Department of Archaeology & Tourism, University of Nigeria 
 
ABSTRACT 
There is a clarion call to achieve environmental balance, and Sustainable Development Goals 
(SDG) numbers 11, 12, and 15 have a direct impact on ecotourism. To some schools of 
thought, ecotourism conserves and protects the environment and is an economic booster, 
while others see it as a marketing label and ecologically destructive. Where ecotourism is at 
the exploratory stage, how can sustainable ecotourism development (SED) be achieved vis-à-
vis community uses of ecotourism resources (ERs) like forests, lakes, and caves? Beyond this, 
what are the community uses of ERs in emerging economies, such as Nigeria, and what are 
the implications? Understanding community uses of ERs is germane to SED, especially in 
Nigeria, and the need for SED is ideal for conservation of ERs, which are also ecological 
resources. Concurrent mixed method was used, which was woven into a pragmatic 
perspective. A total of 464 questionnaires and 33 interviews (Key Informant Interviews—KII) 
were carried out across selected communities in the southeast region of Nigeria; this was 
supported with secondary data. The hypothesis of the study reads: "Uses of ERs are 
dependent on economic values in host communities." Using a p-value of 0.05, the results 
point to inherent values associated with ERs in the study area; therefore, SED must be 
planned in line with the utilitarian values ERs hold in various communities, and joint 
management (community and developers) was suggested by host communities as an 
acceptable development option in the study area. Conversely, the values assigned to ERs in 
various communities have an impact on these resources in multiple dimensions, including 
environmental impact. Comprehending community uses of ERs before any form of tourism 
development is cardinal for SED. SED appears to serve a dual purpose: conserving ERs and 
achieving some parts of the SDGs stated ab initio. The implications of these results hold 
enormous significance for SED, tourism professionals, promoters, and academia.  
Keywords: Attractions, Conservation, Ecotourism, Nigeria, SDG, etc. 
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Abstract 
The European Union's response to the international situation in the post-Cold War period is 
marked by ambitions regarding a common foreign and security policy. These are specific to 
an actor that wishes to assert itself at the global level on the international scene. However, the 
Treaty does not specify what kind of actor the EU will become. If, on the one hand, the 
objectives defined in art J.1 of the Treaty of Maastricht refer to a global player, to a power 
which has both civilian and military means of action, on the other hand, the Treaty does not 
provide the EU with the necessary instruments to clarify and implement its military 
dimension. This paper will identify and explain the major turning points regarding 
establishing the CFSP and ESDP. 
Keywords: European Union, Common Foreign and Security Policy, European Security and 
Defence Policy, Treaty of Amsterdam, Treaty of Nice. 

 
AMSTERDAM ANLAŞMASINDAN NİCE ANLAŞMASINA ODGP VE ESDP'NİN 

GELİŞİMİ 
 

Özet 
Avrupa Birliği'nin Soğuk Savaş sonrası dönemdeki uluslararası duruma verdiği yanıt, ortak 
bir dış ve güvenlik politikasına yönelik emellerle belirlenir. Bunlar, uluslararası sahnede 
küresel düzeyde kendini kanıtlamak isteyen bir aktöre özgüdür. Ancak Antlaşma, AB'nin ne 
tür bir aktör olacağını belirtmemektedir. Bir yandan Maastricht Antlaşması'nın J.1 
maddesinde tanımlanan hedefler küresel bir oyuncuya, hem sivil hem de askeri eylem 
araçlarına sahip bir güce atıfta bulunuyorsa, diğer yandan Antlaşma AB'ye askeri boyutunu 
açıklığa kavuşturmak ve uygulamak için gerekli araçlar belirtilmemiştir. Bu makale, ODGP 
ve AGSP'nin oluşturulmasına ilişkin ana dönüm noktalarını belirleyecek ve açıklayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikası, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması. 
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AN INQUIRY INTO THE PATTERN AND CAUSES OF INEQUALITY IN 
INDONESIA, 1964-20221 
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Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University 
 
Abstract  
The relationship between inequality and the process of economic development is far from 
being understood. Kuznets (1955) conjectured based on limited empirical observation, that 
there was an inverted U-shape relationship between income inequality and GNP per capita. 
The Kuznets hypothesis explained the downward trend in inequality among Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) countries, but was later discarded as it 
failed to explain growing wage inequality in those countries during 1980s (Aghion et al. 1999: 
1616). Many empirical studies on the validity of Kuznets hypothesis was performed by many 
authors during last 30 years, but obtained results are controversial and not conclusive. 
Ahluwalia (1976) in his early work found support for the Kuznets hypothesis. However, 
Anand & Kanbur (1993a) re-analyzed later the same data as Ahluwalia (1976) and did not 
find any evidence supporting the Kuznets hypothesis. Using historical data on the average 
income and the income inequality for the period 1979-2009 collected for 145 countries, 
Melikhova & Čížek (2014) found that the inverted U-curve was found in countries with low 
amount of social contribution but increasing amount of social contributions makes the U-
curve flat and shifts its maximum to higher values of the average income.  
The aim of this study is to analyze the trend of inequality and to test Kuznets’s hypothesis in 
Indonesia. Using  historical data from 1964 to 2022, our empirical results shows that the 
pattern of inequality and growth in Indonesia challenges the well known Kuznets’s inverted-U 
curve hypothesis. We found that the inequality and GDP per capita formed U curve pattern 
due to the persistence of regional inequality across provinces and huge income gap between 
difference income groups. Asian’s financial crisis in 1997-1998 and COVID-19 pandemic 
recession reduced Indonesia’s inequality although GDP per capita grew positively. 
Keyword Kuznets’s hypothesis, inverted U-curve, inequality, Indonesia 
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1 This paper will be presented in the  IKSAD Institute of Economic Development and Social Research of Turkey,  
December 11-22, 2022. 
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CYBER CRIME IN CHILDREN 
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ABSTRACT 
As new advancements and discoveries are made in the sciences and other sectors.  Human 
evolution happens quickly to improve human comfort and suitability for life. One of the main 
forces behind human growth is the Internet. Although the main goal of it was to make life 
more convenient and comfortable, things occasionally don’t go according to plan. Everyone 
recognises the benefits of the Internet because it makes life easier, which is true, but there are 
drawbacks as well. The Internet has numerous disadvantages and can be abused for several 
things, including criminal behaviour if it is not used appropriately. A new law has been passed 
in response to the growth in crimes connected to the Internet. The most dominant element of 
crime in the world now seems to be cybercrime, which is a serious abuse of the Internet. The 
risk is higher than in other scenarios because nearly every person has access to the Internet. 
Cybercrime is the use of computers for nefarious practices like fraud, the sale of child 
pornography and stolen intellectual property, identity theft, and invasion of privacy. The rate 
of cybercrime is skyrocketing. It only takes one computer click to complete the crime before 
anyone notices. Ian Murphy, better known as Captain Zap, was the first person to be found 
guilty of cybercrime in 1981.  He had hacked the American telephone company’s internal 
clock to allow consumers to make free calls during peak hours. The Computer Fraud and 
Abuse Act of 1984 was the UK’s first cybercrime law, enacted under the federal computer 
crime statute (CFAA). Everyone, regardless of age or gender, can be a victim of cybercrime; 
it is not a modern phenomenon and is not exclusive to a certain demographic or social group. 
However, because they are the easiest to persuade, children, especially minors, are the most at 
risk. Children as young as six are occasionally drawn to the Internet without their parent’s 
knowledge, which gives cybercriminals the opportunity to gain the child’s trust and then 
persuade them to engage in illicit behaviour. The most challenging situation is when the 
perpetrators harass the children because they are humiliated and uneasy talking about the 
incident because of their innocence. Online crimes against children are addressed under 
legislation, such as the POSCO Act, which specifically addresses sexual crimes against 
children. Child pornography, cyber stalking, cyber bullying, defamation, grooming, hacking, 
identity theft, online child trafficking, online extortion, sexual harassment, and privacy 
violations are all illegal under POCSO. Another option is The Information Technology (IT) 
Act, 2000, India’s primary statute governing cybercrime against children and adults. 
Keywords: computers, complete, cybercrime  
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Abstract 
Aim: To compare the clinical and radiographic conditions and the expression of 
proinflammatory cytokines in peri-implant crevicular fluid (PICF) at two-piece/bone level 
(TP/BL) versus one-piece/tissue level (OP/TL) single implants with a lasermicrogrooved 
collar after at least 5 years of loading. 
Materials and Methods: In total, 20 single TP/BL implants and 20 contralateral OP/TL 
implants, both with a laser-microgrooved collar surface, in 20 systemically and periodontally 
healthy subjects (12 males and 8 females, between the age of 36 and 64 [mean age of 49.7 ± 
12.3 years]), were examined. Levels of IL-1β, IL-1RA, IL-6, IL-8, IL-17, b-FGF, G-CSF, 
GM-CSF, IFN, MIP-1β, TNF-α, and VEGF were assessed in PICF using the Bio-Plex 200 
Suspension Array System. Plaque index (PI), probing depth (PD), bleeding on probing (BOP), 
and gingival recession (REC) were recorded. Radiographic crestal bone levels (CBL) were 
assessed at the mesial and distal aspects of the implant sites. 
Results: The mean PI, PD, BOP, and REC values had no significant differences in either 
group. A higher mean value of CBL with statistical difference was detected for TP/BL 
compared with OP/TL implants. The levels of IL-1β, IL-6, IL-8, GM-CSF, and MIP-1β and 
TNF-α were higher at TP/BL implants than at OP/TL implants. However, only IL-1β, IL-6, 
and TNF-α values presented significant differences between the groups.  
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Conclusions: Although after 5 years of loading single TP/BL and OP/TL implants with a 
laser-microgrooved collar surface presented similar good clinical conditions, a higher 
proinflammatory state and higher crestal bone loss were detected for TP/BL implants. 
Keywords: cytokines, dental implants, microgap/interface.  
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Abstract 
Root canal treatment (RCT) is one of the most common dentistry practices. Indeed, this kind 
of treatment allow not only to take away the pain from irreversible pulpitis but also to solve 
periapical inflammation such as granulomas and cysts. The RCT consist in different 
“surgical” phases: opening of the root chamber, scouting of the canals, Coronal flaring, Glide 
path establishment, Shaping of the canal, cleaning and filling. The introduction of Nickel-
Titanium (NiTi) in the routine daily practice has completely changed the root canal treatment. 
Despite this world changing introduction, it is still controversial the use of NiTi in root canal 
shaping. Indeed, while the number of rotary instruments available on the market, with 
different mechanical characteristics thought to challenge every clinical situation. Despite the 
current literature highlighted the uncountable advantages of NiTi files over the traditional 
stainless steel (SS) files, a lot of Endodontist and General Practitioner still use them. Indeed, 
SS files are still mainly used at least in the first phases of the root canal treatment, such as 
scouting and coronal flaring. This procedure is often motivated by a higher safety of the SS 
files, which less frequently are broken inside the root canal. Despite this safety idea could be 
true especially in the past, the SS files could lead to several problems such as ledge, zipping 
and perforation. These problems often lead to the failure of the root canal treatment. 
Moreover, the introduction of thermal treatments of the NiTi drastically increased the safety 
of the rotary files, reducing the separation percentage inside the root canal. For these reasons, 
the authors created a different approach to the shaping procedures of the root canal treatment. 
This new protocol, so called Only Rotary Endo (O.R.E.) Protocol, is based on the current 
literature, leading to an Evidence Based Dentistry. This allows to split the shaping procedures 
into different phases, based on the anatomy difficulties of the canal.   
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This approach allows to use the most proper instrument for the different phases of the 
treatment, matching the inevitable anatomical difficulties with the properties of the instrument 
used to challenge it. 
Keywords: Endodontics, Root Canal Treatment, NiTi Rotary Files 
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Abstract 
The main purpose of this study was to examine secondary school Science, Mathematics and 
Turkish teachers' approaches to acquiring knowledge, structuring knowledge, and their 
pedagogical literacy and scientific literacy levels according to various variables. In this study, 
the relational survey model, one of the quantitative research methods, was used. The sample 
of the research consisted of 276 Science, Mathematics and Turkish Teachers working in 
secondary schools in the central district of Ankara in the 2020-2021 academic year. In the 
study, Pedagogical Literacy Scale was used to determine teachers' pedagogical literacy levels, 
Basic Scientific Literacy Scale (TBI) was used to determine scientific literacy levels. 
Additionally, Personal Information Form was used as a data collection tool. Pearson 
Correlation coefficient was used to address the relationship between scientific literacy and 
pedagogical literacy. Whether the scientific literacy and pedagogical literacy scores differed 
according to the variables was evaluated with the independent sample t-test and one-way 
analysis of variance. When the research findings were examined, it was seen that there was a 
low level, negative and significant relationship between the pedagogical literacy and scientific 
literacy skills of Science, Mathematics and Turkish Teachers. This shows that a teacher with a 
high pedagogical literacy score has a low scientific literacy score. 
Keywords: pedagogical literacy, scientific literacy, secondary school, branch teacher 
 

ÖĞRETMENLERİN PEDAGOJİK OKURYAZARLIK VE BİLİMSEL 
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Özet 
Bu çalışmanın temel amacı ortaokul Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin 
bilgi edinme, bilgiyi yapılandırma yaklaşımlarını ve buna ilişkin beceri düzeylerini oluşturan 
pedagojik okuryazarlık düzeylerini ile bilimsel okuryazarlık düzeylerini çeşitli değişkenlere 
göre incelemektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 öğretim yılında Ankara ili merkez 
ilçesinde ortaokullarda görev yapan toplam 276 Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe 
Öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmenlerin pedagojik okuryazarlık düzeylerini 
belirlemek için Pedagojik Okuryazarlık Ölçeği, bilimsel okuryazarlık düzeylerini belirlemek 
için Temel Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği (TBO) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 
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Bilimsel okuryazarlık ve pedagojik okuryazarlık arasındaki ilişkiyi ele almak için Pearson 
Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bilimsel okuryazarlık ve pedagojik okuryazarlık 
puanlarının değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem t-testi ve tek 
yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, Fen 
Bilimleri, Matematik ve Türkçe Öğretmenlerinin pedagojik okuryazarlık ve bilimsel 
okuryazarlık becerileri arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Bu durum pedagojik okuryazarlık puanı yüksek bir öğretmenin bilimsel 
okuryazarlık puanının düşük olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: pedagojik okuryazarlık, bilimsel okuryazarlık, ortaokul, branş öğretmeni 
 
INTRODUCTION 
The concept of literacy was defined as literacy, ability to read and write in the 1950s (Çapar 
& Gürdal, 2001). Today, although it has emerged from the concept of literacy, it has been 
understood that it is related to the field of knowledge and skills, such as reading 
comprehension and expressing oneself in writing, and the development of mental skills (Ayaz 
Özbek, 2015; Baytun, 2013). In the 21st century, in order to continue our lives, we need to 
have much different knowledge and skills than people in ancient times. The whole life of 
people, their education, their professions and even daily life has become complicated with 
technology (Nergis, 2008). 
Pedagogy is a concept that comes from the Greek and it means the one who entertains and 
distracts the child. Today, all kinds of education-teaching situations are called pedagogy 
(Kanad, 1997 as cited in Karakuş, 2015). If it is considered as a science of teaching, all 
interactions between learning, students and teachers are included in pedagogy. Therefore, 
teachers have to continue their teaching activities by considering students' personal 
differences, interests and their thoughts (Akıllı & Çiltaş, 2011). 
Pedagogical literacy can be defined as the competence that enables teachers to make 
information-based decisions in the selection of pedagogical instruments used in their 
education life. It can also be defined as the ability of teachers to make pedagogical decisions 
in the face of pedagogical problems at school or in their environment. Thanks to pedagogical 
literacy, teachers acquire and internalize the necessary characteristics for effective teaching. 
In this sense, pedagogical literacy is an element that should be placed in the middle of teacher 
characteristics. As seen in Figure 1, pedagogical literacy is at the center of pedagogy 
Karakuş,2015).  
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Figure 1. Diagram of the concept of pedagogical literacy 

 
As seen in Figure 1, pedagogical literacy is closely related to all pedagogical concepts (Usta 
& Karakuş, 2016). The main features of pedagogical literacy, which is of vital importance for 
teachers, are listed by Karakuş (2015) as follows:  
1. It is a concept that can be developed on the basis of knowledge. 
2. It encompasses a lot of literacy. Ex; Information Literacy, Critical Literacy, Social 
Literacy, Technological Literacy etc. 
3. It enables teachers to take a more active attitude and make decisions against the 
problems they encounter in learning environment. 
4. It requires having pedagogical skills. 
5. It is a prerequisite for teaching. 
6. It instills critical thinking, production and questioning in the teacher. 
7. It provides pedagogical solutions to educational activities and problems. 
8. It enables the teachers to use their potential and talent at a high level. 
9. It is a concept that needs to be examined in terms of a whole. 
10. It includes pedagogical knowledge and pedagogical awareness. 
Pedagogical literacy is a skill that can be acquired through a process. Table 1 includes 
pedagogical literacy steps (Usta & Karakuş, 2016).  
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Table 1. Pedagogical literacy levels 
Obtaining Pedagogical 
Knowledge 

Organizing Pedagogical 
Knowledge 

Applying Pedagogical 
Knowledge 

 Knowing 
Pedagogical Theories and 
Theories 

 Choosing pedagogical 
knowledge in accordance with 
the problem being addressed 

 Using pedagogical 
knowledge in classroom 
management 

 Knowing the 
characteristics of the 
Development Stages 

 Associating pedagogical 
knowledge with each other 

 Using pedagogical 
knowledge in training and 
teaching activities 

 Comprehending 
pedagogical concepts 

 Generating new concepts 
by synthesizing pedagogical 
concepts 

 Using pedagogical 
knowledge to guide 

 
As seen in Table 1, there are three stages as "obtaining pedagogical knowledge", "organizing 
pedagogical knowledge" and "applying of pedagogical knowledge". Each step contains three 
basic competencies that must be acquired.  Today's understanding of education is still under 
the influence of rote learning. Students are seen as a memory card on which information is 
loaded, content with what is given and obtaining information without questioning. People 
who are curious and eager towards knowledge are almost blinded by education, and their love 
of science is destroyed. Because many mental and physical limits are created in our 
consciousness through education, so that our brain is caught in the network of determined 
principles while thinking. It starts to see the future as impossible with the third step and 
becomes a thinker without alternatives (Usta, 2013). In such an education system, teachers' 
pedagogical literacy becomes life-saving. 
Although the origin of scientific literacy goes back two or more centuries, the concept as it is 
pronounced today was first used in the 1950s (Bybee, 1997; DeBoer, 1991 as cited in Turgut, 
2007).  Scientific (Science and Technology) literacy is a new concept for our country. This 
concept which has existed in foreign education programs for years entered our country with 
the Science and Technology Curriculum, which was prepared in 2005 and whose vision is to 
train all students as science and technology literate regardless of their individual differences 
(MEB, TTKB, 2005 as cited in Soysal, 2011). When the concept of scientific literacy is 
evaluated together with the way in which today's reform movements treat the concept, such as 
the debates in the historical development process, different perspectives, and the study of its 
components, the picture that emerges actually shows that a number of uncertainties still 
accompany scientific literacy (Turgut, 2007). According to Hurd (1998), the cultural roots of 
scientific literacy became evident with the introduction of modern science into western 
societies in the 1500s. Although it is based on such ancient dates, the social aspect of science 
education in the USA began to be drawn attention to when the Soviet Union placed the 
Sputnik Satellite in the world orbit in the 1960s (Cited in Tekin, Aslan, & Yağız, 2016). 
In recent years, "Science for All Americans" (Rutherford and Ahlgren, 1994) is a report 
published in order to organize scientific literacy gains and the place of scientific literacy in 
American society (Irwin and Wyne, 1996). The purpose of this report has been defined as 
starting all students to acquire scientific literacy and expressing the aims of science education 
correctly (AAAS Project 2061). Project 2061 was created for this purpose (Tekin, Aslan, & 
Yağız, 2016). Addressing scientific literacy with its sub-dimensions is important both in terms 
of ensuring its intelligibility and determining what kind of goal it will be interpreted as in 
which contexts, and also in terms of revealing what the reasons would be if it was presented 
as a goal for everyone.  
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 With this perspective, in this study, scientific literacy was discussed in three sub-dimensions 
(Science, Science-Technology-Society relationship, Scientific content knowledge). 
The nature of science constitutes one of the most important dimensions of science and 
technology literacy (AAAS, 1989; NRC, 1996 as cited in Çakıcı, 2009). Teaching about the 
nature of science helps students to think of science as a human activity and to understand that 
social, institutional and political factors can also be effective in the creation of scientific 
knowledge (Çakıcı, 2009). While there are some differences among science educators in the 
main topics to be emphasized in teaching the nature of science, the following qualities are 
most commonly emphasized. 
 Changeability of scientific knowledge, 
 Contribution of scientific theory and laws to science and understanding the difference 
between them, 
 Scientific knowledge is largely derived from observations of the natural world, 
 Scientific knowledge is partly the product of human imagination and creativity, 
 Scientific knowledge is affected by or can affect social and cultural values, 
 Scientific knowledge is based on observations and inferences (results), and 
 The subjectivity of scientific knowledge (Abd-El-Khalick et al., 1998 as cited in 
Çakıcı 2009). 
The science-technology-society relationship dimension of scientific literacy is important even 
in terms of hosting two concepts, science and technology, which are often confused in daily 
life and sometimes even in science education. Because technology is seen as an applied 
science, the differences between science and technology cannot be clearly demonstrated, and 
the qualities that distinguish an engineer from a scientist are frequently encountered (Turgut, 
2005).  Scientific literacy within the "Science-Technology-Society" approach: (1) Individuals' 
understanding and valuation of science and technology; (2) To understand that science and 
technology can be related to social issues; (3) Realizing that science and technology are 
products of human effort; (4) It is considered as their participation in the democratic processes 
in the context of science and technology (Turgut and Seval, 2006). 
It can be said that the scientific content-terminology sub-dimension is among the most 
frequently encountered variables, especially in field education studies and effective teaching-
oriented research (Çetinkaya, Duru, Ercan, & Turgut, 2015). The fact that this sub-dimension 
is defined as comprehending and explaining scientific knowledge, developing predictions 
about phenomena and applying the knowledge to new situations makes such a picture 
extremely common. On the other hand, it is obvious that individuals who do not have basic 
scientific content-terminology knowledge will have difficulty in developing contextual and 
meaningful beliefs in other sub-dimensions such as the nature of science and the relationship 
between science-technology-society (Çetinkaya, Duru, Ercan, & Turgut, 2015). 
The teacher is defined as the architect of human behavior, a human engineer, and an artist 
who shapes human personality. Teaching is considered a profession that requires special 
expertise and skills. Although its status and prestige vary according to countries and cultures, 
teaching, as a profession directly related to people, has long been seen not only as a source of 
income, but also as a sacred profession (Şişman and Acat, 2003). In the early years of the 
Republic, Atatürk was saying "Teachers will be your creations of the new generation", while 
giving an important role to the teachers in the formation of a new society and defining their 
status in the society. As a matter of fact, the importance of the subject has been emphasized 
by many authors (Baskan, 2001). The legal recognition of teaching as a profession in our 
country was with the law numbered 439 dated 1924 (Güleçen, Cüro and Semerci, 2008). 
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The teacher is the learning tool, the examiner, the discipline, the defender of middle-class 
morality and the proxy. The teacher is a reliable person, a substitute parent, a student advisor, 
colleague and social participant. The architects of a country's future are teachers. It is always 
teachers who train engineers, doctors, lawyers, teachers, soldiers, police, drivers, in short, the 
manpower serving in every part of society (Çelikten, Şanal and Yeni, 2005). 
Today's societies need individuals who have lifelong learning skills, in other words, who can 
constantly renew their knowledge, keep up with change, follow developments and produce 
knowledge as well as being a conscious consumer of information. What is expected from 
educational institutions, which have undertaken the responsibility of raising individuals 
suitable for the human profile that society needs, is to raise individuals equipped with 
information skills (who can access, use, transmit and produce information), use technology 
and learn by themselves (learning to learn) (Akkoyunlu & Kurbanoğlu, 2003). Teachers and 
prospective teachers need to have knowledge and skills in subject area knowledge, 
pedagogical formation, computer technology and information literacy in order to both 
improve themselves and guide their students (Akkoyunlu & Kurbanoğlu, 2001). The 21st 
century we live in has witnessed many changes. One of the most important reasons for these 
changes is the rapid developments in the field of technology. While these developments have 
changed the communication and relationship between individuals, educational institutions 
have been affected by this, like every institution in the society. The transition to an 
information society, the most distinctive feature of which is constant change, has necessitated 
the restructuring of today's societies, because the needs of societies have changed. There is 
almost no profession or individual who is not affected by these ongoing changes. Keeping up 
with new developments has become almost mandatory for all individuals (Akkoyunlu & 
Korkut, 2008). In other words, the teacher has to be both a part of the environment and the 
organizer of this environment in the education process. In this respect, it can be said that a 
school is only as good as its teachers working there. So, what level of teaching skills and 
understanding do teachers have? What is the level of "pedagogical literacy" of a teacher, 
which will be considered as a serious data about the quality of teaching (Usta & Karakuş, 
2016)? "Why and how" do they contribute to the advancement of scientific (science and 
technology) literacy, which forms the basis of the skills? (Brewer, 2008). 
The main purpose of this study was to examine the pedagogical literacy levels and scientific 
literacy levels of secondary school Science, Mathematics and Turkish teachers according to 
various variables. In addition, it was to investigate whether teachers' pedagogical and 
scientific literacy levels differ in terms of variables such as gender, branch, duty at school, 
and the total length of service. From this point of view, the problem of the study was 
determined as “Is there a significant relationship between the pedagogical literacy levels of 
secondary school science, mathematics and Turkish teachers and their scientific literacy 
levels?”. Within the scope of the research, answers to the following questions will be sought: 
1. What is the distribution of the general score of teachers' pedagogical literacy and 
scientific literacy levels? 
2. Is there a significant difference in the pedagogical literacy scores of the teachers 
according to the gender? 
3. Is there a significant difference in the pedagogical literacy scores of the teachers 
according to the total length of service? 
4. Is there a significant difference in the pedagogical literacy scores of the teachers 
according to the branch? 
5. Is there a significant difference in the pedagogical literacy scores of teachers according 
to duty at school?  
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6. Is there a significant difference in the scientific literacy scores of the teachers 
according to the gender? 
7. Is there a significant difference in the scientific literacy scores of the teachers 
according to the total length of service? 
8. Is there a significant difference in the scientific literacy scores of the teachers 
according to the branch? 
9. Is there a significant difference in the scientific literacy scores of the teachers 
according to duty at school? 
10. Is there a relationship between teachers' pedagogical literacy scores and scientific 
literacy scores? 
 
METHOD 
This research was carried out with the relational survey model, which is one of the 
quantitative research methods. The screening model is a research model that aims to 
determine the existence and degree of variation between two or more variables (Karasar, 
2005). The main purpose of relational survey model is to determine whether there is a 
relationship between variables during quantitative statistical research (Lodico, Spaulding, & 
Voegtle, 2006). 
 
Study Group 
The universe of the research consists of Science, Mathematics and Turkish Teachers in 
Ankara. The study group of the research consists of Science, Mathematics and Turkish 
Teachers working in secondary schools in the central district of Ankara in the 2020-2021 
academic year. 
 

Table 2. Teachers in the study group 
 Frequency (f) Percentage (%) 

Male 73 26.45 
Female 203 73.55 
Total 276 100 

 
When Table 2 is examined, it is seen that 276 teachers participated in the study, of which 73 
(26.45%) were male and 203 (73.55%) were female teachers. 
 
Date Collection Tools 
In the study, Pedagogical Literacy Scale was used to determine the pedagogical literacy levels 
of teachers, Basic Scientific Literacy Scale (BSL) was used to determine the scientific literacy 
levels. 
1. Pedagogical Literacy Scale: In the preparation of the scale developed by Usta and Karakuş 
(2016), general literature was searched and common items thought to be related to 
pedagogical skills and literacy were determined. The prepared questions were brought 
together to form a trial form. A total of 37 items were determined. The trial form was 
arranged as a five-point Likert scale. Items in the scale were scored as 5=Totally Agree, 
4=Agree Strongly, 3=Agree Moderately, 2=Agree Slightly, 1= strongly disagree.  The scale 
was evaluated by three lecturers who are experts in the field of pedagogy, a lecturer who is 
expert in the field of literacy, and two Turkish teachers in order to make the scale items 
understandable and to check their compatibility with grammar.  
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2. Basic Scientific Literacy Scale: This scale, originally named "Test of Basic Scientific 
Literacy" created by Laugksch and Spargo (1996), was translated into Turkish by Yetişir 
(2007) and took its new form as the Basic Science and Technology Literacy scale. The scale 
shows parallelism with Miller's (1983) three dimensions for scientific literacy. In this context, 
a total of 110 true and false judgments, including the sub-sections of scientific content 
knowledge (72 items), nature of science (22 items) and interaction of science-technology-
society-environment (16 items) consists of expressions (Tekin, Aslan, & Yağız, 2016). In this 
study, the Nature of Science (22 Items) sub-test of the Basic Science and Technology Literacy 
scale was used. 
 
Data Analysis 
Pearson correlation coefficient test was used to measure the relationship between scientific 
literacy and pedagogical literacy. Whether the scientific literacy and pedagogical literacy 
scores differed according to the variables was checked with the independent sample t-test and 
one-way analysis of variance. Scheffe test was used to determine between which groups there 
was a difference in ANOVA. All analyzes were evaluated at the 0.05 significance level.  
 
FINDINGS 
In this section, the findings of the research questions stated in the study are given. The first 
sub-problem of the study is “What is the distribution of the general score of teachers' 
pedagogical literacy and scientific literacy levels?”. In this context, the frequency and 
percentage distribution of science, mathematics, and Turkish teachers' scientific literacy and 
pedagogical literacy are given in Table 3 and Table 4: 
 

Table 3. Distribution of teachers in the pedagogical literacy scale 
Items (Pedagogical Literacy)  1 2 3 4 5 �� Results 

1- I do activities suitable for the 
developmental periods of the students 
in the lesson. 

f 2 7 59 119 87 
4,0292 Agree Strongly 

% ,7 2,5 21,4 43,1 31,5 

2- I plan the teaching and learning 
process according to individual 
differences. 

f 3 12 61 122 77 
3,9382 Agree Strongly 

% 1,1 4,3 22,1 44,2 27,9 

3- I believe that every student will be 
successful. 

f 10 20 87 97 60 
3,6460 Agree Strongly 

% 3,6 7,2 31,5 35,1 21,7 
4- I help students make career planning 
at the appropriate place and time. 

f 2 13 64 124 72 
3,9127 Agree Strongly 

% ,7 4,7 23,2 44,9 26,1 
5- I help students cope with problems 
arising from their developmental 
period. 

f 0 5 59 114 95 
4,0952 Agree Strongly 

% 0 1,8 21,4 41,3 34,4 

6- I guide families within the scope of 
information and guidance in solving 
the problems that students experience 
during their learning process. 

f 0 13 60 120 83 

3,9891 Agree Strongly 
% 0 4,7 21,7 43,5 30,1 

7- I try to make students use their 
potential to the fullest. 

f 0 5 39 131 100 
4,1855 Agree Strongly 

% 0 1,8 14,1 47,5 36,2 
8- I try to create an awareness and 
sensitivity towards our national and 
cultural values in students. 

f 0 0 27 90 158 
4,4764 Totally Agree 

% 0 0 9,8 32,6 57,2 
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9- I support the development of 
universal values in students and be a 
model. 

f 1 2 33 102 136 
4,3504 Totally Agree 

% ,4 ,7 12 37 49,3 

10- I make home visits within 
professional boundaries to get to know 
the student's family and environment. 

f 50 70 66 51 39 
2,8514 

Agree 
Moderately % 

18,
1 

25,
4 

23,9 18,5 14,1 

11- I plan my lessons considering the 
possibilities of the school's 
environment. 

f 8 19 68 99 81 
3,8218 Agree Strongly 

% 2,9 6,9 24,6 35,9 29,3 

12- I cooperate with the authorities of 
the professions such as industry, trade, 
agriculture or non-governmental 
organizations in the surrounding area. 

f 25 55 86 71 38 

3,1527 
Agree 

Moderately % 9,1 
19,
9 

31,2 25,7 13,8 

13- I communicate verbally and in 
writing to constantly exchange 
information with families about the 
student's development. 

f 4 23 67 104 77 

3,8255 Agree Strongly 
% 1,4 8,3 24,3 37,7 27,9 

14- I prepare the lesson plan by putting 
the student in the center. 

f 1 4 32 124 109 
4,2444 Totally Agree 

% ,4 1,4 11,6 44,9 39,5 
15- While planning the lesson, I 
associate it with other lessons and sub-
disciplines. 

f 0 8 48 119 101 
4,1341 Agree Strongly 

% 0 2,9 17,4 43,1 36,6 

16- Before the lesson, I determine 
which methods and techniques I will 
use in the lesson. 

f 0 1 33 116 125 
4,3273 Agree Strongly 

% 0 ,4 12 42 45,3 

17- I prepare worksheets. 
f 4 18 58 96 96 

3,9632 Agree Strongly 
% 1,4 6,5 21 34,8 34,8 

18- I use computers and other 
technological tools in preparing 
material. 

f 3 4 40 101 128 
4,2572 Totally Agree 

% 1,1 1,4 14,5 36,6 46,4 

19- I enrich the teaching process by 
using materials specific to the 
environment of the school. 

f 2 18 66 108 82 
3,0058 

Agree 
Moderately % ,7 6,5 23,9 39,1 29,7 

20- I contribute to the development of 
creativity and aesthetic understanding 
by giving opportunities to students to 
prepare and develop materials. 

f 1 19 54 114 87 

3,9709 Agree Strongly 
% ,4 6,9 19,6 41,3 31,5 

21- I apply learning and teaching 
theories and approaches during the 
course. 

f 1 5 47 131 91 
4,1127 Agree Strongly 

% ,4 1,8 17 47,5 33 

22- I regularly measure students' 
performance and development levels. 

f 0 8 51 125 92 
4,0906 Agree Strongly 

% 0 2,9 18,5 45,3 33,3 
23- I convert the measurement results 
into visual formats such as tables and 
graphs and share them with the 
students. 

f 9 34 79 98 56 

3,5725 Agree Strongly 
% 3,3 

12,
3 

28,6 35,5 20,3 
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24- I review teaching strategies, 
approaches, methods and techniques 
according to the results of assessment 
and evaluation. 

f 2 5 69 126 73 

3,9564 Agree Strongly 
% ,7 1,8 25 45,7 26,4 

25- I arrange the physical conditions of 
the learning environment (heat, light, 
sound, etc.) in a way that supports 
learning. 

f 3 8 59 120 86 

4,0072 Agree Strongly  
% 

1,1 2,9 21,4 43,5 31,2 

26- I use descriptive language, not 
judgmental. 

f 1 1 26 115 132 
4,3673 Totally Agree 

% ,4 ,4 9,4 41,7 47,8 
27- I create a democratic and free 
classroom environment (climate). 

f 1 4 29 108 134 
4,3406 Totally Agree 

% ,4 1,4 10,5 39,1 48,6 
28- I try to eliminate undesirable 
behaviors by using appropriate 
techniques, not by prohibiting them. 

f 2 9 60 118 85 
4,0036 Agree Strongly 

% ,7 3,3 21,7 42,8 30,8 

29- By anticipating problems before 
they arise, I prevent undesirable 
behavior. 

f 0 5 69 125 75 
3,9854 Agree Strongly 

% 0 1,8 25 45,3 27,2 

30- I do not criticize the student's 
behavior because of the negative 
behavior of the student. 

f 0 7 34 130 103 
4,2007 Agree Strongly 

% 0 2,5 12,3 47,1 37,3 

31- I call students by name. 
f 2 3 31 73 162 

4,4391 Totally Agree 
% ,7 1,1 11,2 26,4 58,7 

32- I try to get to know the students 
closely by watching every moment of 
the class. 

f 0 4 29 96 145 
4,3942 Totally Agree 

% 0 1,4 10,5 34,8 52,5 

33- I listen to the opinions and 
suggestions of the students and take 
them into consideration. 

f 0 2 28 96 148 
4,4234 Totally Agree 

% 0 ,7 10,1 34,8 53,6 

34- I create a suitable social 
environment for students to express 
themselves comfortably. 

f 1 3 23 104 142 
4,4029 Totally Agree 

% ,4 1,1 8,3 37,7 51,4 

35- I respond positively when students 
cannot give the correct answer to the 
questions. 

f 1 5 25 123 120 
4,2993 Totally Agree 

% ,4 1,8 9,1 44,6 43,5 

36- I guide students to use their 
classroom and extracurricular time 
effectively. 

f 0 4 46 111 112 
4,2125 Totally Agree 

% 0 1,4 16,7 40,2 40,6 

37- By checking the time during the 
lesson, I finish the topic on time. 

f 0 2 33 110 128 
4,3333 Totally Agree 

% 0 ,7 12 39,9 46,4 
38. By properly closing the lesson, I 
ensure that students leave the 
classroom without any problems. 

f 1 2 26 102 143 
4,4015 Totally Agree 

% ,4 ,7 9,4 37 51,8 

39- I set the class rules together with 
the students. 

f 3 8 45 107 111 
4,1496 Agree Strongly 

% 1,1 2,9 16,3 38,8 40,2 
 
In Table 3, the views of the participants are stated in the ranges of “strongly disagree, Agree 
Slightly, Agree Moderately, Agree Strongly, Totally Agree”. The general average of the 
participants was found to be 4.0479.  
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 In the pedagogical literacy scale, it is seen that the participants mostly answered in the range 
of " Agree Strongly". Table 4 contains data on teachers' scientific literacy scale: 
 

Table 4. Distribution of teachers in the scientific literacy scale 

Items(Scientific Literacy)  1 2 3 �� 
Result

s 
1- Scientists follow certain steps in order to 
produce scientific knowledge without making 
mistakes. 

f 223 23 23 
1,2565 True 

% 81,7 8,4 8,4 

2- Science produces precise results. 
f 143 99 27 

1,5688 True 
% 52,4 36,3 9,9 

3- One of the most important activities of 
scientists is to formulate hypotheses and test 
hypotheses. 

f 241 9 16 
1,1541 True 

% 88,3 3,3 5,9 

4- Scientific theories also have to explain 
additional observations that were not addressed 
during the development of the theory. 

f 188 32 47 
1,4719 True 

% 68,9 11,7 17,2 

5- As scientists continue their work, they review 
and evaluate findings proven by empirical 
evidence. 

f 238 15 17 
1,1815 True 

% 87,2 5,5 6,2 

6- The basis of science is the belief that events in 
the universe do not occur in a certain order. 

f 88 111 70 
1,9331 False 

% 32,2 40,7 25,6 
7- There are many aspects of our daily life that 
cannot be studied scientifically. 

f 165 66 39 
1,5333 True 

% 60,4 24,2 14,3 
8- Scientific theories only change when new 
information becomes valid. 

f 229 19 20 
1,2201 True 

% 83,9 7 7,3 
9- Scientists apply their experiments to produce 
specific results. 

f 173 58 36 
1,4869 True 

% 63,4 21,2 13,2 
10- Science assumes that the basic rules of nature 
are the same for the entire universe. 

f 115 84 71 
1,8370 False 

% 42,1 30,8 26 
11- The validity and accuracy of scientific claims 
can only be revealed based on observations. 

f 95 150 25 
1,7407 False 

% 34,8 54,9 9,2 
12- Science is based in part on assumptions, 
beliefs, and unobservables. 

f 97 140 33 
1,7630 False 

% 35,5 51,3 12,1 
13- Scientists use their imagination and creativity 
while doing their research. 

f 166 67 37 
1,5222 True 

% 60,8 24,5 13,6 
14- Scientific evidence can become biased when 
recording, selecting, reporting and interpreting 
data. 

f 90 141 39 
1,8111 False 

% 33 51,6 14,3 

15- Scientists interpret available data in 
accordance with their personal beliefs, values, 
backgrounds, and philosophical mindsets. 

f 108 113 47 
1,7724 False 

% 39,6 41,4 17,2 

16- Science has a uniform (uniform, repeated in 
the same way) method, called the scientific 
method, which guides research. 

f 66 158 45 
1,9219 False 

% 24,2 57,9 16,5 

17- Scientists use different principles of logical 
reasoning (interpretation or judgment) when 
interpreting evidence. 

f 188 46 34 
1,4254 True 

% 68,9 16,8 12,5 
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18- The dissemination of scientific knowledge is 
not essential for the advancement of science. 

f 67 180 20 
1,8240 False 

% 24,5 65,9 7,3 
19- Scientists may not be able to come up with 
definitive solutions to public debate issues. 

f 175 55 38 
1,4888 True 

% 64,1 20,1 13,9 
20- Scientists construct theories to explain events 
and phenomena and to guide further research. 

f 212 29 27 
1,3097 True 

% 77,7 10,6 9,9 
21- Organizations that provide financial support 
for research (such as different government 
agencies or departments) have a guiding influence 
on science (what research is to be done). 

f 146 73 48 

1,6330 True 
% 53,5 26,7 17,6 

22- Science reflects a society's social and cultural 
values and scientific views (such as women's 
perspectives, political beliefs). 

f 141 95 33 
1,5985 True 

% 51,6 34,8 12,1 

 
Table 4 shows the scientific literacy distribution of teachers. The answers of the participants 
were scored in the range of "true, false, I don't know". The general average of the participants 
in the scientific literacy scale was found to be 1.5652. 
The second sub-problem of the study is "Is there a significant difference in the pedagogical 
literacy scores of teachers according to the gender variable?". Findings related to this are 
given in Table 5: 
 

Table 5. T-Test results of teachers' pedagogical literacy scores by gender 
Gender N X S Sd t p 

Male 73 3,9133 ,52895 
 

274 
 

2,991 
 

,003* 
Female 203 4,1265 ,51978    

p<.05 
 
In Table 5, independent sample t-test results of teachers' pedagogical literacy mean scores are 
given by gender. When the table above is examined, it is seen that the teachers' pedagogical 
literacy mean score is 3.9133 for men and 4.1265 for women, and there is a statistically 
significant difference between the scores (t=2.991; p<.05). 
The third sub-problem of the research is “Is there a significant difference in the pedagogical 
literacy scores of the teachers according to the total length of service variable?”. Findings 
related to this are given in Table 6. 
 

Table 6. One-way analysis of variance results by total service time variable 
Source of 
variance 

Sum of 
Squares 

Sd Mean of squares F P 

Between 
groups 

1,406 3 ,469 1,682 ,171* 

Within groups 75,753 272 ,279   

Total 77,159 275    

*p>.05 
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As seen in Table 6, there is no significant difference between teachers' pedagogical literacy 
scores and total length of service (F=1,682; p>.05). The fourth sub-problem of the research is 
“Is there a significant difference in the pedagogical literacy scores of the teachers according to 
the branch variable?”. Findings related to this sub-problem are given in Table 7: 
 

Table 7. One-way analysis of variance results by branch variable 
Source 

of 
variance 

Sum of 
Squares 

Sd 
Mean of 
squares 

F P Groups Branch 
Average 

Difference 
Sh p 

Between 
groups 

1,881 2 ,940 3,410 ,034* 
Mathematics 

 

Science 
 

-,19707* ,07742 ,041 

Turkish 
 

-,05933 ,07742 ,746 

Within 
groups 

75,278 273 ,276   
Science 

 

Mathematics 
 

,19707* ,07742 ,041 

Turkish 
 

,13774 ,07742 ,207 

Total 77,159 275    
Turkish 

 

Mathematics 
 

,05933 ,07742 ,746 

Science 
 

-,13774 ,07742 ,207 

*p<.05 
 
As seen in Table 7, there is a significant difference between teachers' pedagogical literacy 
scores and their branches (F=3.410; p<.05). Scheffe test was performed to find the source of 
this difference. Accordingly, there is a significant difference between the pedagogical literacy 
scores of mathematics teachers and the pedagogical literacy scores of science teachers. It was 
seen that the significant difference was between science teachers and mathematics teachers, 
and the difference was in favor of science teachers. 
The fifth sub-problem of the research is “Is there a significant difference in the pedagogical 
literacy scores of teachers according to the variable of duty at school?”. In order to determine 
whether the pedagogical literacy scores of the teachers showed a significant difference 
according to the variable of duty at school, the independent sample t-test was applied. 
Analysis results are shown in Table 8: 
 

Table 8. Independent sample t-test results for the variable of duty at school 
Duty at School N X S Sd t p 

Headmaster 17 4,1026 ,39950 
 

274 
 

,260 
 

,795 
Teacher 259 4,0680 ,53767    

p>.05 
 
Table 8 shows the t-test results of teachers' pedagogical literacy mean scores according to the 
school assignment. Accordingly, the teachers' pedagogical literacy mean score was 4,1026 for 
administrators; It is seen that it is 4.0680 for teachers and there is no statistically significant 
difference between the scores (t=,260; p>.05).  
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The sixth sub-problem of the study was “Is there a significant difference in the scientific 
literacy scores of the teachers according to the gender variable?”. Independent sample t-test 
was applied to determine whether the scientific literacy scores of the teachers showed a 
significant difference according to the gender variable. Findings related to this are given in 
Table 9: 
 

Table 9. Independent sample t-test results by gender variable 
Gender N X S Sd t P 

Male 72 1,5275 ,35057 
 

271 
 

1,170 
 

,243* 
Female 201 1,5823 ,31336    

*p>.05 
 
Table 9 shows the t-test results of teachers' scientific literacy mean scores by gender. When 
the table above is examined, the scientific literacy mean score of the teachers is 1.5275 for 
men and 1.5823 for women, and there is no significant difference between the scores 
(t=1.170; p>.05). 
The seventh sub-problem of the research is “Is there a significant difference in the scientific 
literacy scores of the teachers according to the total length of service variable?”. One-way 
analysis of variance was applied to determine whether the scientific literacy scores of the 
teachers showed a significant difference according to the total length of service variable. 
Analysis results are shown in Table 10. 
 

Table 10. One-way analysis of variance results regarding the total service time variable 
Source of 
variance 

Sum of Squares Sd Mean of squares F P 

Between groups ,359 2 ,179 1,544 ,215* 

Within groups 31,352 270 ,116   

Total 31,711 272    

p>.05 
 
As seen in Table 10, there is no significant difference between teachers' scientific literacy 
scores and total length of service (F=1.544; p>.05). 
 The eighth sub-problem of the research is “Is there a significant difference in the scientific 
literacy scores of the teachers according to the branch variable?”. One-way analysis of 
variance was applied to determine whether the scientific literacy scores of the teachers 
showed a significant difference according to the branch variable. Analysis results are shown 
in Table 11. 
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Table 11. One-way analysis of variance results regarding the branch variable 
Source of 
variance 

Sum of 
Squares 

Sd Mean of squares F P 

Between groups ,359 2 ,179 1,544 ,215 

Between groups 31,352 270 ,116   

Toplam 31,711 272    

Total      

p>.05 
 
As seen in Table 11, there is no significant difference between the scientific literacy scores of 
teachers and the branch variable (F=1.544; p>.05). 
The ninth sub-problem of the research is “Is there a significant difference in the scientific 
literacy scores of the teachers according to the variable of duty at school?”. In order to 
determine whether the scientific literacy scores of the teachers showed a significant difference 
according to the variable of duty at school, the independent sample t-test was applied. 
Analysis results are shown in Table 12. 
 

Table 12. Independent sample t-test results for the variable of duty at school 
Duty at School N X S Sd t p 

Headmaster 17 1,5508 ,24577 
 

271 
 

-,212 
 

,832 
Teacher 256 1,5690 ,34719    

p>.05 
 
Table 12 shows the t-test results of the scientific literacy mean scores of the teachers 
according to the job at the school. When the table above is examined, it is seen that the 
scientific literacy mean score of the teachers is 1.5508 for the administrators and 1.5690 for 
the teachers, and there is no statistically significant difference between the scores (t= -.212; 
p>.05). 
The tenth sub-problem of the research is "Is there a relationship between teachers' 
pedagogical literacy scores and scientific literacy scores?". Table 13 shows the results of the 
Pearson Correlation coefficient test between the Scientific Literacy scores of the teachers 
participating in the research and their Pedagogical Literacy scores. 
 

Table 13. Pearson correlation coefficient results between teachers' scientific literacy and 
pedagogical literacy scores 

 
Pedagogical 

Literacy 
Scientific Literacy 

Pedagogical Literacy 
Pearson Correlation 1 -,155* 

Sig. (2-tailed)  ,010 
N 276 273 

p<.01 
When Table 13 is examined, it is seen that there is a low, negative and significant relationship 
between scientific literacy and pedagogical literacy (r = 0.155, p<.01). This result; indicates 
that a teacher with a high scientific literacy score will have a low pedagogical literacy score. 
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DISCUSSION AND CONCLUSION 
When the research findings were examined, it was seen that there was a low level, negative 
and significant relationship between the pedagogical literacy and scientific literacy skills of 
Science, Mathematics and Turkish Teachers. This result shows that a teacher with a high 
pedagogical literacy score will have a low scientific literacy score. 
It was concluded that there was no significant difference in the scientific literacy scores of the 
teachers participating in the research in the evaluation made according to their scientific 
literacy and gender. In the study conducted by Taşkın Ekici (2008), it was determined that 
there was no significant difference in the scientific literacy scores of the teacher candidates in 
the evaluation made according to the scientific literacy and gender variable. In the study 
conducted by Yetişir (2007), no significant difference was found between the scientific 
literacy scores of the teacher candidates participating in the research according to the gender 
variable. 
In the evaluation made according to scientific literacy and total service time of the teachers 
participating in the research, it was concluded that there was no significant difference between 
the scientific literacy of the teachers and the total length of service. Additonally, it was seen 
that there was no significant difference between the scientific literacy of the teachers and the 
branch variable. According to the scientific literacy and duty variable of the teachers 
participating in the research, it was seen that there was no significant difference between the 
scientific literacy of the teachers and the duty variable. 
When a general evaluation was made between scientific literacy and the variables, it was seen 
that there was no significant difference between scientific literacy and variables in general. It 
was observed that there was no significant difference according to the results of the Basic 
Scientific Literacy Scale used in the study by Yetişir (2007). In the study of Aydoğdu (2008), 
since the Basic Scientific Literacy Scale was applied to primary school students and teacher 
candidates, it was seen that there was no significant difference between the scale results and 
no significant difference between the students. However, there is a significant difference 
between the two participant groups and it has been revealed that the literacy status of teacher 
candidates is better than primary school students. Yetişir's (2007) conclusion that 
demographic characteristics such as gender, educational status of parents, and income levels 
do not affect the scientific literacy levels of teacher candidates supports the result I found in 
my study. 
It has been concluded that there is a significant difference between the pedagogical literacy 
scores of the teachers participating in the research and the pedagogical literacy scores in the 
evaluation made according to their gender. However, in the study conducted by İzci and Koç 
(2012), it was seen that the genders of teacher candidates who received pedagogical formation 
education did not differ significantly according to their success orientation. Again, in the 
study conducted by Karakuş (2015), it was concluded that there was no significant difference 
between pedagogical literacy scores and gender. 
It was concluded that there was no significant difference between the pedagogical literacy of 
the teachers and the total length of service. Moreover, it was seen that there was a significant 
difference between the teachers' pedagogical literacy and the branch variable. It was observed 
that there was a significant difference between science teachers and mathematics teachers. It 
was seen that the difference was in favor of science teachers. There was no significant 
difference between the pedagogical literacy of the teachers and the task variable. In the study 
conducted by Karakuş (2015), it was seen that there was no significant difference between 
pedagogical literacy and the task variable.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

641 

When a general evaluation was made between pedagogical literacy and the variables, it was 
seen that there was no significant difference between pedagogical literacy and variables in 
general. The importance given to pedagogical literacy is one of the most important problems 
related to education today, because teachers should not have sufficient skills and equipment. 
Considering that teachers are social engineers who will build a new generation, it is clear how 
important and critical this problem will be. The 21st century teacher now has to have a 
different perspective and understanding. In particular, it is vital to have pedagogical 
knowledge, to make it usable in every situation, and most importantly, to transform it into a 
literacy skill. In this context, today's teacher is a teacher who can reach knowledge, transform 
knowledge and make it applicable by producing knowledge. In short, if today's teachers want 
to realize their purpose of existence and build the new generation in the best way, they must 
be pedagogically literate (Usta & Karakuş, 2016). 
Concludely, it can be suggested to increase the activities related to the development of 
scientific literacy and pedagogical literacy skills together. Apart from this, since the sample is 
important in relationship studies, similar studies can be done by increasing the number of 
samples. 
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Abstract 
The aim of this research was to discuss the opinions of the classroom teachers about the 
educational status of many Syrian refugee children who had to migrate due to the internal 
turmoil and war in Syria. For this purpose, the interview technique was used in the study, 
which was designed using the qualitative research method. Typical case sampling, one of the 
purposive sampling types, was used. The participants of the study consisted of classroom 
teachers working at İhsan Şerif Primary School located in Beyoğlu in Istanbul. A semi-
structured interview form was used in face-to-face interviews with 17 classroom teachers in 
April 2021. In order to ensure the validity of the research, the form consisting of nine 
questions was presented to two field experts. In line with the opinions of the experts, the form 
was rearranged and transformed into a format containing ten questions. Research findings 
show that the vast majority of teachers have positive thoughts about refugees. They stated that 
they were sorry for them and that they helped them. However, it is seen that some classroom 
teachers do not welcome this situation, do not want it and are uncomfortable with the 
situation. They stated that these students should receive education in private schools, or that 
they should receive orientation training for at least one year. This shows that classroom 
teachers have different views about refugee students. 
Keywords: Syrian refugees, education problem, classroom teacher. 
 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SORUNLARI 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 
Özet 
Bu araştırmanın amacı, Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar ve savaş sebebiyle zorunlu göç 
etmek durumunda kalan birçok Suriyeli mülteci çocuğun eğitim durumları hakkında sınıf 
öğretmenlerinin görüşlerini ele almak olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda nitel 
araştırma yöntemi kullanılarak desenlenen çalışmada görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. 
Amaçlı örnekleme türlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın 
katılımcılarını İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesinde yer alan İhsan Şerif İlkokul’nda görev 
yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. 2021 yılı nisan ayında 17 sınıf öğretmeni ile 
yüz yüze yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla dokuz sorudan oluşan form iki alan uzmanına 
sunulmuştur.  
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Uzmanların görüşleri doğrultusunda form yeniden düzenlenerek on soru içerecek biçime 
dönüştürülmüştür. Araştırma bulguları öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mülteciler 
hakkında olumlu düşünceye sahip olduklarını göstermektedir. Onlar için üzgün olduklarını ve 
onlara yardımda bulundukları ifade etmişlerdir. Ancak bazı sınıf öğretmenlerinin bu durumu 
hoş karşılamadıkları, istemedikleri ve durumdan rahatsız oldukları görülmektedir. Bu 
öğrencilerin normal okullarda değil kendilerine özel açılmış okullarda eğitim görmesi 
gerektiğini ya da en az bir yıl oryantasyon eğitimi alması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu 
durum sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilerle ilgili farklı görüşlere sahip olduklarını 
göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Suriyeli mülteciler, eğitim sorunu, sınıf öğretmeni. 
 
INTRODUCTION 
Throughout human history, people have migrated for various reasons. Some of these reasons 
are to be able to find safer living spaces, to have better living conditions, to escape from the 
oppression, torture, oppression and violence in the geography where they live. Sometimes 
people had to migrate due to drought, famine, natural disasters and wars (Barnes, 2001; Gün, 
2006). Asylum movements, which are considered as a type of forced migration, have also 
been seen (Buz, 2004). 
War is a bad part of life. The war that can arise as a result of various social, political and 
economic situations unfortunately brings many negative situations with them. One of them is 
the phenomenon of migration. It is known that people migrate from one place to another, 
individually or in groups, for various reasons. These migrations plays an important role in 
shaping civilizations by affecting communities in different ways in political, social, economic 
and cultural terms (Ünal, 2014). 
According to the report of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR, 
2015), an average of 24 people are forced to leave their homes per minute. According to these 
data, the number of refugees and asylum seekers worldwide has reached 65.3 million.  This 
number is increasing rapidly due to wars. Especially recently, due to the wars and massacres 
in the Middle East, millions of people have had to leave their countries and have become 
refugees or asylum seekers. These people especially immigrate to neighboring countries and 
developing countries. With the Syrian war, 4.809.787 people left their country. Ethnic and 
sectarian conflicts in Syria (Dağ, 2015) have intensified especially since 2011 and turned into 
civil wars and conflicts, and therefore approximately four million Syrians have left their 
country and sought refuge in neighboring Iraq, Lebanon, Jordan, Egypt and Turkey (Çetin and 
Uzman, 2012). Due to Turkey's geographical location, being a transit country and a 
developing country, 2,764,500 people have migrated to Turkey and live in camps with the 
right to temporary protection (UNHCR, 2015). 
It has not been easy for people who have to leave their homeland due to persecution, armed 
conflict and violence for many years to adapt to the difficult living conditions. The forced 
displacement of people has made refugees a serious problem all over the world. Refugees 
experience problems in many areas such as economic, social and cultural. Among the 
refugees, children are the most affected ones. Insufficient or complete deprivation of their 
education processes causes them to face a more important and serious problem in the 
following years (Bayındır and Er, 2015).  
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Education, as the most basic human right, is the only way to escape from purgatory for 
refugee children who are stuck between the past and the future. It is clear that they will face 
bad living conditions and exclusion in the future without the necessary training to compete in 
the job market, both in the country of origin and in their own countries, where it does not 
seem possible to return in the near future, and that such a "lost generation" will be a social 
consequence. Therefore, it is necessary to support the Republic of Turkey, which is faced with 
a migration wave in the size of migration from Syria for the first time in its history, to create 
long-term and comprehensive policies instead of short-term measures in order to ensure that 
Syrian children have access to education (Ateşok, Mahalleoğlu and Özer, 2016). It is familiar 
that many problems will be encountered within the country if it is not supported. Instead of 
removing these children from education, including them in education would be the most 
important and appropriate measure.  The physical needs of children coming out of war 
conditions before education precede education. Refugee children (especially those between 
the ages of 10-14) cannot benefit from educational opportunities due to the cost of going to 
school, security problems and the need to work (UNHCR, 2016). Considering the permanence 
of Syrians in Turkey, the importance of education is better understood (Erdoğan, 2015).  
Education is an indispensable part of life and it is the right way to connect people to the next 
generation. Considering the war and other conditions, it is possible to list many reasons that 
prevent education. To determine the number of refugees living in the country, registration is 
one of the first things to be done. Registration of refugees living in cities is of fundamental 
importance. In addition, registration is a requirement of international protection (Yılmaz, 
2013). Despite this, it is observed that many Syrians do not want to register due to various 
concerns. This situation creates problems in terms of educational aids. Among the refugees 
living outside the camps, those with a residence permit can enroll their school-age children in 
public schools. Those who do not have a residence permit continue to attend schools 
informally as guest students (UNHCR, 2013). 
Refugee children living in cities, whether registered or as visiting students, are educated in 
Turkish schools with the Turkish curriculum and Turkish students. This situation makes it 
difficult for refugee children to adapt to school (Dinçer et al., 2013). There are many factors 
that prevent refugee children from accessing education. These can be listed as poverty, 
trauma, violence, threat, interruption of education and language problems (Stevenson and 
Willot, 2007). Forced to migrate by war conditions, these children struggle with many 
problems and face various obstacles in education. One of the most important problems in 
education is language. Refugee students enrolled in Turkish schools to receive education in 
Turkish are foreign to the spoken language. This reduces their opportunity to benefit from 
education. 
There are many studies examining refugees and refugee children in terms of education 
(Akdağ and Topkaya, 2016; Mızrak and Yavuz, 2016; Ateşok, Mahalleoğlu and Özer, 2016; 
Babahan, Balkar and Şahin, 2016; Bayındır and Er, 2015). However, it has been observed that 
the studies are generally carried out with Syrian teachers, teacher candidates and pre-school 
teachers working in temporary education centers. There is no study conducted on the 
problems faced by classroom teachers with these students in the education process. The 
opinions and thoughts of the classroom teachers about the Syrian students who continue their 
education with other students and the problems they experience during the integration process 
of these students into the Turkish Education System are very important in this process. In this 
study, it was aimed to determine the problems that classroom teachers encounter during their 
education with refugee students. For this purpose, answers to the following questions were 
sought in the study:  
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1- How many refugee students do you have in your class? 
2- How long have these students been training with you? 
3- What are your general views on refugees? 
4- What do you think about communicating with refugee students in the classroom? 
5- What are the main problems you have with refugee students? 
6- How do you solve the problems you encounter in the learning and teaching process? 
7- In which course do you have the most difficulty with these students? 
8- How does the presence of a refugee student in your class affect you and the students in 
your class educationally and socially? 
9- What are your thoughts on communication with the families of refugee students? 
10- What do you think about the educational status of these students outside of school? 
 
METHOD 
Research Pattern 
In this study, the phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, 
was used. The phenomenology design focuses on phenomena that we are aware of but do not 
have an in-depth and detailed understanding of (Yıldırım and Şimşek, 2014). Although this 
technique is seen as limited in revealing definite and generalizable results due to the nature of 
qualitative research, it is a design that allows us to see the existing facts more clearly in 
situations we know but do not have detailed information about the subject (Büyüköztürk et al. 
2011). 
 
Sample 
In phenomenological studies, data sources are individuals or groups who experience the 
phenomenon that the research focuses on and can express or reflect this phenomenon. For this 
purpose, teachers to be included in the sample are determined through observations and 
preliminary interviews (Yıldırım & Şimşek, 2014). The teachers participating in the study had 
experience with refugees, and refugee students in their classrooms. The study group of this 
research consists of classroom teachers working in İhsan Şerif Primary School in Beyoğlu 
District of Istanbul Province in the 2020-2021 Spring semester.  
 
Data Collection Tool 
A semi-structured interview form was used as a data collection tool to determine the views of 
classroom teachers on the educational problems of Syrian refugees. In the semi-structured 
interview form, 10 open-ended questions were prepared for teachers. Open-ended questions 
allow the researchers to deal with the phenomenon they want to examine in a flexible way 
(Yıldırım & Şimşek, 2011). In order to ensure that the questions directed to the teachers in 
order to obtain data were clear and understandable. The semi-structured interview form was 
prepared by consulting two more expert opinions. 
 
Data Analysis 
The data obtained in the research were analyzed by content analysis. Content analysis was 
carried out at three levels: theme, sub-theme, and codes. The themes were determined in line 
with the research problems.  
 
FINDINGS 
10 open-ended semi-structured questions were asked about the views of the classroom 
teachers about the educational problems of refugee students. Table 1 shows that there are 6 
themes compatible with the data: refugee perception,  
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Problems with Refugee Students, Teachers’ Problem Solutions, Courses, Effects of Refugee 
Students on Classroom Environment, Out of School Life. The themes that emerged as a result 
of the analysis of qualitative data are presented in Table 1. 
 
Table 1. Opinions of classroom teachers on the educational problems of refugee students 
Theme Sub-theme Code Frequency 

Refugee 
Perception 

General 
Views on 
Refugees 

Being pity 8 
Obligation 10 
Outsiders 6 

Dissatisfaction with refugees 16 
Thinking it's a difficult process 12 

Don't feel sorry for them 14 
People in need of help 13 

Psychologically distressed life 14 
Being a refugee child is difficult 15 

It is not right for them to come to Turkey 7 
Having a need for pdr service 9 

Coming because they fear of death 6 
Those who can't adapt 11 

Problems with 
Refugee 
Students 

From the 
Student's 

Perspective 

Lack of parents 5 
Cultural difference 9 
Economic problems 12 

Exclusion 4 
Adaption 13 

Lack of awareness of responsibility 5 
Low level of readiness 16 

Reading comprehension 12 
Not understanding the teacher 13 

Bored in class 4 
Reluctance to Go to School 11 

From the 
Teacher's 
Point of 

View 

Inability to allocate time 13 
Student absenteeism 15 

Inability to communicate with the student 14 
Student's illiteracy 11 

Inability to communicate with family 10 
Parents' indifference 17 

Student's violence tendency 6 
From the 
Parent's 

Perspective 

Not knowing turkish 17 

Economic problems 15 
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Teachers' 
Problem 
Solutions 

Teachers' 
Methods 

and 
Techniques 

Using body language 10 
Using gestures and mimics 9 

Utilizing images 5 
Interpreting Turkish-speaking Arab students 7 

Enabling them to communicate with Turkish students 12 
Getting help from the counseling service 11 

Asking help from Turkish parents 3 
Asking help from an Arabic-Speaking teacher at 

school 
4 

Using simple sentences 10 
Dramatization 2 

Revisison 5 
Harassing 1 

Desensitization 4 
Individual education 17 

Contacting their families 14 
Failure to solve the problem 12 

Courses 

The 
Lessons 
Teachers 
Have the 

Most 
Difficulty 
Explaining 

Turkish 17 
Mathematics 16 

Social sciences 15 
Science 14 

Free activities 8 
Game and physical activities 8 

All courses 15 

Effects of 
Refugee 

Students on 
Classroom 

Environment 

Positive 

Acceptance by students in the class 14 
Encouraging the student to the lesson 12 

Efforts of friends to teach refugee students 12 
Friendship 13 

Being ambitious 10 
Being active in classroom activities 10 

Refugee students teaching other students games 9 
Refugee students' desire to teach Arabic to their 

teachers 
8 

Other students enjoy speaking Arabic in class 7 

Negative 

Violence tendency 12 
Speaking without thinking 11 

Use of slang words 13 
Difficulty in friendships 16 

Unwillingness to sit in row with refugee students 8 
Not Bringing nutrition to school in nutrition class 7 
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Out of School 
Life 

Out-of-
School 

Education 
Status of 
Refugee 
Students 

Improving your television speeches 10 
Reading 6 

Providing support education to students in the 
additional building of the school 

5 

Turkish-speaking siblings helping each other 9 
Self-improvement with assignments 7 

Not understanding homework 14 
The family's inability to help the child 10 

Making homeworks by seniors who knows Turkish 9 
Failure of children to weld out of school 8 

Lack of research environments 7 
Financial impossibilities 12 

 
Table 1 includes the themes, sub-themes, codes and frequencies of the research. Sample 
expressions taken from teacher opinions about the first theme are given below: 
 “I think this life is difficult for them. After all, they left their own land, they had a certain way 
of life. Everything has changed. From their language, to culture and values, everything has 
changed. I think it is difficult.” (T1) 
 “In general, you know, it is obvious that they have already experienced great hardship and 
either went here or to different countries. They come to other countries for the purpose of 
establishing a new life. I think they have problems, especially psychologically, I think that 
they should be subjected to intense guidance and psychological counseling, which should of 
course come after education, but before that.” (T7) 
“These are forced refugees, although it is compulsory everywhere, but my general views are 
positive, I look at them positively because they are struggling to survive. They come here with 
the fear of death, so my opinion is that they do not come here arbitrarily.” (T12) 
“So I think they are in a bit of a difficult situation in general. They came out of a war, after 
all. They had to leave their homes. It is really difficult to adapt to the culture and living 
conditions here and to try to eliminate the effects of that war, so I think they are in trouble.” 
(T14) 
“Frankly, I am not very happy with them being in our country. They come, some of them can't 
find a job, they resort to theft, they beg. There are not very pleasant situations on the street 
anyway. There are inconveniences. For example, the simplest thing is that there are many 
lonely children on the roads. We meet all the time. They can cause some kinds of bad 
situations. There are good ones, of course, there are those who have kept their jobs, and there 
are those who have a regular life, but I still do not welcome this situation.”(T16) 
 
In the second theme, what are the main problems you have with refugee students? question 
has been asked. Sample expressions taken from teachers' opinions are as follows:  
“Well, I am among the teachers who think that the situation of their children is very difficult. 
Some of these children are in my class because of the war conditions and the financial income 
of the children is not good. I am directly observing them. In other words, there is a huge 
difference between children with parents and refugee children without parents. These 
children stay with their close relatives and in addition to the difficulty of coming to another 
country, they also lack family love since their families are not with them.” (T4) 
 “We did not have any problems with my student in terms of behavior, but we could not 
progress in any way in terms of reading and writing because when I said combine letters at 
work, he could not perceive it, or when I said do it, he could not do it.”(T6)  
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 “It lags behind. In this situation, his family came to school for a while because he was bored. 
For example, he would stop for an hour or two and go home and say "the teacher is sick". He 
does not want to come. After that, it got a little bit organized, then it started not coming 
again.” (T11) 
 
Sample expressions of teachers' views on the theme of Problem Solving Methods are given 
below.  
“How do I solve it: We get help from friends about language. I get help from a friend who 
speaks Arabic. Apart from that, we are in constant contact with his family. They come and go, 
so are the people involved. At least the students who come to me are their families. I try to 
talk and communicate with them. I guide them to talk, communicate and socialize with their 
friends. Other than that, they are moving a little slower than the average.”(T3) 
“So I tell it again or I call it to me. I've already repeated the topics several times. Our 
curriculum is not very dense. I keep repeating. He learns eventually. He asked me the other 
day when there was something he did not know, for example, I explained it again on the 
board.”(T7) 
“First of all, we have an Arab teacher in our school. We try to communicate with him, we try 
to explain what he wants to tell by showing his friends with signs rather than talking. We 
communicate with body language.” (T9) 
 “We can't solve it mostly because our opportunities are very limited, so it's not because 
children in the learning-teaching process generally can't learn in the classroom, but there is 
no reinforcement afterward. There is nothing we can do about this problem, because there is 
no home-schooling environment, our problems stem from this.” (T13) 
 
Sample expressions from the teachers' opinions on the theme of "Lessons That Teachers Have 
the Most Difficulty Explaining" are given below. 
 “Of course in Turkish class. After the Turkish lesson, it is already in all lessons. After all, I 
can say that I have difficulties in all lessons because the language of instruction is 
Turkish.”(T1) 
 “Of course, when I say these students can read Turkish, I am talking about one of them. 
When we said we had difficulties, as I said again, he could not learn anything, he could not 
pass to reading and writing.”(T16)  
 “I have difficulties in mathematics, so now I explain it to other students by giving examples, 
even they have difficulty in understanding. I have a harder time because they can't understand 
the examples I gave. Normally, for example, when I say add 5 to 7, he adds, but he doesn't 
understand that he has to add in the problem.”(T2) 
 
Sample expressions from teachers' views on the theme of Effects of Refugee Students on 
Classroom Environment are given below.  
“The class is not affected, and they may even like it. For example, that student who is 
learning to read and write and who understands me, of course, speaks Arabic while 
explaining to the other student who does not understand. Others like it very much. It gets 
interesting.”(T9) 
 “Other students, you know, there is such a thing in the Turkish nation, they show an interest 
in a foreign student and they love each other. They all show such an interest and effort in 
teaching, they show enthusiasm for something.” (T10)  
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“I speak for my own class. There was also a refugee student in my class in the second year. At 
first I already said: these are our guests, you will behave accordingly. I said directly that the 
children understood, and there has been no discrimination in these two years. These students 
I mentioned came this year, I had a student from the second and third years of the previous 
year. what the students learned from them, sometimes I used to do something, I throw it on the 
board what is called in Arabic or what does a student mean in this way I tried to encourage 
the children.”(T17) 
 
Sample expressions from the teachers' views on the fifth theme are given below.  
“I speak for the students in my class. Ummm, about mischief, of course, like every child, but I 
think these children exaggerate that dose of mischief a little more to prove themselves.”(T9) 
 “He insults his friends by family or when they hear the TV. Since the child hears it slowly in 
the neighborhood, sometimes the child can swear at work, unfortunately, then sometimes 
there is a fight and noise in the classroom.”(T11) 
 “Let me tell you something. Let it be recorded here, students, our Turkish students do not 
want to sit next to these children, Syrian children. I make it compulsory.”(T15)   
 
Sample expressions of teachers' views on the sixth theme are given below. 
 “I don't think they took anything in the form of training courses, but I feel that they were 
influenced by television etc. and improved their speaking. There is a lot of change compared 
to the first day they came, so in a positive way.” (T6) 
 “Currently, there is a study for refugee students in the next building in our classroom, if I 
think there is a pilot application about it. I think Turkish education is given there two days a 
week. In other words, we can show it as education outside of school. Oh, is that enough? I 
don't think it's enough.”(T7) 
“Here the homework thing is doing a work rework, but I think the adults send the general 
distress homework, not themselves. So they are making an effort, they will adapt more next 
year. I think so.”(T16) 
 
DISCUSSION ANF CONCLUSION 
Due to the war and civil turmoil in Syria in March 2011, 4 million Syrians (Çetin and Uzman, 
2012) migrated to different countries, especially to Turkey. For the Syrian refugees, who are 
mostly concentrated in the border provinces in Turkey, the competent authorities urgently 
need to develop policies that will regulate many social and economic areas such as housing, 
education, work, health and municipal services (Boyraz, 2015). Considering that Syrian 
refugees may stay in Turkey for a long time, the importance of the quality of education 
services to be offered to refugees, both in terms of continuing their unfinished education and 
in adapting to social life, can be better understood (Babahan, Balkar and Şahin, 2016). 
In this study, which aims to examine the opinions of teachers about the educational problems 
of refugee students, it has been tried to reveal the needs of refugee students, their problems, 
their educational status in and out of school, and how they can contribute to the students by 
taking the opinions of the teachers. When teachers were asked for their general opinions about 
refugees, it was stated that most teachers had positive thoughts about refugees, were sorry for 
them and helped them, while some primary school teachers did not welcome this situation, 
did not want it, and were uncomfortable with the situation. While stating this, there are also 
teachers who think that there should be schools opened specifically for them, not regular 
schools, and that they should receive education there.  
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35.4% of the participants in the "Public Opinion Survey on Syrian Refugees in Public 
Perception" conducted by OPTiMAR Research company with 1501 people in 18 provinces in 
October 2014 stated that all kinds of training, including university education, should be given 
to Syrian refugees. In the same research, 40.8% said "I disagree" with the item "I believe 
Syrians will adapt to Turkish society". 45.3% disagreed with the statement "I think we are 
culturally the same as Syrians". However, “Have the Turkish people embraced the Syrian 
refugees?” 61.4% agree to the question. Considering these findings, the idea that even if 
Syrian Refugees are accepted within the country, they may still have negative effects is 
spreading rapidly in the society; This shows that students are prejudiced by both teachers and 
other students during the school period. 
Classroom teachers participating in the research stated that they could not meet with Syrian 
families, and even if they did, they could not get along due to language problems. Classroom 
teachers, who expressed many economic, social and especially psychological problems of the 
students, stated that they met with the guidance teacher from time to time to solve the 
problems. In this way, they have an idea that they can help their students with the 
psychological difficulties they face in a more professional way. Dorman (2014) said that there 
is a great need for psychological support, but access to such services is limited.  Considering 
that Syrian students speak Arabic in their daily lives outside of school, but learn Turkish on 
the other hand, it can be interpreted that they are in a bilingual education. Bilingual education 
is also considered as bicultural education (Goulah, 2010). For this reason, the social problems 
of refugee students are as important as their psychological problems. Teachers who 
participated in the research drew attention to the fact that there are incompatibilities between 
Turkish students and Syrian students in social issues, inside the classroom, outside the school 
and in the school garden. However, the teachers stated that they tried to integrate students as 
much as they could on social cohesion and education and they tried to overcome this problem 
by frequently using them as guests in the classroom. 
When the teachers were asked about family and education, some of the families stated that 
they were very interested in education and struggled for the education of their children, while 
some families stated that they struggled to meet their needs focused on nutrition and shelter 
rather than education, and because of economic problems, children were directed to earn 
money by working at a young age. Similar to the finding that Syrian families attach 
importance to education and exhibit cooperative attitudes in this direction, a field study of 144 
people was conducted in the Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration study 
carried out by the Hacettepe University Migration and Politics Research Center (HUGO) 
team. In the research conducted with the Syrians, it was determined that the Syrians were 
disturbed by the fact that the children outside the camps did not go to school, described this as 
a lost generation and expected more efforts in this direction (cited in Erdoğan, 2015). Şeker 
and Sirkeci (2015), on the other hand, found that Syrian families' attitudes towards education 
are problematic. Tadesse (2014) determined that refugee parents' close involvement in their 
children's education is an encouraging factor in teacher-parent communication. 
In Akkaya and Karadağ's studies (2012), 5th grade students have a positive perception of 
Turkish lessons in general, and Turkish in particular, since it is a problem for teachers not to 
speak Turkish in their thoughts, but because the age group is small and language learning is 
easy. The results of this study coincide with the finding that they have. However, Sevim 
(2012), they determined the Turkish and Turkish Language and Literature Education 
department students' perceptions of Turkish, and based on the metaphors created by the 
students, they concluded that the prospective teachers' perceptions of Turkish were lively and 
suitable for further development. It can be said that the perceptions of Syrian refugees about 
Turkish are lively and suitable for further development.  
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Based on the findings of the study, the following recommendations can be developed: 
1. Refugee students should be pre-educated before being admitted to school. 
2. Education should be given by teachers who speak both Turkish and Arabic languages. 
3. Families as well as students should receive intensive Turkish language training. 
4. Families should also be included in education so that teachers and families can 
communicate more actively. 
5. In order to eliminate the prejudices of teachers about refugee students, teachers should be 
trained on this subject. 
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ANALYSIS OF EDUCATIONAL PATTERNS IN SUBURBAN SCHOOLS 
 
Bernadetha Nadeak 
Magister of Education Administration, Postgraduate Program, Universitas Kristen Indonesia 
 
Abstract 
Human understanding of the environment has led his life in a condition called "unsustainable 
for development". A situation where human life is unbalanced due to human activities that 
tend more to exploit the environment than preserve the natural resources that exist. In other 
words, human beings tend to be more use and forget to keep the environment itself, so that it 
causes environmental crisis. The perspective errors can reduce the human ecological values, 
which in fact they have a relationship of space and time with nature, therefore humans play a 
role as subjects in life that have the will to interact with nature. They can use nature according 
to their will, or they will manage nature according to their conscience for the sake of 
sustainability, harmony, harmony of life. This research aims to find facts about the pattern of 
ecopedagogic education in the suburban School. This research uses a qualitative approach 
with a case study method. Data collection techniques in the form of interviews and 
observations, secondary data includes data collection techniques in the form of literature 
studies and documentation studies. Based on the results of research, education pattern that is 
applied in the suburban School, humanist pattern, a pattern of religious and democratic 
pattern. The education pattern oriented to the development potential of learners through the 
integration of subjects and learning support activities.  
Keyword: Ecopedagogic, Educational Patterns 
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BIG DATA AND ACADEMIC RESEARCH LIBRARIES: AWARENESS AND USE IN 
THE UNIVERSITY OF ILORIN LIBRARY 
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MUHAMMED AMINAH BUKOLA 
Faculty of Information and Communication Technology, Department of Library and 
Information Science, University of Ilorin 
 
AMBALI, Z.O 
Serials Unit, University Library, University of Ilorin 
 
ABSTRACT 
The study investigated the awareness and use to apply Big Data analytics in University 
libraries in Kwara State. The objectives were; to determine the librarian’s awareness towards 
Big Data Analytics; to examine librarian’s readiness towards the use of Big Data Analytics; 
examine the extent to which Big Data Analytics is being used in Universities in Kwara State. 
The study adopted a survey research design. A questionnaire was used as a method of data 
collection. The questionnaire was designed to determine whether current librarians have 
practical experience with Big Data, thus making it possible to interpret how well they 
understand this concept.  Big Data is a new phenomenon in university academic libraries. It 
can be indicated that librarians are mainly familiar with Big Data. Big Data, as a term, is no 
longer new in libraries. However, hearing about Big Data does not mean understanding it. 
Since libraries sit on big data, most academic librarians claimed that they use Big Data very 
regularly. The finding suggested that overall, academic librarians are ready for Big Data 
Analytics. Therefore, they hold positive opinions towards Big Data being applied in academic 
libraries. 
Keywords: Big Data, Big Data Analytics, Academic libraries 
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EDUCATIONAL DECADENCE IN NIGERIA: THE WAY FORWARD 
 
Ndubuisi-Okolo Purity Uzoamaka 
 
Onuzulike Nkechi 
 
Osita Fabian Chinedu 
 
Abstract 
Education which is the bedrock of growth and economic development both in the developed 
and developing climes globally has been relegated to the background in Nigeria by the 
insensitive and so-called greedy politicians. This insensitivity by government towards 
educational system has caused havoc and subsequently has led to lackadaisical attitude on the 
side of the students, teachers cum lecturers. The alarming rate of decay in the educational 
system impelled this research. This study looks at educational decadence in Nigeria; the way 
forward. We x-rayed the factors responsible for poor education in Nigeria. Also we proffered 
solutions on how educational decadence can be revamped. Qualitative research method was 
adopted. The findings revealed that incessant strikes, inadequate funding, paucity of 
laboratory equipments,  poor salary structure, unfavorable environment, favoritism in 
employment, spate of insecurity, students and parents negative perceptions towards education, 
poor implementation of educational policies and programmes, poor attitude to work  are the 
factors responsible for educational decadence in Nigeria.etc. We, therefore, recommended 
that education needs to be considered as a priority in Nigeria as its value to economic and 
human development is unquantifiable, indispensable and priceless. The budget allocation to 
education should be number one in government scale of preference in the scheme of things. 
Keywords: Education, decadence, School and Nigeria. 
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Abstract 
An institution of higher learning known as a university offers facilities for academic degrees, 
research, extension services, and teaching-learning. Research is one of its primary functions. 
Hence, the university endeavors to research knowledge generation and are responsive to the 
community's immediate needs. The study aimed to determine the influence of pay as a 
motivator on the research productivity of educators. It used contemporaneous mixed-methods 
research, which used the advantages of both qualitative and quantitative approaches while 
resolving their shortcomings, to create an integrated, comprehensive understanding of the 
subject under investigation. The study's respondents are 150 faculty members who are 
randomly selected during the 1st semester of the school year 2022-2023. The study adopted a 
validated survey instrument to measure the influence of pay as a motivator on their research 
productivity. The results of the qualitative phase of the study were as follows:  The regression 
test results reveal a weak positive correlation of 0.279 between the two variables. The R-
square reveals that the pay as a motivator variable only explains 7.8% of the total variance of 
the linear model, which indicates that it is a possibly weak linear model to predict research 
productivity, which can be adjusted further to 7.2%. It says in the model that for every unit 
increase in pay, research productivity is likely to increase by 1.114 units. Furthermore, since 
the computed t-value for this predictor exceeds the 95% confidence interval of (.492, 1.735) 
by a significant margin of p=0.001, the researchers reject the null hypothesis and conclude in 
favor of the research hypothesis, which states that pay as a motivator significantly influences 
research productivity. On the other hand, in the qualitative phase, the emerging themes that 
indicate the issues and problems regarding research productivity include lack of time due to 
work overload, lack of knowledge in research writing, tedious procedures in the research 
approval, and lack of work motivation/encouragement. Thus, the researchers crafted 
recommendations that could help enhance faculty members' research productivity. 
Keywords: Motivation, Pay, Research, Research Productivity, Educators 
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INFLUENCE OF CULTURE ON THE EDUCATIONAL RIGHTS OF PERSONS 
WITH DISABILITIES IN NIGERIA 

 
Dr Odırın Omıegbe 
Department Of Educatıonal Foundatıons, Unıversıty Of Delta 
 
ABSTRACT 
Culture is the way of life of a group of people rooted in beliefs and practices handed down 
from parents to offspring from one generation to another. Every child including children with 
disabilities have the right to education as enshrined in the United Nations charter on the rights 
of the child. The number of enrolment of students with disabilities in Nigeria is very low as 
compared with others without disabilities. This paper, therefore examines if culture negates 
the educational rights of persons with disabilities in Nigeria. This paper through primary 
source(personal experience)and secondary sources (review of related literatures);found out 
that some cultural beliefs and practices have negative effect on the right to education of 
persons with disabilities in Nigeria which account for their poor attendance in school. To 
remedy this anomaly, the paper made some suggestions on how persons with disabilities can 
have easy access to education despite cultural beliefs and practices so that they can benefit 
maximally from education as enshrined in the United Nations Charter on the rights of the 
child to education and the United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and contribute meaningfully to the development of themselves and the society in 
which they reside. 
Keywords: Influence, culture, educational rights, persons with disabilities, Nigeria. 
 
INTRODUCTION 
It is the determination of the Nigerian Government that all its citizens are educated which 
necessitated the establishment of educational institutions from the pre-nursery to tertiary. 
However, some groups of students are disadvantaged due to their disabilities which hinder 
them from benefiting from formal education.  These students are referred to as students with 
disabilities, exceptional students and students with special needs and they include the hearing, 
speech, visual, physical and health impaired, the intellectually retarded, emotionally 
disturbed, learning disabled, gifted and talented. To cater for their educational needs the 
Nigerian Government introduced Special Education which is an adapted educational 
programme to cater for their educational needs depending on the type, nature and degree of 
disabilities through the introduction of inclusive classroom in a regular school, special classes 
in a regular school and special schools for students with disabilities.  World Health 
Organization report indicates that in 2018, about 29 million of the 195 million Nigerians are 
living with a disability (World Bank, 2020).  
However, many children with disabilities in the Global South face considerable barriers in 
access to education in low middle income countries (LMICs), (Azevedo et al., 2020, 
UNICEF, 2020), and in some countries, less than 1% of children with disabilities are enrolled 
in primary school (UNICEF, 2020). In Nigeria the participation rate in education is 12 percent 
for children with disabilities, compared to 57 percent for those without disabilities. The 
participation rate of youths in education/training is 25 percent for those with disabilities, 
compared to 55 percent for those without disabilities. The participation rate of adults in 
education/training was 0.5 percent for persons with disabilities compared to 4.5 percent for 
persons without disabilities. Literacy rates for youths are 36 percent for persons with 
disabilities, compared to 64 percent for persons without disabilities.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

661 

Primary school completion rates are reported as 100 percent for all children with disabilities 
in Nigeria (which seems very high) compared to 78 percent for all children without 
disabilities. The rate at which students complete secondary school is 40 percent for children 
with disabilities compared to 56 percent for children without disabilities. The disability 
inclusion umbrella organization JONAPWD estimates that 90 percent of children with 
disabilities are out of school in Nigeria (Thompson, 2020). Also, University completion rates 
in Nigeria were 4.5 percent for persons with disabilities (0 percent for females, 7.1 percent for 
males) compared to 9.1 percent for persons without disabilities (6.1 percent for females, 12 
percent for males (Thompson, 2020). The Universal Declaration of Human Rights (1948) 
provides for the right to education, highlighting in Article 26 that elementary education must 
be compulsory. Moreover, to protect the educational rights of persons with disabilities the 
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 4 Education 
which Nigeria is signatory to asserts that (United Nations, 2022): 
 1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to 
realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States 
Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed 
to:   
a. The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the 
strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity; 
b. The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as 
well as their mental and physical abilities, to their fullest potential; 
c. Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society. 
2. In realizing this right, States Parties shall ensure that: 
a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis 
of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory 
primary education, or from secondary education, on the basis of disability; 
b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and 
secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live; 
c) Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided; 
d) Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, 
to facilitate their effective education; 
e) Effective individualized support measures are provided in environments that maximize 
academic and social development, consistent with the goal of full inclusion. 
3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development 
skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of the 
community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including: 
a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, 
means and formats of communication and orientation and mobility skills, and facilitating peer 
support and mentoring; 
b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the 
deaf community; 
c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or 
deaf-blind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of 
communication for the individual, and in environments which maximize academic and social 
development.  
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4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate 
measures to employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign 
language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of 
education. Such training shall incorporate disability awareness and the use of appropriate 
augmentative and alternative modes, means and formats of communication, educational 
techniques and materials to support persons with disabilities. 
5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary 
education, vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination 
and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable 
accommodation is provided to persons with disabilities. 
However, a lot of factors can be attributed to low number of students with disabilities 
enrolment in schools. It therefore becomes imperative to examine some of them and proffer 
solutions to enable persons with disabilities enroll in school, benefit from education, live 
purposeful lives and contribute meaningfully to the development of themselves and the 
society in which they reside. However, this paper would examine if culture plays a major role 
in hindering educational rights of persons with disabilities in Nigeria and make some 
suggestions where necessary. 
 
Influence of culture on the right to education of persons with disabilities in Nigeria 
Culture is a way of life of a group of people noticed in their behaviour as they go about their 
daily activities in the society which they reside. Culture is based on beliefs and practices 
which are rooted on superstitions likewise religion which is interwoven with culture and 
regarded as the opposite of the two side of a coin. Therefore religion could be said to be an 
aspect of culture. Nigerians are divided along three major religions Christianity, Islam and 
African Traditional Religion. Islamic religion is practiced by majority of inhabitants in the 
northern part of the country; Christian religion is practiced by majority of inhabitants in the 
southern part of the country while a fairly large number of Nigerian citizens practice African 
Traditional Religion. The adherents to these religions hold on tenaciously to their beliefs and 
practices handed down from parents to offspring across generations which have great 
influence on their behaviour. However, these beliefs and practices have favourable and 
unfavourable effect on the society. Positively, they have been found useful in helping them 
leave peacefully and harmoniously in the society. Negatively, they are prone to encroach on 
the rights of the citizens and one of such is the rights to education of persons with disabilities. 
The following are cultural beliefs and practices found to encroach on the educational rights of 
persons living with disabilities in Nigeria: 
 
Alms- giving 
Nigerian culture and religious practices encourage alms giving to the destitute and less 
privileged persons in the society which include persons with disabilities. This therefore, 
makes parents with disabilities to send their children with disabilities to solicit for alms 
instead of sending them to school. A visit to most cities in Nigria such as entrance to religious 
places, traffic lights, road junctions, markets and business premises shows children with 
disabilities begging for alms. Alms begging is lucrative in Nigeria and as such parents prefer 
sending their children with disabilities to beg for alms to sending them to school.  
In Nigeria as in many other parts of Africa, parental authority is respected and highly 
esteemed. A child that resents his or her parents or parental authority in general is not only 
criticized but also severely punished.  
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Because of the authority that parents have over children and the cultural value placed on 
respect for such authority, it is easy for parents of children with disabilities to send them out 
onto the streets to beg for alms (Omiegbe, 1995) instead of sending them to school.  
 
Stigmatization 
Cultural beliefs about causes disabilities rooted on superstitions in Nigeria exist. Causes of 
disabilities include: a curse from God, ancestral violations of societal norms, offenses against 
the gods of the land, breaking laws, family sin, adultery, misfortune, witches and wizards, 
among others (Eskay., Onu., Igbo., Obiyo., & Ugwuanyi, 2012).Such beliefs breed 
stigmatizing persons with disabilities and their families which lead to keeping children with 
disabilities at home from public glare and not enrolling them in school. Most families do not 
want to be associated with the families of person with disabilities even to the extent of going 
into marriage alliance with the belief that the marriage could lead to giving birth to children 
with disabilities. It is customary for families to make inquiries before forming marriage 
alliance with a family if there is a child with disabilities in the family.   
 
Societal negative perception of learners 
Societal negative perception of learners due to cultural beliefs negates the education of 
students with special needs. UNESCO (2022) noted that despite the fact schools are available 
across the globe socio-cultural factors contribute to reasons why children including girls and 
children with disabilities fail to attend primary school, which also influence parents, teachers, 
school authorities, and the community attitude toward children schooling which account for 
low enrolment rates in schools.  
However, Nwaogu (1988) assert that “the deeply ingrained cultural beliefs about people with 
disabilities cannot be overlooked. Because of negative societal perceptions, teacher training 
and certification in special education are not maintained, and these in turn, affect funding of 
special education. These cultural beliefs have continued to influence the formulation and 
implementation of special education policies”. Onwuegbu (1977) noted that ignorance, 
superstition, and taboos have caused the lack of care of learners with disabilities in Nigeria. 
Caulcrick (1980) further found that cultural behaviors resulting from superstition and negative 
perception of these learners have led to poor identification, evaluation, placement, and 
instruction. Even in the areas of teacher training and certification, deeply ingrained cultural 
beliefs create strategic problems. The question that comes to mind is: How can special 
education programmes forge ahead with problematic cultural views and strategic plans? Many 
advocates, including some contemporary scholars (Abosi & Ozorji, 1990, 1985; Eskay, 2001; 
Marten, 1990; Obiakor, 1991) have decried the continuous cultural misrepresentations that 
impede general and special education programmes at all levels (Eskay, Eskay & Uma, 2012).  
 
Cultural mutilation and killing of persons with disabilities 
 Cultural beliefs which exits across African countries which include Nigeria that “body parts 
of persons with albinism and spina bifida (protruded or disjointed spinal cord) make potent 
charms that can make people rich and successful” (Thuku, 2011) has resulted in the killing 
and mutilation of this group of people in different parts of Africa (Setume, 2016). Therefore, 
to prevent persons with disabilities from being mutilated or killed they are kept indoors and 
hidden from public glare thereby depriving them from attending school. 
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Culture of child marriage 
Child marriage is rampant in the Nigerian society.  It is therefore right to say that early 
marriage denies a young girl of her right to education (Nwufo & Otor, 2017). For girls with 
disabilities their situation is worse because of the stigma associated with having a child with 
disabilities in the family and constant care needed by persons with disabilities; parents would 
quickly give their girl-child out in marriage to any available suitor so as to “off-load her” 
from the family. This therefore accounts to the poor enrolment of the number of girls with 
disabilities in schools in Nigeria. 
 
Culture of patriarchal attitude toward women and girls 
The discrimination in education of girls and boys is borne out of this patriarchal attitude 
including son preference ideology in Nigeria (Nwufo & Otor, 2017) which makes boys to be 
valued by their families and communities and seen as superior to the girl child because of 
their ability to inherit property and land, carry the family name, and contribute to decision-
making (Inclusive Friends, 2015). In the social order of a patriarchal structure women are 
generally perceived as second-class human beings. In such structure, there are already 
existing stereotypes or mind sets which forms relations, perceptions of ability, performance or 
use of the brain, based on one’s sex. In the said context, a woman is therefore accorded the 
second-class status as compared to a man within Nigerian society. A woman is looked down 
upon and mostly addressed with derogatory languages. The perceptions manifest in the forms 
of marginalization and discrimination on the streets, on the buses, in the churches, mosques, 
in schools in offices and even in homes among parents and in the way they relate with the 
male and female children. In Nigeria there are social stigmas associated with disability. 
Generally speaking, persons with disabilities are seen as ‘good for nothing’ and viewed as 
objects of charity. The situation is worst for women with disabilities. Women with disabilities 
face double marginalization. They are discriminated and marginalized on the basis of their 
sex, that is being a woman and at the same time they are marginalized on the basis of their 
disabilities. Persons with disabilities including women and girls are hidden away by their 
families or placed in institutions due to social stigmatizations (Celine, 2010). This therefore 
account for the low enrolment of women and girls in Nigerian educational system in primary, 
secondary and tertiary institutions. 
 
CONCLUSION 
Cultural beliefs in Africa reflect beliefs and attitudes (Stone-MacDonald, 2012). Cultural 
Beliefs affect attitudes towards students with disability and their treatment (Bunning et al., 
2017). No exceptions exist for prejudices or harmful practices that may be grounded in 
specific cultural beliefs. Every person has the right to culture, including the right to enjoy and 
develop cultural life and identity. However, cultural rights are not boundless. The rights to 
particular cultural practices become limited at the point where they infringe upon other human 
rights. This means that cultural rights cannot be invoked as a defense for acts that constitute 
human rights violations or abuses; and cultural rights cannot be used to justify, for example, 
torture, murder, discrimination or any of the universal human rights and fundamental 
freedoms established in international law (United Nations, 1995). Therefore, it is of utmost 
importance for necessary action to be taken to change these cultural beliefs and practices that 
negate the education of persons with disabilities in Nigeria by considering the following 
suggestions:  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

665 

1. The society should be educated about the limitation of  their cultural rights and  should 
be informed about those that infringed on the educational rights of persons with disabilities. 
2. The society should be enlightened about the negative effect of some cultural beliefs 
and practices which violate the educational rights of persons with disabilities. 
3. There should be enough awareness to inform the society in the electronic and print 
media on the existence of educational laws which protect the rights of persons with 
disabilities to access formal education. 
4.  There should be enough awareness to inform the society in the electronic and print 
media on the penalty for breaking laws that protect the right of persons with disabilities to 
access education. 
5. Violators of the educational rights of person with disabilities should be prosecuted and 
sentenced accordingly. 
6. The press should publish information of persons convicted for violating the rights of 
children with disabilities in the electronic and print media to serve as a deterrent to others. 
7. Government should set aside a particular day in a year specifically when schools are 
about to resume to sensitize the citizens to enroll their children with disabilities in schools. 
8. Persons with disabilities organizations should create awareness on their right to 
education and showcase their academic achievements through drama presentations, posters, 
and articles in newspaper, journals, magazines, and film production in electronic media which 
would have a great effect in changing the societal negative perception towards them. 
It is hoped that the suggestions made in this paper would be implemented to enable persons 
with disabilities in Nigeria have easy access to education despite cultural beliefs and practices 
so that they can benefit maximally from education as enshrined in the United Nations Charter 
on the rights of the child to education and the United Nations Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and contribute meaningfully to the economic, social, and political 
development of themselves and the society in which they reside. 
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DISTINGUISHING PAPER CURRENCY FOR THE BLIND PEOPLE 
 
Assist Prof. Dr Ashwan A. Abdulmunem 
 
ABSTRACT 
Assistive technology is a fundamental and crucial mechanism that enables a person with a 
handicap to work around his or her limitations. This project showcases forward-thinking 
initiatives to provide assistive technology for the visually handicapped so that they can live 
freely, both socially and financially. Using Computer vision techniques can assess these 
people to work with their needs easily. 
Keywords: limitations, showcases, assess 
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UMPIRE POSE DETECTION IN CRICKET 
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ABSTRACT 
In our paper we created a computer based application and perform training on the model to 
which when we are showing the images of umpire gestures in the game of cricket the 
application shows as output indicating particular sign in the form of caption in  the screen. We 
had made a collection of images of umpires who are engaged in performing different actions 
pertaining to events such as “No Ball”, “Six”, “Wide” and “Out”. The images are obtained via 
cricket match videos taken from YouTube and Google platform. The dataset is a collection of 
five classes. We had proposed four classes which are the four actions and one is no action 
class where in the umpire is not performing any action. We made utilization on the inception 
v3 model where there is Factorization happening into Smaller Convolutions, and also spatial 
factorization into basic Asymmetric Convolutions, we are observing Utility of auxiliary 
classifiers and also visualizing Efficient Grid size Reduction. 
Keywords: Model, Pose, Sign, Convolution, Python. 
 
INTRODUCTION 
Weak AI and Strong AI: 
The definition of AI is ill defined therefore the researcher working in the field of AI classified 
the field of AI into two categories:- 
 Strong AI 
 Weak AI 
In Strong AI we will keep all the AI systems that are doing things like we people that is the 
Human beings do. Whereas in Weak AI we will keep the Systems that is the AI systems that 
help the Human beings in performing the task of interest where the task is an intelligent one. 
Generally in the case of Weak AI we will observe systems to be implementing only a part of 
the overall problem domain. 
 

Difference between AI and Conventional Software: 
Features AI Program Conventional Program 

Processing Type Symbolic Numeric 
Technique Used Heuristic Algorithmic 
Solution Steps Not Explicit Precise 
Answer Sought Satisfactory Optimal 

Knowledge Imprecise Precise 
Modification Frequent Rare 

Process Inferential Repetitive 
Involves Large Knowledgebase Large Database 

Control/Data 
Separation 

Separate Intermingled 
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Comparison of Conventional and AI Computing: 
DIMENSION CONVENTIONAL COMPUTING AI COMPUTING 

PROCESSING 

IN THE CASE OF 
CONVENTIONAL COMPUTING 

WE OBSERVE PROCESSING 
THAT IS PRIMARILY 

ALGORITHMIC. 

IN THE CASE OF AI 
COMPUTING WE 

OBSERVE SYMBOLIC 
PROCESSING AND THE 
FRAMEWORK IS BASED 

ON COCEPTUALIZATION. 

NATURE OF INPUT 

THE NATURE OF INPUT WHEN 
YOU THINK OF 

CONVENTIONAL COMPUTING 
IS THAT IT MUST BE 

COMPLETE. 

WE CAN WORK WITH 
INCOMPLETE INPUT 

WHEN IT IS THE CASE OF 
AI COMPUTING IN 

OTHER WORDS THE 
INPUT CAN BE 

COMPLETE. 

SEARCH 
APPROACH 

THE SEARCH TECHNIQUES IN 
CONVENTIONAL COMPUTING 
IN GENERAL IS ALGORITHMIC 

IN OTHER WORDS 
FREQUENTLY BASED ON 

ALGORITHMS. 

THE SEARCH APPROACH 
IS BASICALLY BASED 
ON THE SET OF RULES 

OR HEURISTICS IN 
OTHER WORDS 

FREQUENTLY USES 
RULES AND HEURISTICS. 

EXPLANATION 

IN THE CASE OF 
CONVENTIONAL COMPUTING 
EXPLANATION IS USUALLY 

NOT PROVIDED. 

IN THE CASE OF AI 
COMPUTING 

EXPLANATION IS 
PROVIDED. 

FOCUS 

IN THE CASE OF 
CONVENTIONAL COMPUTING 
THE FOCUS IS ON DATA AND 

INFORMATION. 

IN THE CASE OF AI 
COMPUTING THE FOCUS 

IS ON KNOWLEDGE. 

MAINTENANCE 
AND UPDATE 

IN THE CASE OF 
CONVENTIONAL COMPUTING 

THE MAINTENANCE AND 
UPDATE IS DIFFICULT DUE TO 
INTERMINGELED NATURE OF 

THE CONTROL/DATA 
SEPARATION. 

IN THE CASE OF AI 
COMPUTING THE 

MAINTENANCE AND 
UPDATE IS RELATIVELY 

EASY AS CHANGES 
COULD BE MADE IN 

SELF CONTAINED 
MODULES. 

REASONING 
CAPABILITY 

IN THE CASE OF 
CONVENTIONAL COMPUTING 
REASONING CAPABILITY IS 
MISSING OR THERE IS “NO” 
REASONING CAPABILITY. 

AI COMPUTING IS 
EQUIPPED WITH 

REASONING 
CAPABILITY OR IN 

OTHER WORDS “YES” AI 
COMPUTING COMPRISES 

OF REASONING 
CAPABILITY. 
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TURING TEST 
Alan Turing a famous British Mathematician proposed a Test for categorizing a program as 
an intelligent program. The framework of the System is like there will be three rooms which 
are in isolation to enable no visual or audio clue. Out of the three rooms in one Room an 
Interrogator will sit. Out of the other two rooms, in one room a man/woman will sit and in the 
second room another man/woman will sit. All the three rooms are connected with 
teletypewriter. The interrogator in the first phase asks question to people sitting in the two 
rooms connected with the Interrogator. The same question is posed to the people sitting in 
both the rooms. The questions are from the categories like questions from mathematical 
multiplication, lyrics of English and English Literature. The responses from the two rooms are 
recorded by the Interrogator. In the second phase out of the two rooms one room is selected 
for replacement of man/woman from the computer program that is going for Turing Test. If 
the interrogator is not able to identify in which system Computer Program is running or in 
other words the Computer Program is able to fool the Interrogator than we say that the 
Computer program has passed the Turing Test.  
 
PROBLEM STATEMENT 
We are having the game of Cricket and if a video recording of that is present than using the 
Computer Framework and ML paradigm to create captions of the Umpire pose. 
 
PROPOSED WORK 
We in the Implementation had made a utilization of the data set self-created and also made a 
utilization of the Machine Learning methodology to perform the Training operation. We had 
made a utilization of Python programming to get onto the work done. 
 
RESULT AND DISCUSSION 
The data set is a self-generated dataset out of which the results obtained on the Prediction 
aspect is very acceptable for pose detection. 
 
CONCLUSION 
The results obtained of pose detection of umpire are so demanding that we can propose the 
methodology for the aforesaid purpose. 
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OVERVIEW OF GRAPH DATA STRUCTURE IN WORLD WIDE WEB 
 

Mohammed Kaka Ahmed 
School of Computing. Universiti Teknologi Malaysia 
 
Abstract  
The research of the Web as a graph is not only interesting in and of itself, but it also sheds 
light on web crawling, search, and community discovery techniques, as well as the 
sociological phenomena that characterize the Web's evolution. There are many important 
reasons to comprehend and model the World Wide Web, including its social forces, the 
development of ranking systems, the development of crawling algorithms, and accurate 
models of its structure. The January 2021 crawl archive, which has been made publicly 
available, has been used to collect a massive amount of data on the web.! A Around 1.18 
billion webpages are currently online. A mere 17% of the domains listed here are now active, 
while 83% are inactive., or 320 terabytes of uncompressed data, were indexed from January 
16 to 29. It has 60 percent of the URLs in the world are duplicates, and there are 120 trillion 
of them. that we have never seen before in any of our previous crawls. Using this crawl, we 
can track changes in the Web's fundamental structure over the last decade, including changes 
in degree distributions and connectedness, as well as the average distances between nodes and 
the structure of weakly and strongly linked components. According to prior studies, some of 
the patterns previously found by researchers are highly dependent on crawling process 
artefacts, while other features appear to be more structural. This is confirmed by our 
investigation. 
Keywords: World Wide Web, Web Graph, Analysis   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

679 

A CORRELATION STUDY: ONLINE PROCTORING AND CHALLENGES 
INTEGRITY IN COMPUTER PROGRAMMING COURSE 

 
Mohammed Kaka Ahmed 
School of Computing. Universiti Teknologi Malaysia 
 
Abstract  
Online learning is anticipated to expand, posing new challenges. One of the most critical 
problems is the validity of online exams. Cheating raises questions about whether the person 
taking the tests is the student enrolled in the course. Studies have attempted to quantify the 
amount of cheating in online examinations using student self-reporting. To measure the level 
of cheating in online classes, quantitative studies comparing unproctored to proctored online 
classes have been done due to concerns about the validity of these studies. Test scores and the 
amount of time online unproctored students spend on exams are compared in this quantitative 
quasi-experimental study to test scores and the amount of time spent on exams by students 
proctored at a testing center and students proctored online using software. Over 1,000 data 
samples were collected for each of the three unit tests in each of the three groups: online-
unproctored, testing-center-proctored, and software-proctored. The means of the unproctored 
online students' exam scores were the same as the means of the other two groups' exam 
scores, but the means of the time they spent on the exams were much greater than the means 
of the time spent on the exams by the other two groups. Unproctored students took longer to 
complete the tests, showing that they were looking up answers. 
Keyword: Online examination, Online Proctoring, Computer programme, Challenges, 
Integrity  
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MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
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ABSTRACT 
Short Introduction 
Drug repurposing is an alternative avenue for identifying new drugs to treat tuberculosis (TB). 
Although TB can be cured with anti-tubercular drugs, the emergence of multidrug-resistant 
and extensively drug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis H37Rv (Mtb), as well as 
the significant death toll globally, necessitate the development of effective drugs to treat TB. 
Experiments and Key result findings 
In this study, drug repurposing approach was employed to address this drug resistance 
problem by screening drugbank database to identify novel inhibitors of the Mtb target 
enzyme, DNA gyrase. The compounds were screened against the ATPase domain of gyrase B 
subunit (MtbGyrB47), and the docking results showed Echinacoside, Doxorubicin, 
Epirubicin, and Idarubicin possess high binding affinities against MtbGyrB47. 
Comprehensive assessment using fluorescence spectroscopy, SPR, and CD titration studies 
revealed that Echinacoside as a potent binder against MtbGyrB47. Further, ATPase, and DNA 
supercoiling assays exhibited IC50 values of 2.1-4.7 µM for Echinacoside, Doxorubicin, 
Epirubicin, and Idarubicin. Among these compounds, the least MIC90 of 6.3 μM and 12 μM 
were observed for Epirubicin and Echinacoside, respectively. Hence, our findings indicate 
that Echinacoside and Epirubicin target mycobacterial DNA gyrase, inhibit its catalytic cycle, 
and retard mycobacterium growth. Further these compounds exhibits potential scaffolds for 
optimizing novel anti-mycobacterial agents that can act on drug-resistant strains.  1 
Keywords: spectroscopy, screened, titration 

 
1 References: 
1. Agrawal A, Roué M, Spitzfaden C, Petrella S, Aubry A, Hann M, Bax B, Mayer C. Biochem J. 2013 
Dec 1;456(2):263-73. 
2. Stanger F V, Dehio C, Schirmer T. PLoS One. 2014 Sep 9; 9 (9):e107289.                              doi: 
10.1371/journal.pone.0107289 
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Abstract 
Bizerta lagoon with its great biological diversity has always been one of the most productive 
environments in Tunisia. It has been considered as a valuable socio-economic ecosystem 
contributing effectively to fishing and shellfish farming in the country. In addition to the 
mussels Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 and the Oysters Crassotrea gigas 
(Thunberg, 1793) cultivated in the area, the bivalve Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) is 
relatively abundant in sandy-muddy zones and little depths mainly of  the northeastern part of 
the lagoon. Fishermen harvest clams by walking the intertidal areas and using special shovel. 
Our prospection of this area, allowed us to signalize for the first time in Tunisia, an 
association relationship between the clam Ruditapes decussatus and the marine free-living 
flatworm polyclad Imogine mediterranea (Galleni, 1976). This “oyster leech” flatworm is 
known to be a serious predator of the cultivated mussel Mytilus galloprovincialis in Bizerta 
lagoon suggesting a possible predator-prey relationship between the flatworm and the 
mollusk.   
In this work, a morphological and histological description of the worm is given and data 
dealing with reproduction and embryonic development are offered.  Moreover, association 
relationship between the Polyclad and the clam is discussed.  
Keywords: clam, Polyclads, Tunisia, Bizerta lagoon 
 
Introduction  
Bizerta lagoon with its great biological diversity has always been one of the most productive 
environments in Tunisia. It has been considered as a valuable socio-economic ecosystem 
contributing effectively to fishing and shellfish farming in the country. In addition to the 
mussels Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 and the Oysters Crassotrea gigas 
(Thunberg, 1793) cultivated in the area, the bivalve Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) is 
relatively abundant in sandy-muddy zones and little depths mainly of  the northeastern part of 
the lagoon. Fishermen harvest clams by walking the intertidal areas and using special shovel. 
Among associated fauna of clams, we found a free-living flatworms species belonging to the 
order Polycladida (Lang, 1884).  
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 Imogine mediterranea (Galleni, 1976) is an acotylean species, lacking a sucker behind female 
genital pore contrary to cotylean species provided with a sucker, a subdivision made by Lang 
(1884).This worm belong to “oyster leeche” flatworms(Galleni et al, 1980, ; Newman et 
Cannon, 1993;  Gammoudi et al, 2016). In this work a description of the polyclad is given and 
its association with clam  is discussed. 
 
Material and methods 
Animals were collected from shallow water of Bizerta lagoon (Fig.1), a natural lagoon located 
in the North-Eastern of Tunisia. Clams were sampled using shovel and polyclads were 
collected manually using a fine paint brusch. Animals were transferred then to the laboratory 
for morphological and histological observations. Sections were stained with Eosine and Blue 
of Toluidine. For the embryonic study, the deposited egg plates were removed for light 
microscopic observation. 
 

 
Fig1: Area of study 

 
Results 
The collected polyclad species is identified. Imogine mediterranea is characterized by the 
presence of two nuchal tentacles provided with eyes. The body is thick and  oval shaped , up 
to 35 mm. The dorsal face is brownish with presence of darck spots  and ventral face is 
whitish. Pharynx is ruffled and strongly muscularized. Male copulatory apparatus  is provided 
with a free prostatic vesicle with radial folds and tripartite anchor-shaped seminal vesicla. 
Female copulatory apparatus is composed by three sections of vagina, vagina externa, vagin 
media and vagina interna  
Specimens of  I mediterranea were found among associated fauna of Ruditapes 
decussatus.They were found moving around clam shells or creeping on external side o shells 
and sometimes found inside shells of dead clams. Observations of clams (Figs 2A-D) showed 
that adductor muscles and/ or siphons were devoured (Fig 2C, 2D) in infested clams. 
Moreover, we found egg plates of the flatworm polyclads deposited on the shells. Observation 
of embryonic development showed indirect development with A ciliated six-lobed Gotte’s 
larva, typically with two eyes, hatching from the egg. 
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Discussion 
Based on the fact that I mediterranea is an “oyster leech” species consuming oysters and 
mussels (Pearse and Wharton, 1938; Galleni et al, 1980; Gammoudi et al, 2016) and based on 
clam infestations and mortalities noted  in the lagoon, we support strongly the hypothesis that 
I. mediterranea is a serious predator of commercial bivalve Ruditapes decussatus. A detailed 
study for confirming and evaluating this trophic relationship will be very interesting.  
 

 
Fig2: collected clams, A: ventral view  of normal clam showing adductor muscles (am), B: 

ventral view of normal clam showing inhalant siphon (is) and exhalant siphon (es), C: ventral 
view of infested clam showing devoured adductor muscle (dam), D: ventral view of infested 

clam showing devoured inhalant siphon (dis) 
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Abstract 
In South-East Asia, Aristolochia L. (Aristolochiaceae) is frequently used to cure a number of 
illnesses. The link between various phytochemicals and organic extracts and their bioactive 
components has been examined in several ethnomedicinal research. Secondary metabolites 
like alkaloids, phenolic chemicals, and terpenes are thought to have biological impacts 
according to studies. Aristolochia genus although ethnomedical significance haven't yet been 
the subject of any reviews in the literature so far. The genus has garnered a considerable deal 
of interest due to its various reports on biological activity and distinctive components, 
aristolochic acids (AAs). It has numerous medicinal benefits, such as antimicrobial, 
antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetic, anti-fertility, anti-venom, anti-
diarrheal, anti-pruritic, and toxicological activity. Finding and evaluating the therapeutic 
potential of natural materials generated from medicinal plants has resulted in the development 
of novel and affordable medications to treat a variety of illnesses, including chronic wounds. 
From these species, almost 200 different chemicals have been extracted. Only three 
Aristolochia species have been the subject of pharmacological research yet, however, the 
other three are also used for the same things. The majority of the supposed medicinal qualities 
of these Aristolochia have not yet been examined and supported by a scientific investigation. 
We sought to address the ongoing changes in the presence of the numerous metabolites from 
Aristolochia species as well as their varied bioactivities in the current manuscript. This 
emphasizes the significance of Aristolochia as a significant candidate for further research. 
Keywords: Aristolochiaceae, Bioactive compounds, Anti-fertility, Therapeutic potential 
Toxicological activity, Aristolochic acids, Pharmacological effects. 
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Abstract 
We developed the Linezolid (LZ) loaded chitosan-nanoparticles (CSNPs) for topical 
application to treat the bacterial infections in the eyes.  LZ-CSNPs was prepared by ionic-
gelation method using a cross-linker (Tripolyphosphate-sodium, TPP). The size and surface 
charge of CSNPs were characterization by Zeta-Sizer (Malvern Nano-series), and TEM was 
used for the structural morphology. Encapsulation and drug loading were estimated by 
measuring the un-encapsulated drug (indirect method). In-vitro drug release in simulated tear 
fluid (STF, pH 7) was performed through dialysis membrane. Storage stability of LZ-CSNPs 
was checked at 25 °C and 40 °C for 6 months. Antimicrobial potency of NPs was evaluated 
on different Gram-positive strains. Ocular irritation and pharmacokinetic studies were done in 
rabbits. Ex vivo transcorneal permeation of LZ from NPs was determined through cut-out of 
rabbit cornea. Ionic-interaction among the oppositely charged functional groups of CS and 
TPP molecules generated the CSNPs. The weight ratio at 3: 1, wt/wt (CS/TPP) with 10 mg of 
LZ produced optimal NPs (213.7 nm size, 0.387 PDI and 23.1 mV ZP) with 71% and 11.2% 
encapsulation and drug loading, respectively. Around 76.7% of LZ was released from pure 
drug (LZ-aqueous suspension, AqS) within 1 h, while 79.8% of LZ was release from CSNPs 
at 12 h and 90% at 24 h. Sustained drug release property of CSNPS was established by 
applying kinetic models. The linear release profile indicated the drug release from CSNPs 
followed the Higuchi’s model. LZ-CSNPs has shown 1.4 to 1.6-times improved antibacterial 
activity against the employed bacterial strains.  
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The LZ-CSNPs was “non-irritating” to rabbit eyes and exhibited 4.4-times increased 
transcorneal permeation of the drug as compared to LZ-AqS. Comparatively around 3-, 1.2- 
and 3.1-times improved Tmax, Cmax and AUC0-24h, respectively were noted for LZ-CSNPs 
during the ocular pharmacokinetic study.  Clearance of the drug was 3.1-times faster from 
AqS than that of the NPs. Conclusively, LZ-CSNPs could offer a better alternative for the 
prolonged delivery of LZ to treat the ocular bacterial infections.  
Keywords: Linezolid; Chitosan; Nanoparticles; Antibacterial; Eye-irritation; Transcorneal-
permeation; Ocular-bioavailability 
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ABSTRACT 
Bacterial contamination  is causing important economic damage related to its impact on the  
conservation and commercialization of food products as well as  on the public health 
(hospitalization costs, medical treatment ....). 
Remediation of this problem has been the subject of several research works. 
In this context, our study aims to contribute to the biotechnological fight against bacterial 
food contamination with solutions generally regarded as safe (GRAS) based on natural 
substances. Indeed, the antimicrobial activity of twelve plants secondary metabolites, namely:  
eucalyptol, carvacrol, thymol, carvone, gallic acid, caffeic acid, coumarin, apigenin, beta 
ionone, tannic acid, epicatechin gallate and quercetin, was tested against two  bacteria species 
that cause food contamination:  Escherichia coli (E. coli) and Bacillus subtilis (B. subtilis). 
The test of the antibacterial activity was based on the broth microdilution method. 
The results showed that thymol and carvacrol were the most effective against the targeted 
bacteria. Indeed, the  lowest minimal inhibitory concentrations (MIC) were obtained with 
these two compounds: MIC thymol vs. E. coli= 0,0195 mg/ml, MIC thymol vs.  B. subtilis= 
0,039 mg/ml, MIC carvacrol vs. E. coli= MIC carvacrol Vs B. subtilis= 0,07 mg/ml. 
Thus, it can be concluded that these two compounds could be exploited as antimicrobial 
agents in food stuffs, as well as natural disinfectants or antimicrobial  surface coatings  of 
materials used in food industry. 
Keywords: antibacterial, E. coli, B. subtilis, phytocompounds, thymol, carvacrol, GRAS, 
minimal inhibitory concentration, food industry. 
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Abstract 
The problem of invasive alien species today represents one of the most important threats to 
the environmental and economic balance of the planet, including. The main objective of this 
essay is to evaluate the commercial exploitation of invasive species (Portunus segnis) as a 
control method to mitigate their negative impact in our country (Tunisia). The goal of this 
study was to determine the potential effect of meal crab incorporation in Oreochromis 
niloticus diet. A commercial diet specific of Tilapia growth has considered as a basic diet 
(BD). Two diets are prepared by substituting 20% (D1) and 30% (D2) of crab meal for the 
basic diet and they have been supplied to juvenile tilapia for 30 days. Our results have shown 
that D1 allow to improve the growth performance of O. niloticus including the final body 
mass, specific growth rate and feed conversion ratio. Our experiment has demonstrated that 
fish fed with diet D1 promoted high polyunsaturated fatty acids mainly n-3 series (PUFA (n-
3)) percent, highlighting the increases levels of docosahexaenoic (DHA) and eicosapentaenoic 
(EPA). We can conclude that a good nutritional quality of Tilapia fillet obtained by 
incorporation of 20% of meal crab of Portunus segnis.   
Keywords: Oreochromis niloticus, Portunus segnis, meal crab,  growth performance and fatty 
acid composition.  
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Abstract 
The leading trend of the modern information society is the possession of information and 
computer technologies. Therefore, an important place in the development of the higher 
education system is given to the use of modern information and communication technologies 
and the creation of an interactive educational and information space in higher education 
institutions. Digitization and informatization strategies have already become important 
components of the development strategies of higher education institutions.  
There are several promising tools for digitalization and informatization of the higher 
education system on the way to building a modern virtual educational and informational 
space. 
First of all, this is Lifelong Learning (LLL). Continuous maintenance of a person's 
professional competences requires the acquisition of new knowledge throughout one's active 
life, which includes obtaining degrees and diplomas in one's free time, professional courses, 
including for the purpose of improving staff qualifications, adult education, secondary 
education, etc. 
Computer Based Training involves extensive use of information networks, computer and 
communication equipment, and software. This tool is important for specialized education 
institutions for practical training of students through the use of simulation systems and 
computer-based training. 
A necessary and promising tool is the development of Long-Distance Online Learning (D-
learning). The use of D-learning technologies helps to reveal the pedagogical potential and 
increase the pedagogical skill of the teaching staff, opens wide opportunities for structuring 
the educational material provided to students of higher education. However, optimization and 
structuring of existing educational resources is urgent. 
The development of the necessary digital infrastructure of higher education institutions is 
inextricably linked to the creation of a single information space for the network of higher 
education institutions.   
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As an option, you can consider Global Education Net based on repositories of distance 
learning resources. The creation of a single network for educational institutions by directions 
(technical, humanitarian, artistic) will significantly increase the possibilities of their 
educational and scientific activities. The implementation of educational projects and programs 
will be significantly expanded, the development of information and communication 
technologies, the distribution of informational, analytical, methodical, scientific publications, 
the exchange of experience, etc., will be intensified.  
Keywords: higher education, digitization, informatization, educational and information 
space.
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ABSTRACT 
Nowadays, much  more profound attention is paid to natural medicine due to the problem of 
drug resistance, side effects associated with currently used drugs and the realization that 
nature provides a vast resource of active compounds with anti-inflammatory, antimicrobial 
and anti-cancer therapeutic properties. Propolis is a sticky, resinous natural mixture collected 
by bees from various plant leaves, buds and exudates, partially digested with β-glycosidase 
from bee saliva, and then mixed with beeswax. In the period June - September 2021, an 
appropriate extracts were obtained from raw propolis (poplar –type) of different botanical 
origin from apiaries in R. Macedonia. Physical parameters, dry matter, pH value, solution 
conductivity and yields were analyzed for propolis extracts. Laboratory tests were carried out 
on the preparation of an alcoholic extract from the propolis samples taken, in order to obtain 
initial knowledge of which of the procedures for making extracts in laboratory conditions 
would be adopted as the most suitable for the experiment. It was concluded that the solvent 
saturation increases very significantly from 4% solids vs 96% solvent to 10% solids vs 90% 
solvent, leading us to the conclusion that it would be much easier to achieve high efficiency in 
solid dissolution by using more solvent and than concentrating the solution, rather than 
forcing a dissolution of high quantity of solids in less quantity of solvent.  
Keywords: Propolis, extracts, solvents, physical parameters.  
 
1.1 INTRODUCTION 
Propolis (bee glue), a resinous substance that honey bees collect from the plants around their 
hive, is chewed by the bees and added with salivary enzymes and beeswax before being 
applied to the hive and hive walls to insulate and strengthen the hive (Ghisalberti,1979). It is 
collected by bees from various plant species, especially poplars and conifers. Bees use it 
along with beeswax to build honeycombs. Propolis contains about 50% resins and plant 
balms, 30% waxes, 5% pollen, 10% essential and aromatic oils and 5% other substances such 
as vitamins and minerals (Khalil, L. Mohammed, 2006). Propolis has been used in folk 
medicine for centuries for its antibiotic and antifungal effects and is now used in health foods 
and in a variety of pharmaceutical and cosmetic products. Traditionally, the 70% ethanol 
soluble fraction was extracted and called propolis balsam. To avoid this product's 
characteristic ethanol odor and solubility problems, propolis extracts using water or other 
solvents such as glycerin, edible oils, and propylene glycol are currently on the market. There 
are no standards for the composition of products containing propolis extract (Tosi et al., 
1996;Karapetkovska-Hristova,2022). Standardization of extraction procedures is the first step 
in implementing quality control of propolis and propolis derivatives.  
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The main purpose of this study was to observe which of the procedures for making extracts in 
laboratory conditions would be adopted as the most suitable for the experiment. 
 
1.1.1 MATERIALS AND METHODS 
The aim of our study was to analyse the more significant extraction methods and physical 
characteristics of the Propolis samples, obtained from Apis mellifera beehives collected from 
two regions of Macedonia (Pelagonia region - Strezevo and Western region- Debar). In the 
period June - September 2021, an appropriate extracts were obtained from raw propolis 
(poplar –type) of a different botanical origin. Physical parameters, dry matter, pH value, 
solution conductivity and yields were also analyzed for propolis extracts. 
 
1. Extraction process: 
1.0. Stages of the extraction process 
1.1. Measurement of dry raw propolis material and solvent 
A calibrated 2 - digit analytical scale has been used and all quantities of solids have been 
measured subsequently with the adequate quantities: 
 
1.2. Micronization of propolis samples 
Five methods were tested before selecting the most suitable micronisation method: 
1. Analytical Hand Crushing Tool 
2. Seed grinder 
3. Hand blender 
4. Millstone 
5. Double stage high speed 10.000/20.000 rpm grinder/crusher with   high speed 
extraction/blending ability.  
Out of all five methods, No.5 has been chosen because of: 
-  its ability to micronize the raw propolis in fine powder particles very quickly, without 
increasing the sample temperature which would potentially lead to deterioration of the 
characteristics of the active ingredients; 
-  its ability to use it as colloidal mill for high speed mixing of the powder with the solvent; 
- the quality of the product mixed with solvent and the quick dissolution of the fine powder 
into solvent. 
 
1.3. Mixing and heating of powdered propolis mixture with ethanol 
Mixing of the propolis powder was done in a closed vessel to avoid as much solvent loss as 
possible during the extraction process in professional magnetic laboratory equipment for 
mixing with simultaneous controlled heating ability. A precise timer was provided to ensure 
equal conditions for all mixing stages for all samples. 
 
1.4. Gradual cooling of materials 
After mixing and heating, the mixture was allowed to stand for 4 hours, and then slowly 
cooled, and the remaining undissolved solid content was dissolved in ethanol. Samples were 
left for 24 hours, then remixed and filtered. 
 
1.5. Filtration 
Filtration has been done with 100 micron macro filter to prevent small solids particles (<100 
μm) from remaining on the filter surface. 
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1.6. Measurent of physical characteristics 
All physical properties of propolis were measured with suitable laboratory measurement 
equipment. 
- Initial quantity of the each batch (g) – precision scale (0.01g gradation); 
- Quantity of filtered extract (g) – precision scale (0.01g gradation); 
- Volume of initial solution – glass equipment with gradation of 2 ml; 
- Volume of filtered extract – glass equipment with gradation of 2 ml; 
- Solids: - dissolved and  
             - non-soluble - Sartorius humidity meter, precision of mg; 
- ATC calibrated pH meter in the range of acids – pH > 4; 
- TDS & EC combined Conductivity meter; 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
1. Results of the measurment of physical characteristics (the quantities of the propolis 
and ethanol) 
 

Table 1. Initial quantities of each batch – propolis and solvent 

No. 
Propolis 

(g) 
Solution 

Label 
Ethanol 

(ml) 

Total 
quantity 

(ml) 
1 1,00 4,00% 24,00 25,00 
2 2,50 10,00% 22,50 25,00 
3 4,00 16,67% 20,00 24,00 

 
Table 2. Conductivity measurments (TDS & EC) 

Concen-
tration 

Strezevo 
Conductivity 

(μS/cm) 

Debar 
Conductivity 

(μS/cm) 
4,00% 48 52 

10,00% 88 62 
16,67% 116 108 

 
2. Results of the measurment of the yield of the propolis extracts 
 

Table 3. Results of the yield calculation of propolis from different regions 
 

No. 
Material 
Origin 

Concen-
tration (%) 

Pe Quantity raw 
propolis (g) 

Pm Quantity 
propolis extract (g) 

Yield = (Pe/Pm) 
*100 % 

1 Strezevo 1 4.00 1 15.482 6.46 

2 Strezevo 2 10.00 2.5 15.952 15.67 

3 Strezevo 3 16.67 4 13.752 29.09 

1 Debar 1 4.00 1 18.302 5.46 

2 Debar 2 10.00 2.5 18.302 14.30 

3 Debar 3 16.67 4 14.192 28.18 
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3. Results of the measurment of solids dissolution of propolis extracts from different 
regions 
 

Table 4. Solids dissolution of propolis extracts 

Con-
centration 

Initial 
quantity of 
Propolis (g) 

Strezevo 
insoluble 
solids (g) 

Strezevo 
dissol-ved 
solids (g) 

Strezevo 
dissol-ved 
solids (%) 

Debar 
insoluble 
solids (g) 

Debar 
dissolved 
solids (g) 

Debar 
dissolved 
solids (%) 

4,00% 1 0,125 0,875 87,50% 0,254 0,75 74,60% 
10,00% 2,5 0,936 1,564 62,56% 1,372 1,13 45,12% 
16,67% 4 2,297 1,703 42,58% 2,395 1,61 40,13% 

 
4. Solubility dependancy on quantity of dry matters vs solvent 
Based on the solubility of raw propolis in the 4% solution, a mathematical calcuation has been 
made for the expected yields of dissolved dry matter on the other solutions (10% and 
16.67%). This calculation has enabled us to evaluate the experimental results compared to the 
expected yields based on the 4% solution. Results as follows: 
 

Table 5. Dependency of dissoslved solids from solids-solvent ratio (propolis samples from 
Strezevo area) 

Propolis 
Concen-tration 

(%) 

Strezevo Theoretically 
expected dissolved 
solids based on 4% 

solution (g) 

Difference from 
theoretical dissolution 
ratio to experimental 

results (g) 

Loss on undissolved 
solids because of 

solvent saturation (%) 

4,00% 0,875 0,000 0,00% 
10,00% 2,188 -0,6235 -28,50% 
16.,67% 3,647 -1,9435625 -53,30% 

 
Table 6. Dependency of dissoslved solids from solids-solvent ratio (propolis samples from 

Debar area) 

Solution 
Concentration 

Debar 
solubilized 

solids 
(g) 

Debar Theoretical 
expected dissolved 
solids based on 4% 

solution (g) 

Difference from 
theoretical dissolution 
ratio to experimental 

results (g) 

Loss on undissolved 
solids because of 

solvent saturation 
(%) 

4,00% 0,746 0,746 0,000 0.00% 
10,00% 1,128 1,865 -0,737 -39.50% 
16,67% 1,605 3,109 -1,504 -48.40% 
 
By increasing the quantity of solids and reducing the relative content of solvent vs solids, the 
solubility of the solids significantly decreases. This leads to a conclusion that the solvent 
saturation increases very significantly from 4% solids vs 96% solvent to 10% solids vs 90% 
solvent. The conclusion is that it would be much easier to achieve high efficiency of solids 
dissolution by using more solvent and then concentrating the solution rather than forcing 
dissolution of high quantity of solids in less quantity of solvent. Nieva Moreno et al., (2000) 
reported yields of 31–65 (m/m) for Argentine propolis samples extracted with 80% ethanol. 
According to the calculations, various propolis concentration solutions (10.00 % and 16.67 %) 
show that solid dissolution levels (results from 28,50% - Strezevo to 39,50% - Debar) are 
lower than the solids dissolution levels in the 4% solution, which is an important drop in 
production yield for development of an industrial process.   
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Park and Ikegaki., (1998) extracted propolis samples from Minas Gerais, Brazil, using 
distilled water and ethanol mixtures containing approximately 0% to 95% ethanol. Although 
these authors did not measure his EEP yield, their results indicate that the highest percentage 
of flavonoid pinocembrin was extracted, approximately 0.7% (m/m) with 60-80% ethanol. 
The yield of propolis extract increases proportionally with the ethanol content of the solvent, 
and this increase stabilizes when using solvents containing more than 70% ethanol (Ildenize 
B. S. Cunha et al., 2004). These findings are similar to ours. 
 
CONCLUSION 
The obtained results lead to a conclusion that the single stage propolis dissolution method 
utilized in all these experiments (although it is very versatile in terms of controllable 
processing temperature and other advantages, which would enable preservation of the volatile 
active ingredients) is not the proper way to design an industrial manufacturing process for the 
production of propolis, as the utilization level of raw propolis would be very inefficient if we 
follow the experimental results. 
Potentially more efficient extraction methods would be: 
-  utilization of more solvent with less solids in order to ensure high yield of dissolved solids 
and vacuum solution concentration followed by solvent recuperation under low temperature, 
which would assure volatile active ingredients retention; 
- multi-stage continuous cascade extraction with counter-current utilized solids movement 
(fresh solvent stage towards highly saturated solvent stage flow from most exhausted solids to 
fresh solids) in order to improve the extraction yield and vacuum solution concentration / 
solvent recuperation; 
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OXALIPLATIN VE PICEATANNOL KOMBİNASYONU PC-3 HÜCRELERİNDE 
STAT3-SMAD3 ÇAPRAZ ETKİLEŞİMİ YOLU İLE TGF-β SİNYAL YOLAĞINI 
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ÖZET 
Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türüdür ve metastatik hastalarda 
sağkalım oranları çok düşüktür. İleri evre prostat kanserindeki mevcut tedavi yöntemlerinin 
etkinliği orta düzeyde olduğu için yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Dönüştürücü Büyüme Faktörü β (TGF-β)  sinyal yolağı, hücre bölünmesi ve farklılaşması, 
ekstra sellüler matriks oluşumu, apoptoz gibi birçok süreçte yer almaktadır. Prostat kanserinde 
TGF-β sinyal yolağının inaktivasyonu metastazın artmasıyla ilişkilidir. Oxaliplatin üçüncü 
nesil bir platin antitümör analoğudur, DNA’da eklentiler oluşmasını sağlayarak replikasyonu 
inhibe etmekte, hücre döngüsünü durdurmakta ve apoptoza yol açmaktadır. Platin bazlı diğer 
kemoterapi ajanlarına göre daha yüksek etkinlik ve daha düşük toksisite göstermektedir. 
Piceatannol, antitümör özelliği olduğu bilinen resveratrolün analoğudur ve antioksidan, 
antiinflamatuar ve antitümör özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, doğal STAT3 
inhibitörü olan polifenol Piceatannol’ün, insan prostat kanseri hücrelerinde Oxaliplatin’in 
sitotoksisitesini artırıcı etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda PC-3 hücrelerine 
farklı konsantrasyonlarda Oxaliplatin, Piceatannol ve bunların kombinasyonları uygulanmış 
ve hücre canlılığı MTT testi ile belirlenmiştir. Oxaliplatin ve/veya Piceatannol 
uygulamalarının PC-3 hücrelerindeki potansiyel moleküler mekanizmaları JAK/STAT, TGF-
β ve mitokondriyal apoptotik yolak qRT-PCR ve western blot deneyleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Oxaliplatin ve Piceatannol uygulamaları ile PC-3 hücre canlılığı doza ve zamana 
bağlı bir şekilde azalmıştır. Sonuçlarımız, Piceatannol ile birlikte uygulandığı zaman, 
Oxaliplatin’in PC-3 hücreleri üzerindeki inhibisyonunun artabileceğini göstermiştir. 
Piceatannol’ün tek başına veya Oxaliplatin ile kombine olarak uygulanması STAT3 
fosforilasyonunda azalmaya neden olmuş ve TGF-β sinyal yolağının STAT3-SMAD3 çapraz 
etkileşimi doğrultusunda indüklendiği bulunmuştur. Ayrıca tüm uygulamalar insan prostat 
kanseri hücrelerinde BAX/BCL-2 oranını artırarak mitokondrial apoptotik yolağı 
indüklemiştir. Sonuç olarak bulgularımız, Piceatannol'ün PC-3 hücrelerinde hücre 
proliferasyonunu inhibe ederek ve apoptozu indükleyerek Oxaliplatin'in sitotoksik etkisini 
güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca sonuçlarımız prostat kanseri tedavisinde 
Piceatannol’ün, Oxaliplatin ile kombine kullanımına ilişkin yeni bilgiler sağlamaktadır. Bu 
çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiş olup Trakya Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) tarafından 2021/31 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Oxaliplatin, Piceatannol, TGF-β, JAK/STAT sinyal 
yolağı 
 
  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

698 

THE COMBINATION OF OXALIPLATIN AND PICEATANNOL INDUCES TGF-β 
SIGNALING PATHWAY IN PC-3 CELLS VIA STAT3-SMAD3 CROSSTALK 

 
ABSTRACT 
Prostate cancer is the second most common cancer in men, and survival rates are low in 
metastatic patients. In advanced prostate cancer, the effectiveness of current treatment 
methods is moderate so alternative treatments are required. Transforming Growth Factor β 
(TGF-β) signaling pathway is involved in many processes such as cell division and 
differentiation, extracellular matrix formation, and apoptosis. Inactivation of the TGF-β 
pathway is associated with increased metastasis in prostate cancer. Oxaliplatin is a third-
generation platinum antitumor analog, it inhibits replication by forming attachments in DNA, 
stops the cell cycle and causes apoptosis. It has higher efficacy and lower toxicity than other 
platinum-based chemotherapy agents. Piceatannol is a compound that is an analogue of 
Resveratrol, which has anti-cancer properties, and Piceatannol has antioxidant, anti-
inflammatory and anticancer properties. The aim of this study is to investigate, for the first 
time, whether the polyphenol Piceatannol, a natural STAT3 inhibitor, can potentiate the 
cytotoxic effect of Oxaliplatin on human prostate cancer cells. PC-3 cells were exposed to 
different concentrations of Oxaliplatin, Piceatannol, and their combination, then cell viability 
was analyzed by MTT assay. The potential molecular mechanisms of Oxaliplatin and/or 
Piceatannol treatment on PC-3 cells was assessed by JAK/STAT, TGF-β and mitochondrial 
apoptotic pathway were analysed using qRT-PCR, and western blot assays. PC-3 cell viability 
decreased in a dose and time dependent manner with Oxaliplatin and Piceatannol treatments. 
Our results indicated that combined treatment with Piceatannol could increase inhibitory 
effect of Oxaliplatin on PC-3 cells. Piceatannol either alone or in combination with 
Oxaliplatin resulted in a decrease in phosphorylation of STAT3 and it was found that TGF-β 
signaling pathway was induced through STAT3-SMAD3 crosstalk. Moreover, all treatments 
induced mitochondrial apoptotic pathway in human prostate cancer cells by increasing the 
BAX/BCL-2 ratio. In conclusion, our findings suggest that Piceatannol potentiates the 
cytotoxic effects of Oxaliplatin in PC-3 cells by suppressing cell proliferation and inducing 
apoptosis. Furthermore, our results provide new insight into the use of Piceatannol combined 
with Oxaliplatin in treatment for the prostate cancer. The study carried out was supported by 
the Scientific Research Project Unit of Trakya University (TUBAP) with Project number 
2021/31. 
Keywords: Prostate cancer, Oxaliplatin, Piceatannol, TGF-β, JAK/STAT signaling pathway 
 
GİRİŞ 
Prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra dünyada erkeklerde en sık görülen ikinci kanser 
türüdür(1). Her yıl dünyada 1,6 milyon erkeğe prostat kanseri teşhisi konmakta ve 366.000 
erkek prostat kanserinden ölmektedir (2). Prostat kanseriyle ilişkili morbidite ve mortalitenin 
en önemli sebeplerinden biri metastatik progresyondur. Hastalığın ilerlemesi durumunda 
kanser hücreleri önce lenf düğümlerine daha sonra da çoğunlukla kemiğe yayılım 
göstermektedir (3). İleri evde prostat kanseri vakalarının %80'inden fazlasında kemik 
metastazı gelişmekte ve hastaların medyan sağkalımı 40 ay ile sınırlı kalmaktadır (4). Mevcut 
tedavi yöntemleri hastanın komplikasyonlarını azaltarak yaşam kalitesini artırabilmekle 
birlikte sağkalım süresini uzatamamakta ve sadece palyatif özellik göstermektedir (5). Bu 
nedenle prostat kanseri kemik metastazı için yeni terapötik ajanların tanımlanması ve etkili 
tedavi stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Platin bazlı ilaçlar en etkili antikanser 
ajanlar arasındadır (6). Oxaliplatin, diaminosikloheksan (DACH) taşıyıcı ligand bazlı üçüncü 
nesil bir platin antitümör analoğudur (7,8).   
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Platin kompleksleri çapraz bağlarla DNA'ya bağlanmakta ve DNA replikasyonunu, 
transkripsiyonunu inhibe ederek, hücre döngüsünün durmasını sağlayarak hücre ölümüne 
sebep olmaktadır (9). Oxaliplatin, minimal nefrolojik ve hematolojik toksisiteye sahiptir, en 
önemli yan etkisi sadece tedavi sırasında oluşan periferik nöropatidir. Güvenli toksisite profili 
sebebiyle Cisplatin ve Carboplatin gibi diğer kemoterapötik ajanlara tercih edilmektedir (10). 
Oxaliplatin, kliniklerde esas olarak kolorektal kanser tedavisinde kullanılmakla birlikte, 
prostat kanseri dahil olmak üzere ovaryum, akciğer ve non-Hodgkin lenfoma gibi farklı 
tümörlere karşı etkili olduğu saptanmıştır (11-15). Oxaliplatin’in serviks kanseri (HeLa), 
akciğer kanseri (A549), meme kanseri (MCF-7) ve prostat kanseri hücre hatlarında (LNCaP 
ve PC-3) hücre canlılığında önemli düzeyde azalmaya neden olduğu (16); metastatik prostat 
kanseri (PC-3) hücrelerinde anjiyojenine bağlanarak hücre proliferasyonunu ve migrasyonunu 
inhibe ettiği bildirilmiştir (17).  
Janus Kinaz (JAK) Sinyal Dönüştürücü ve Transkripsiyon Aktivatörü (STAT) sinyal yolağı, 
hücre proliferasyonu, farklılaşması, apoptoz ve immün regülasyon dahil olmak üzere birçok 
önemli süreçte yer almaktadır (18) ve bu yolağın anormal aktivasyonu tümör oluşumunu 
indüklemektedir (19). STAT3, prostat kanserinde yapısal olarak aktif olan onkojenik bir 
proteindir (20). Fosforilasyon yoluyla aktive olan STAT3, çekirdeğe yer değiştirmekte ve 
anti-apoptoz, proliferasyon ve metastaz ile ilgili genlerin (BCL-2, matriks metalloproteinaz-9 
(MMP9), siklin D1 gibi) transkripsiyonuna etki etmektedir (21). Literatür verileri 
incelendiğinde STAT3’ün hepatoselüler, renal karsinoma, kolorektal, prostat, beyin, ovaryum, 
kanseri gibi birçok kanser türünde metastatik progresyonla ilişkili olduğu bildirilmiştir (22-
27). STAT3 proteinindeki tirozin kalıntısı 705'in fosforilasyonu, agresif seyreden prostat 
kanseri ve yüksek Gleason skoru ile ilişkilidir (28). DU-145 hücre hattında STAT3’ün 
migrasyonu indüklediği, p-STAT3’ün inhibe edilmesi yolu ile kanser hücrelerinin koloni 
oluşturma yeteneğinin azaldığı bildirilmiştir (22). Don-Doncow ve ark. kemik metastazında 
STAT3 ve p-STAT3’ün yüksek seviyelerde eksprese edildiğini ve p-STAT3’ün metastatik 
prostat kanseri için potansiyel bir terapötik hedef olabileceğini bildirmişlerdir (20). 
Piceatannol üzüm (Vitis vinifera L.), çarkıfelek meyvesi (Passiflora edulis Sims) ve beyaz çay 
ağacı (Melaleuca leucadendron L.) gibi bitkilerde bulunan (29), resveratrolün hidroksile 
analoğu olan fenolik bir bileşiktir (30-32). Piceatannol’ün hücre döngüsünü G1 fazında 
durdurduğu (32,33), içsel ve dışsal yolaklar aracılığıyla apoptozu indüklediği (29,31,34,35) ve 
MMP-9’u inhibe ederek invazyonu baskıladığı (36,37) bildirilmiştir (38). Ayrıca Piceatannol, 
bir STAT3 inhibitörü olarak tanımlanmaktadır (31,38,39). Piceatannol’ün insan prostat 
kanseri hücre hattı DU-145’te, hem bazal hem de Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) ile 
indüklenen İnterlökin 6 (IL6) sekresyonunu azaltarak STAT3’ü inhibe ettiği (39), hücrelerde 
apoptotik etki gösterdiği (31), DNA sentezini inhibe ettiği ve hücre döngüsünü durdurduğu 
bildirilmiştir (32). 
Dönüştürücü Büyüme Faktörü β (TGF-β) sinyal yolağı, hücre proliferasyonu, farklılaşması, 
adhezyon, senesens ve apoptoz üzerinde pleiotropik etkilere sahiptir. Embriyolojik gelişim, 
bağışıklık tepkisi ve tümör progresyonu gibi biyolojik süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır 
(40). TGF-β, prostatta hücresel farklılaşmayı uyarmakta ve apoptozu indükleyerek hücre 
proliferasyonunu inhibe etmektedir (41). Tümör hücrelerinin, TGF-β’nın pro-apoptotik 
etkilerine karşı direnç geliştirebildiği belirlenmiştir (42). Prostat kanseri hücrelerinde yüksek 
TGF-β ekspresyonu olduğu ancak hücrelerin, TGF-β’nın antiproliferatif etkilerinden 
kaçınmak için TGFβR1 ve TGFβR2 ekspresyonlarını azaltabildiği bildirilmiştir (43,44). TGF-
β1'in, PC3 ve DU-145 hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ettiği, LNCaP hücreleri üzerinde 
ise etkili olmadığı belirlenmiştir. LNCaP hücrelerinin TGF-β1'e karşı duyarsızlığının, bu 
hücrelerdeki TGFβR1 reseptöründeki kusurlardan kaynaklandığı rapor edilmiştir (45).  
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Bu çalışmayı destekleyecek şekilde, LNCaP hücre hattında TGFβR1 ve TGFβR2 
fonksiyonları geri kazandırıldığında malignitenin azaldığı belirlenmiştir (46). TGF-β sinyal 
yolu Hippo, Notch, Wnt ve JAK/STAT sinyal yolakları ile çapraz etkileşim halindedir (47). 
TGF-β, STAT3'ün fosforilasyonunu azaltmakta ve ardından aşağı akış genlerinin 
ekspresyonunu aşağı regüle etmektedir. STAT3 tükenmesinin hücreleri belirgin şekilde TGF-
β aracılı apoptoza duyarlı hale getirdiği bildirilmiştir (48). 
Kemoterapötikler tümör hücreleri ile birlikte sağlıklı hücreleri de etkilemekte, bu nedenle 
hastada birçok yan etki meydana gelmektedir. Geleneksel kemoterapötiklerin doğal ajanlarla 
kombinasyon halinde kullanımı kanser tedavisinde kullanılan stratejilerden biridir (49). 
Birçok doğal bileşik hastalar tarafından iyi tolere edilebilmekte ve yüksek dozlarda dahi 
toksisite oluşturmamaktadır (50). Doğal bileşikler geleneksel sitotoksik tedaviye duyarlılığı 
arttırabilmekte, kemoterapi ajanıyla sinerjistik etki oluşturabilmekte ve spesifik olarak tümör 
hücreleri üzerinde sitotoksik etki yaratabilmektedir (51). Doğal ajanların bu özellikleri 
sayesinde kombinasyon tedavisinde kemoterapi ajanlarının etki dozu düşmektedir (49). Bu 
doğrultuda, hem kemoterapötiklerin hastada yarattığı olumsuz etkileri azaltan hem de daha 
etkili bir tedavi seçeneği sunan kombine tedavi yönteminin prostat kanserindeki etkinliğinin 
araştırılması önemlidir. 
Bu çalışmada temel olarak, Oxaliplatin ve Piceatannol kombinasyonunun PC-3 hücrelerindeki 
antiproliferatif ve apoptotik etkilerinin moleküler düzeyde belirlenmesi ve prostat kanseri için 
terapötik potansiyelinin araştırılması amaçlandı. Ayrıca, Piceatannol’ün STAT3’ü inhibe 
etmesi sonucunda TGF-β sinyal yolağına ait gen ve protein seviyelerinde meydana gelen 
değişimler incelenerek STAT3-SMAD3 çapraz etkileşimi araştırıldı. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Hücre Kültürü  
Çalışmada kullanılan insan prostat kanseri hücre hattı PC-3 (ATCC® CRL-1435 ™) 
Amerikan Tip Kültür Koleksiyonu (ATCC)’ndan temin edildi. Hücreler, %5 Fetal Sığır 
Serumu (FBS) (Gibco, ABD), %1 Penisilin/Streptomisin (Gibco, ABD), 2 mM L-glutamin 
içeren DMEM (Dulbecco’s Modification of Eagle’s Medium)/F12 (Wisent, Kanada) 
besiyerinde, 37°C’de %95 nem, %5 CO2 içeren steril inkübatörde (Heal Force HF 240, Çin) 
kültüre alındı. 
 
MTT Hücre Canlılık Testi 
PC-3 hücreleri (1x104 hücre/kuyucuk) 96 kuyucuklu hücre kültürü plakalarına (Nest, ABD) 
ekildi ve yapışmaları için gece boyu inkübasyona bırakıldı. Oxaliplatin (Ploxal-S; Koçak 
Farma, Türkiye) sıvı halde, Piceatannol (Acros Organics, ABD) toz halde temin edildi. 
Piceatannol stok stolüsyonu dimetilsülfoksit (DMSO; Merck, ABD) ile hazırlandı ve -
20°C’de muhafaza edildi. Hücreler, 8 farklı konsantrasyonda Oxaliplatin (3.125-400 µM) ve 
Piceatannol (1-120 µM) ile 24, 48, 72 saat inkübe edildi. Kontrol grubuna DMSO oranı 
%0.1’den az olacak şekilde taşıt madde uygulandı. İnkübasyon süresinin sonunda 
kuyucuklara MTT (3-(4,5-dimetitiyazol-2-yl)-2,5 Difenil Tetrazolyum Bromid;  5 mg/ml; 
Gold Biotechnology, ABD) solüsyonu eklendi ve 37°C inkübatörde 4 saat inkübe edildi. 
İçindeki sıvı uzaklaştırıldıktan sonra kuyucuklara DMSO eklendi ve formazan kristallerinin 
çözünmesi için 1 saat inkübe edildi. Kuyucukların absorbansları mikroplaka okuyucu 
(Multiskan GO, Thermo Scientific, USA) ile 492 nm dalga boyunda belirlendi. Kontrol 
grubundan elde edilen değer %100 canlılık olarak kabul edildi ve hücrelerin %50’sinin canlı 
kaldığı doz (IC50) değerleri SPSS 20 istatistik paket program ile probit analizi kullanılarak 
hesaplandı.  
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qRT-PCR Analizleri 
PC-3 hücreleri 75 cm2’lik flasklara ekildi ve gece boyu inkübasyona bırakıldı. Kontrol (taşıt 
madde), Oxaliplatin (64 µM), Piceatannol (57 µM) ve Oxaliplatin+Piceatannol (64 µM + 57 
µM) uygulaması yapılarak 48 saat inkübe edildi. İnkübasyon süresinin sonunda hücreler 
tripsin ile kaldırıldı ve 2000 rpm’de sanrifüj edilerek tripsin uzaklaştırıldı. Hücre 
pelletlerinden total RNA izolasyonu, Total RNA PureLink® RNA Mini Kit (Life Sciences, 
ABD) ile kit protokolüne uygun olarak gerçekleştirildi. RNA miktarları ve saflıkları Optizen 
Nano Q mikro hacim spektrofotometre (Mecasys, Güney Kore) ile belirlendi. Her örnekten 1 
µg total RNA, High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, ABD) 
kullanılarak, ProFlexTM PCR sistem (Applied Biosystems, ABD)  termal döngü cihazında 
(25°C 10 dakika, 37°C 120 dakika, 85°C 5 dakika) komplementer DNA (cDNA)’ya çevrildi. 
qRT-PCR analizleri, Tablo 1’de verilen primerler ile belirtilen PCR koşullarında, BrightGreen 
2X qPCR Master Mix-Low Rox (abm, Kanada) kullanılarak Quant Studio 5 (Thermo 
Scientific, ABD) termal döngü cihazında gerçekleştirildi. Elde edilen piklere ait eşik döngüsü 
değerleri (Ct) gen ekspresyonlarının belirlenmesinde kullanıldı ve relatif gen ekspresyonları 
2-∆∆Ct metodu ile hesaplandı. Kalibrasyon ve düzeltme faktörü olarak β-Aktin, GAPDH ve 
18S genleri kullanıldı. 
  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

702 

Tablo 1. qRT-PCR için kullanılan primerler ve baz dizileri 
Primer  Baz Dizisi (5’ → 3’) 

Jak/STAT Sinyal Yolağı 

IL6 İnterlökin 6 
F: ATGAACTCCTTCTCCACAAG 
R: AGAGCCCTCAGGCTGGACTG 

IL6R İnterlökin 6 Reseptör 
F: ATTGCCATTGTTCTGAGGT 

R: TAGTCTGTATTGCTGATGTC 

JAK1 Janus Kinaz 1 
F: ACAATTGGCATTCATTTTCCTG 

R: CCTGGGCCCAAACTTCCTA 

JAK2 Janus Kinaz 2 
F: CAGTGGTCAAGAGGGAAACA 
R: TGTCTGAGCGAACAGTTTCC 

STAT3 
Sinyal Dönüştürücü ve Transkripsiyon 

Aktivatörü 3 
F: GGAGGAGTTGCAGCAAAAAG 
R: TGTGTTTGTGCCCAGAATGT 

EGFR Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü 
F: GCCAAGGCACGAGTAACAAGC 
R: AGGGCAATGAGGACATAACC 

TGF-β Sinyal Yolağı 

TGF-β Dönüştürücü Büyüme Faktörü Beta 
F: GGCCAGATCCTGTCCAAGC 

R: GTGGGTTTCCACCATTAGCAC 
TGFβ-

R2 
Dönüştürücü Büyüme Faktörü Beta 

Reseptörü 2 
F: GTAGCTCTGATGAGTGCAATGAC 

R: CAGATATGGCAACTCCCAGTG 

SMAD2 SMAD Ailesi Üyesi 2 
F: CGTCCATCTTGCCATTCACG 

R: CTCAAGCTCATCTAATCGTCCTG 

SMAD3 SMAD Ailesi Üyesi 3 
F: TGGACGCAGGTTCTCCAAAC 
R: CCGGCTCGCAGTAGGTAAC 

Apoptoz Sinyal Yolağı 

P53 Tümör Süpresör Protein 53 
F: CACGAGCGCTGCTCAGATAGC 
R: ACAGGCACAAACACGCACAAA 

BCL2 B Hücreli Lenfoma-2 
F: ATGTGTGTGGAGAGCGTCAA 
R: ACAGTTCCACAAAGGCATCC 

BAX BCL2 ilişkili X protein 
F: ATGGACGGGTCCGGGGAG 
R: TCAGCCCATCTTCTTCCA 

Kaspaz 3 Apoptoz ilişkili sistein peptidaz 3 
F: AGAGTCTGTGCCCAAATCAAC 
R: GCTGCTTCTCTCTTTGCTGAA 

Kaspaz 8 Apoptoz ilişkili sistein peptidaz 8 
F: AGAGTCTGTGCCCAAATCAAC 
R: GCTGCTTCTCTCTTTGCTGAA 

Endojen Kontrol 

β-actin Beta-Aktin 
F: GTCCACCGCAAATGCTTCTA 
R: TGCTGTCACCTTCACCGTTC 

GAPDH Gliseraldehit 3-Fosfat Dehidrogenaz 
F: CGGAGTCAACGGATTTGGTCGTAT 

R: 
AGCCTTCTCCATGGTGGTGAAGAC 

18S 18S 
F: CGCTTCCTTACCTGGTTGAT 

R: GAGCGACCAAAGGAACCATA 
*F: Forward, R: Reverse  

qRT-PCR Koşulları: 1 döngü 95°C 10 dakika; 48 döngü 95°C 15 saniye, 60°C 1 dakika 
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Western Blot Protein Analizleri 
Kontrol, Oxaliplatin ve/veya Piceatannol gruplarının her biri için 75 cm2’lik flasklardan 
toplanan hücre pelletlerinden protein izolasyonu, RIPA Lizis Tampon Sistemi (sc-24948, 
Santa Cruz, ABD) ile yapıldı. Western blot analizleri, Doğanlar ve ark.(52)’a göre TGF beta1 
(Y058105, abm, Kanada), TGFβ RII (Y413545, abm, Kanada), p-SMAD2/3 (E-AB-21040, 
Elabscience, ABD), SMAD2 (Y400093, abm, Kanada), SMAD3 (NB100-56479, Novus 
Biologicals, ABD), JAK2 (NBP2-59451, Novus Biologicals, ABD), STAT3 (NBP2-22471, 
Novus Biologicals, ABD), fosforile-STAT3 (p-STAT3) (NBP2-24463, Novus Biologicals, 
ABD), β-aktin (MA1-140, Thermo Fisher Scientific, ABD) antikorları kullanılarak 
gerçekleştirildi. Bant yoğunlukları kemilüminesans Micro ChemiDoc (DNR Bio-Imaging 
Systems Ltd, ABD) jel görüntüleme sistemi ile belirlendi ve GelQuant yazılımı kullanılarak 
hesaplandı. 
 
İstatistik analiz 
Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS 20 (IBM, ABD) programı ile analiz edildi. MTT 
Hücre Canlılık Testi sonucunda IC50 değerleri “Probit” analizi ile; Western Blot analizinde 
yazılım ile elde edilen değerler ve qRT-PCR’da 2-∆∆Ct yöntemi ile belirlenen gen ifadesi 
değerlerinin ortalamaları arasındaki fark tek yönlü ANOVA ile; gruplar arasındaki farklılar 
“Bağımsız Gruplar t-Testi” ile belirlendi. Elde edilen veriler p≤0.05 ise istatiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR 
PC-3 hücre hattında Oxaliplatin ile kombine uygulanacak Piceatannol’ün etkinliğini analiz 
edebilmek için çalışmada ilk olarak hücrelere artan konsantrasyonlarda Oxaliplatin ve 
Piceatannol, 24, 48 ve 72 saatlik sürelerde uygulandı. Uygulama süresi sonunda MTT test 
solüsyonu hücrelere eklendi ve yalnızca sağlıklı hücrelerde oluşan formazan kristallerinin 
DMSO’da çözünmesi sağlandıktan sonra kuyucukların absorbans değerleri 
spektrofotometrede ölçüldü. Veriler genel olarak değerlendirildiğinde PC-3 prostat kanseri 
hücre popülasyonunda ölümün doza ve zamana bağlı olduğu belirlendi (Şekil 1). Oxaliplatin 
24, 48 ve 72 saat sürelerde sırasıyla 250 μM, 64 μM ve 51 μM IC50 değeri verirken, aynı 
sürelerde Piceatannol’ün IC50 değerleri 112 μM, 57 μM, 44 μM olarak saptandı. 
Oxaliplatin’in (40 μM) Piceatannol ile kombinasyonunun (40 μM, 70 μM ve 100 μM) PC-3 
hücre canlılığını sırasıyla %43.55±1.49, %17.94±0.49 ve %16.38±1.94’e düşürdüğü ve 
kombine uygulamanın Oxaliplatin’in tek başına oluşturduğu sitotoksik etkiyi (%67.99±5.98 
canlılık) arttırdığı belirlendi (p<0.001) (Şekil 2).  
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Şekil 1. PC-3 hücre hattında 3.13-400 μM doz aralıklarında Oxaliplatin ve 1-120 μM doz 
aralıklarında Piceatannol uygulamasının 24, 48 ve 72 saat süre ile hücre canlılığına etkisi, 
n=5, veriler % canlılık ortalama ± standart sapma 
 

 
Şekil 2. PC-3 hücre hattında 40 ve 70 μM Oxaliplatin (O) ile 40, 70 ve 100 μM Piceatannol 
(P) kombinasyonlarının 48 saat süre ile hücre canlılığına etkisi, n=4, veriler % canlılık 
ortalama ± standart sapma. *Oxaliplatin 40 μM ile Piceatannol kombinasyonlarının 
karşılaştırması, **Oxaliplatin 70 μM ile Piceatannol kombinasyonlarının karşılaştırması, 
veriler istatiksel olarak farklıdır, p ≤0.05 
 
JAK/STAT sinyalinin ovaryum, akciğer, meme, beyin, prostat gibi birçok kanser türünde 
yüksek seviyede düzenlendiği ve bunun kötü prognoza ve sağkalımın azalmasına neden 
olduğu bilinmektedir (53-57). Bu yolağın inhibe edilmesi sonucunda prostat kanseri hücre 
proliferasyonu baskılanmakta ve apoptoz indüklenmektedir (58). Bu sebeple çalışmanın bir 
sonraki aşamasında, Oxaliplatin ve STAT3 inhibitörü Piceatannol’ün tekli ve kombine 
uygulamalarının JAK/STAT sinyal yolağı üzerindeki etkileri qRT-PCR ve western blot 
analizleri ile araştırıldı (Şekil 3). Uygulamaların tümünde IL6, IL6R ve JAK2 gen ifadelerinin 
kontrole göre anlamlı seviyede artış gösterdiği belirlendi (p≤0.01). Ayrıca Oxaliplatin 
uygulaması ile JAK1 (p=0.0065) ve EGFR (p<0.0001) seviyelerinde, Oxaliplatin’in 
Piceatannol ile kombinasyonu sonrasında ise STAT3 (p=0.0031) gen seviyesinde kontrole 
göre istatiksel olarak anlamlı bir artış saptandı.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

705 

Piceatannol STAT3 molekülüne güçlü ilgi duymaktadır. Literatür verileri özellikle 
JAK2/STAT3 ekseninin Piceatannol uygulaması ile inhibe olduğunu göstermektedir (59,60). 
Yapılan çalışmada bu yolaktaki gen ekspresyonlarının protein seviyelerindeki azalmaya tepki 
olarak artış gösterdiği, bununla birlikte yapılan western blot analizinde uygulamaların 
özellikle Piceatannol uygulanan gruplarda JAK/STAT sinyal yolunu güçlü bir şekilde 
baskıladığı belirlendi (Şekil 3b). JAK2 protein seviyesinin tüm uygulamalarda, STAT3’ün ise 
Piceatannol ve Oxaliplatin+Piceatannol uygulamaları sonrasında kontrole göre azalma 
gösterdiği saptandı. Ayrıca STAT3 fosforilasyonu uygulamaların tümünde baskılandı. Bu 
sonuçlara göre, JAK2/STAT3 sinyal yolağı üzerindeki en etkili inhibisyonun kombine 
uygulama ile gerçekleştiği belirlendi. 
 

 
Şekil 3. PC-3 hücre hattında Kontrol (K), Oxaliplatin (O), Piceatannol (P) ve 
Oxaliplatin+Piceatannol (O+P) gruplarında a) qRT-PCR ile belirlenen IL6, IL6R, JAK1, 
JAK2, STAT3, EGFR gen ifadelerine ait relatif kat değişimleri. Veriler GAPDH, β-Aktin ve 
18S ifadesi ile normalize edildi, ortalama ± standart hata, * Kontrol ve uygulama grubu 
karşılaştırması, **Uygulama grupları karşılaştırması, veriler istatiksel olarak farklıdır, 
Independent t-test, p≤0.05. b) STAT3, p-STAT3, JAK2 ve β-Aktin protein bantlarının 
görüntüsü.  
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TGF-β sinyal yolağı prostatta apoptozu indükleyerek hücre proliferasyonunu inhibe eden 
düzenleyici mekanizmalardan biridir (41). Tümör hücreleri TGF-β’ya direnç geliştirerek, bu 
yolağın pro-apoptotik etkilerini tam tersine çevirebilmektedir (42). Bu bilgiler doğrultusunda, 
yapılan ilaç uygulamalarının PC-3 hücrelerinde TGF-β sinyal yolağı aracılı regülasyondaki 
potansiyel etkisi araştırıldı (Şekil 4). Piceatannol uygulaması ile TGF-β ve SMAD3 gen 
seviyelerinde kontrole kıyasla istatiksel olarak anlamlı bir artış, TGFβ-R2 seviyesinde ise 
azalma olduğu saptandı. Kombine uygulama sonrasında hücrelerde TGF-β gen ifadesinin 
kontrole göre artış gösterdiği, TGFβ-R2 seviyesinin ise azaldığı belirlendi. SMAD2 ve 
SMAD3 gen seviyeleri kombine uygulama sonrasında artış göstermiş olsa da istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık oluşmadı. Western blot ile belirlenen protein seviyeleri incelendiğinde 
TGF-β, TGFβ-R2 ve p-SMAD2/3 seviyelerinin Piceatannol ve Oxaliplatin+Piceatannol 
uygulamaları ile artış gösterdiği, bu uygulamalar sonucunda TGF-β sinyal yolağının etkili bir 
şekilde indüklendiği saptandı (Şekil 4b). 
 

 
Şekil 4. PC-3 hücre hattında Kontrol (K), Oxaliplatin (O), Piceatannol (P) ve 
Oxaliplatin+Piceatannol (O+P) gruplarında a) qRT-PCR ile belirlenen TGF-β, TGFβR2, 
SMAD2, SMAD3 gen ifadelerine ait relatif kat değişimleri. Veriler GAPDH, β-Aktin ve 18S 
ifadesi ile normalize edildi, ortalama ± standart hata, * Kontrol ve uygulama grubu 
karşılaştırması, **Uygulama grupları karşılaştırması, veriler istatiksel olarak farklıdır, 
Independent t-test, p≤0.05. b) TGF-β, TGFβ-R2, p-SMAD2/3, SMAD2, SMAD3 ve β-Aktin 
protein bantlarının görüntüsü. 
 
Oxaliplatin ve Piceatannol uygulamalarının mitokondriyal apoptoz sinyali üzerindeki etkisi 
tümör baskılayıcı p53, pro-apoptotik BAX, anti-apoptotik BCL-2, Kaspaz 3 ve Kaspaz 8 gen 
ifadeleri ile araştırıldı (Şekil 5). p53 ifadesi tüm uygulama gruplarında kontrole göre artış 
göstermekle birlikte sadece Oxaliplatin+Piceatannol grubunda (981.37±120.69 kat, p<0.0001) 
istatiksel olarak anlamlı olduğu saptandı.   
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BAX gen ifadesinde kontrole göre istatiksel olarak anlamlı bir fark oluşmazken, 
uygulamaların tümünde BCL-2 gen seviyesinin kontrole göre azaldığı belirlendi. Tüm 
uygulama gruplarında BAX/BCL-2 oranının arttığı ve hücrelerde mitokondriyal apoptotik 
yanıtın oluştuğu saptandı. Kaspaz 3 ve Kaspaz 8 gen ifadelerinde, Oxaliplatin hariç tüm 
uygulamalarda istatiksel olarak anlamlı bir artış belirlendi ve Piceatannol ve 
Oxaliplatin+Piceatannol uygulamalarının hem içsel hem de dışsal apoptotik yolağı 
indüklediği sonucuna varıldı. 
 

 
Şekil 5. PC-3 hücre hattında Kontrol (K), Oxaliplatin (O), Piceatannol (P) ve 
Oxaliplatin+Piceatannol (O+P) gruplarında qRT-PCR ile belirlenen p53, BCL2, BAX, 
Kaspaz 3, Kaspaz 8 gen ifadelerine ait relatif kat değişimleri. Veriler GAPDH, β-Aktin ve 
18S ifadesi ile normalize edildi, ortalama ± standart hata, * Kontrol ve uygulama grubu 
karşılaştırması, **Uygulama grupları karşılaştırması, veriler istatiksel olarak farklıdır, 
Independent t-test, p≤0.05. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Kanser hastalarının tedavisinde kemoterapinin neden olduğu yan etkiler ve ilaç direnci, 
metastatik kanserlerin tedavisi için yeni ve etkili tedavilerin araştırılmasını gündeme 
getirmektedir (61). İlaç kombinasyon tedavileri tekli ilaç tedavisine göre daha az toksisite 
oluşturmakta ve daha yüksek etkinlik göstermektedir (62). Doğal bileşiklerin sağlıklı 
hücrelerde minimum sitotoksik etki yarattığı ve kemoterapötiklerin etkisini güçlendirerek 
daha etkili bir tedavi sağladığının belirlenmesi sonucunda doğal ajanların kemoterapötikler ile 
kombine olarak uygulanması kanser tedavisinde sıklıkla araştırılan konulardan biri haline 
gelmiştir (49). Bu çalışmada, sağkalım oranları çok düşük olan metastatik prostat kanserinde, 
platin bazlı kemoterapötik bir ajan olan Oxaliplatin ile fenolik bir bileşik olan Piceatannol 
kombinasyonunun potansiyel terapötik etkinliği araştırıldı. Oxaliplatin (12,15,17) ve 
Piceatannol’ün (29,31,32,37-39) prostat kanserindeki sitotoksik etkisi bildirilmiş olmakla 
birlikte iki ajanın kombinasyonunun PC-3 hücre hattındaki etkisi ilk kez bu çalışma ile 
gösterildi.   
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Farmakodinamik bir etkinin indüklenebilmesi için antikanser ajanın optimal konsantrasyonun 
belirlenmesi önemlidir (63). Bu sebeple çalışmada ilk olarak Oxaliplatin ve Piceatannol’ün 
PC-3 hücre canlılığına etkisi MTT testi ile belirlendi. Oxaliplatin ve Piceatannol tekli 
uygulamalarının hücre canlılığında doz ve zamana bağlı olarak anlamlı azalmaya neden 
olduğu (Şekil 1), kombinasyon halinde uygulandıklarında ise daha yüksek sitotoksik etki 
gösterdikleri saptandı (Şekil 2). Bu sonuçlar, Oxaliplatin’in Piceatannol ile kombinasyonunun 
prostat kanseri hücrelerinde etkili bir antitümör aktivite oluşturabileceğini gösterdi. 
Çalışmanın bundan sonraki kısmında bu etkinin altında yatan moleküler mekanizmalar 
araştırıldı. 
IL6/JAK2/STAT3 ekseni, hücre sağkalımı, proliferasyonu, farklılaşması, migrasyon, 
inflamasyon ve apoptoz ile yakından bağlantılı olan JAK/STAT sinyal yolunun dört ana 
üyesinden biridir (64). IL6, kendi reseptörü üzerinden JAK2/STAT3 sinyal yolunu aktive 
etmekte (65) ve prostat kanseri hücrelerinde STAT3 aktivasyonu aracılığı ile proliferasyonu 
arttırmaktadır (66). Literatürde Piceatannol (39,67) ve Oxaliplatin’in (68,69) STAT3 
fosforilasyonunu inhibe ettiği bildirilmiştir. Bu verilerle uyumlu olarak, yaptığımız çalışmada 
Oxaliplatin, Piceatannol ve özellikle iki ajanın kombinasyonunun STAT3 proteininin 
fosforilasyonunu baskıladığı, p-STAT3 ve JAK2 protein seviyelerinin tüm uygulama 
gruplarında kontrole göre belirgin düzeyde azaldığı belirlendi. Azalan protein seviyelerinin 
aksine IL6, IL6R, JAK1, JAK2 ve STAT3 gen seviyeleri tüm uygulama gruplarında kontrole 
göre artış gösterdi. Protein seviyelerinde meydana gelen azalmaya rağmen gen seviyelerinde 
meydana gelen artışın nedeninin hücre canlılığının devam edebilmesi için STAT3’e bağımlı 
olan tümör hücrelerinde (70), STAT3 fosforilasyonunun inhibe edilmesine bir tepki olarak 
gen seviyelerinin artması olduğu düşünüldü. Sonuçlarımız Oxaliplatin ve Piceatannol’ün 
antiproliferatif etkisinin JAK/STAT sinyal yolağının inhibe edilmesi yolu ile olduğunu 
gösterdi. 
Prostat kanserinde önemli düzenleyicilerden biri olan TGF-β sinyal yolağı (41), hücre 
proliferasyonu, apoptoz, epitelyal mezenkimal geçiş, migrasyon gibi birçok hücresel süreci 
kontrol etmektedir (71). TGF-β ligandı TGFβR2’ye bağlandığında, TGFβR1 fosforilasyonunu 
katalizleyerek SMAD2 ve SMAD3 proteinlerinin fosforilasyonunu uyarmaktadır. SMAD4 ile 
heteromerik kompleksler oluşturan SMAD2 ve SMAD3 çekirdeğe geçerek hedef genlerin 
transkripsiyonunu düzenlemektedir (72). JAK/STAT sinyal yolağı ile çapraz etkileşimi 
bilinen TGF-β sinyali, STAT3 tarafından SMAD3-SMAD4 kompleks oluşumunun bozulması 
yolu ile baskılanabilmektedir (48). Bu bilgi doğrultusunda çalışmamızda Oxaliplatin ve 
Piceatannol uygulamaları ile JAK/STAT sinyalinin inhibe edilmesi sonucunda TGF-β 
yolağında meydana gelen değişimler araştırıldı. Oxaliplatin+Piceatannol ve özellikle de 
Piceatannol uygulamaları ile TGF-β, TGFβR2, p-SMAD2/3 protein seviyelerinin kontrole 
göre belirgin bir artış gösterdiği ve TGF-β sinyal yolağının indüklendiği belirlendi. Bu 
sonucun SMAD3 ile STAT3 arasındaki çapraz etkileşimi destekleyebileceği düşünüldü. 
Oxaliplatin uygulaması sonucunda TGF-β gen ve protein seviyelerinde kontrole göre farklılık 
oluşmazken; TGFβR2 protein seviyesinde kontrole göre azalma, p-SMAD2/3’de ise artış 
olduğu saptandı. TGF-β/SMAD eksenindeki bu artışın tümör hücrelerinde oluşan apoptozun 
aktivasyonunda rol aldığı düşünüldü. 
Malign hücrelerin apoptozdan kaçınması, hücrelerin antikanser tedavilerine direnç 
kazanmasını sağlayan hücresel adaptasyon mekanizmalarından biridir. Bu nedenle apoptotik 
yolakları hedefleyen terapötik müdahaleler, standart kanser tedavisine yardımcı olarak önemli 
bir katkı sağlamaktadır (73). Bu programlanmış hücre ölümü sürecine hücresel stres, DNA 
hasarı ve immün takip dahil olmak üzere birçok faktör tarafından tetiklenen içsel ve dışsal 
sinyal yolakları aracılık etmektedir (74). Dışsal yolağa hücre yüzeyi ölüm reseptörleri aracılık 
ederken, içsel yolak mitokondride başlatılmaktadır.   
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Her iki yoldaki merkezi düzenleyici proteinler kaspazlardır (75). Oxaliplatin’in farklı prostat 
kanseri hücre hatlarında (LNCaP-Pro5, LNCaP-LN3 ve PC3) apoptozu indüklediği, insan 
prostat epitel hücrelerinin ise Oxaliplatin’in apoptotik etkilerine karşı dirençli olduğu 
bildirilmiştir (8). Ayrıca kolorektal kanser (HCT116, RKO, RW2982, SW403) ve mide 
kanseri (AGS) hücre hatlarında BAX/BCL2 oranını önemli ölçüde artıran Oxaliplatin’in, 
hücrelerde mitokondriyal apoptotik yolağı indüklediği belirlenmiştir (76-78). Piceatannol’ün, 
kolon (HCT116 ve HT29), lenfoma (U937), melanoma (WM266-4 ve A2058) ve meme 
(MCF-7) kanseri hücrelerinde içsel apoptotik yolağı, prostat (DU-145) kanserinde ise hem 
içsel hem de dışsal apoptotik yolağı indüklediği bildirilmiştir (31,79-82). Çalışmamızda 
literatür verilerini destekler şekilde, tüm uygulama gruplarında BAX/BCL2 oranında belirgin 
bir artış olduğu ve PC-3 hücrelerinde mitokondriyal yolak aracılığıyla apoptoz meydana 
geldiği saptandı. Ayrıca Piceatannol ve Oxaliplatin+Piceatannol kombine uygulaması ile 
Kaspaz 3 ve Kaspaz 8 gen seviyelerinin kontrole göre artış gösterdiği, bu uygulamaların 
apoptotik yolağı uyardığı belirlendi. Piceatannol, Oxaliplatin’in neden olduğu apoptotik yanıtı 
artırdı ve en yüksek apoptozun kombinasyon tedavisinde meydana geldiği belirlendi. 
Sonuç olarak, çalışmamızda Oxaliplatin ve/veya Piceatannol uygulamalarının PC-3 hücre 
canlılığında azalmaya neden olduğu belirlendi. Buna ilaveten tüm uygulama gruplarında 
JAK/STAT sinyal yolağının inhibe edilmesi ile hücre proliferasyonunun baskılandığı ve 
mitokondriyal apoptozun indüklendiği saptandı. Piceatannol’ün tek başına ve Oxaliplatin ile 
kombine halde STAT3’ü inhibe ettiğini ve bunun, STAT3-SMAD3 çapraz etkileşimini 
doğrulayacak şekilde TGF-β sinyal yolağının indüklenmesine yol açtığı belirlendi. Çalışma 
sonuçlarımıza göre kanserde onkogen veya tümör baskılayıcı olarak ikili bir rol üstlenen 
TGF-β sinyalinin, PC-3 hücrelerinde tümör baskılayıcı bir rol üstlendiği düşünüldü. 
Sonuçlarımız Oxaliplatin ve Piceatannol’ün tek başına neden olduğu sitotoksik etkinin, 
kombine uygulama ile daha etkili hale geldiğini ve Oxaliplatin+Piceatannol 
kombinasyonunun prostat kanseri tedavisinde etkili bir yaklaşım olabileceğini ortaya koydu. 
Bununla birlikte bu kombinasyonun klinikte kullanılabilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç 
olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Çocuklarda akut karın teşhisi ile cerrahi kararı vermek muayene ve hastanın kendisini ifade 
güçlüğü nedeni ile zordur. Bu yüzden çocuklarda perfore apandisit oranı daha fazladır. Karın 
ağrısı ile acil serviste çocukları değerlendirirken hastanın yaşı, kusmanın olup olmadığı ve 
kustuysa ne zaman kustuğu, daha önce de benzer ataklar geçirip geçirmediği, eşlik eden bir 
enfeksiyon hastalığı olup olmadığı, dışkılamanın olup olmadığı ve dışkılamanın şekli, idrar 
şikayeti olup olmadığı, genç bir kızsa adet döneminde olup olmadığı, ağrının yeri-şekli-sıklığı 
gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bunların yanında belki de en önemlisi 
tanı ve muayene güçlüğüne sebep olmamak için akut karın şüphesi ile takip edilen ve cerrahi 
konsültasyon istenen hastaya ağrı kesici verilmemesi gerekliliğidir. Hastaları acil serviste ik 
karşılayan pratisyen doktorlar olduğu için; onların Tıp Fakültesindeki eğitimleri sırasında 
'akut karın şüphesi ile acil serviste takip edilen hastalara ağrı kesici verilmemelidir' bilgisinin 
ısrarla ve dikkatli bir şekilde verilmesi gerekir. Muayenede genital bölge muayenesi de 
mutlaka yapılmalı ve inkarsere inguinal herni, inguinal kanaldaki testis torsiyonu gibi 
durumlar da akıldan çıkarılmamalıdır. 
Akut karın şüphesi ile acil serviste takip edilen hastalardan mükerrer kan alımına sebep 
olmamak için; diğer tetkiklerle birlikte hemogram ve koagülasyon da mutlaka alınmalıdır. 
Biyokimya, CRP ve tam idrar tetkiki olması da ayırıcı tanıda çok işe yarar. Bu hastalara 
cerrahi konsültasyon öncesi mutlaka ayakta karın grafisi ve ultrasonografi (USG) 
yaptırılmalıdır. 
Anahtar kelimeler: Akut karın, çocuk, perfore apandisit 
 

APPROACH TO SURGICAL ABDOMİNAL PAİN (ACUTE ABDOMEN) IN 
CHILDREN IN THE EMERGENCY SERVICE 

 
ABSTRACT 
It is difficult to make a surgical decision with the diagnosis of acute abdomen in children due 
to the difficulty of examination and self-expression of the patient. Therefore, the rate of 
perforated appendicitis is higher in children. When evaluating children with abdominal pain in 
the emergency room, many factors such as the age of the patient; whether or not he vomits, 
and when he vomits; whether the patient has had similar attacks before; whether there is a 
concomitant infectious disease; whether there is defecation and the type of defecation; 
whether there is a urinary complaint; if it is a young girl, whether it is in the menstrual period 
and the location-shape-frequency of the pain should be considered. In addition to all these, 
perhaps the most important thing is that painkillers should not be given to the patient who is 
followed up with the suspicion of acute abdomen and for whom surgical consultation is 
requested, in order not to cause difficulties in diagnosis and examination. Since there are 
general practitioners who meet the patients in the emergency department; during their 
education at the Faculty of Medicine, the information that 'painkillers should not be given to 
patients who are followed up in the emergency department with the suspicion of acute 
abdomen' should be given insistently and carefully.  
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In the examination, genital area examination should also be done and conditions such as 
incarcerated inguinal hernia, testicular torsion in the inguinal canal should also be kept in 
mind. 
In order not to cause repetitive blood draw from patients followed in the emergency 
department with the suspicion of acute abdomen; along with other examinations, hemogram 
and coagulation should be taken. Biochemistry, CRP and complete urinalysis are also useful 
in differential diagnosis. Before the surgical consultation, these patients should have a 
standing abdominal X-ray and ultrasonography (USG). 
Keywords: Acute abdomen, child, perforated appendicitis 
 
GİRİŞ 
Karın ağrısı şikayeti çocuk acile başvuran hastalarda çok sık görülür. Yapılan bir çalışma 3 
günden az süren karın ağrısı şikayeti olan çocukların prevalansı %5.1 bulmuştur. 
Ağrının özelliği sorgulanmalı; başlayış şekli, süresi, lokalizasyonu, aralıklı olup-olmaması, 
yayılımı, şiddeti, ağrıyı azaltan ve artıran faktörler, gastrointestinal kanal fonksiyonları ile 
ilişkisi, hastanın yaşı, kusma ve içeriği, özgeçmiş, organik nedenler tek tek sorgulanmalıdır. 
Akut karın tanısında dikkatli fizik muayene ve ayrıntılı hikaye çok önemlidir. Karın ağrısını 
değerlendirmesi yenidoğanlarda, bebeklerde zordur. 
Dikkatli bir anamnez ve fizik muayene akut karında %80 tanı koydurur. Laboratuvar ve 
görüntülüme yöntemleri ise ayırıcı tanıda daha çok işe yarar. 
Genel olarak hızlı başlangıçlı/keskin/batıcı ve çok şiddetli bir şekilde akut ve ani başlangıçlı 
ağrılarda invajinasyon, torsiyon, perforasyon düşünülür. 
Aksine yavaş ve hafif başlangıçlı olup sonrasında giderek şiddetlenen ağrılarda ise apandisit, 
kolesistit, pankreatit gibi inflamatuar süreçli durumlar akla gelir. 
Viseral ağrı; künt olarak hissedilir ve lokalize edilemesi zordur. İçi boş organların çeperlerinin 
gerilmesi ve spazmı ile karakterizedir. Paryetal yada somatik ağrı ise; keskindir ve iyi lokalize 
edilir. Karın duvarından, mezenterden veya diyaframdan orijin alır.  
Yansıyan ağrı, keskin, iyi lokalize ve genellikle tek taraflıdır. Diafram kaynaklı olanlar 
omuzda, bilier sistem kaynaklı olanlar sırtta hissedilir. 
Aralıklarla şiddetli ataklar şeklinde gelen kolik ağrılar barsak ve üriner sistemin gerilim tipi 
viseral ağrılarıdır. Periton kaynaklı olan ağrı ise süreklidir ve paryetal tiptedir. 
Kusma da akut karın ağrısına eşlik edebilir. Kusma ağrı başladıktan sonra olmuşsa cerrahi bir 
sebep düşünmek gerekir. Aksine önce kusmanın başlayıp, daha sonra ağrının eşlik ettiği 
klinik durumlarda ise daha çok cerrahi dışı nedenler akla gelir. Barsak obstrüksiyonlarında 
olduğu gibi kusma persistan olabilir, obstrüksiyon uzun sürerse de fekaloid görünüm alabilir. 
Ani başlangıçlı, iyi lokalize, somatik ağrı; peritonit, mide perforasyonu, spontan pnömotoraks, 
barsak perforasyonunu düşündürmelidir. 
Artıp-azalan veya kolik tarzda ağrı ise; barsak, safra yolları veya üreteral kaynaklı bir ağrıyı 
akla getirmelidir. 
Başlangıçta viseral daha sonra somatik karakter alan bir ağrı ise; apandisit, kolesistit veya 
barsak tıkanıklığında görülür. 
 
AYIRICI TANI 
1.Apandisit 
1.1.Epidemiyoloji: 
2 yaşından büyük çocuklarda en sık akut karın nedeni apandisittir. <14 y görülme sıklığı 
4/1000’dir. Çocukluk yaş grubunda daha0 sık ve en sık olarak ta 6-10 yaş aralığında görülür. 
Görülme riski erkekler için %8.6, kızlarda %6.7’dir.   
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Apendiksin ucunun anatomic yerleşimi değişkendir; %95 periton içinde, %65 çekumun 
arkasında (retroçekal), %30 pelviste ve %5 ekstraperitoneal veya retrokolik yerleşimlidir. 
 
2.2.Patofizyoloji: 
Apendiks lümeni tıkanır (lenfoid hiperplazi, fekalit vb). İntraluminal basınç artınca öncelikle 
viseral ağrı orta hatta (göbek çevresi) hissedilir. İnflamasyon ilerleyince ağrı sağ alt kadranda 
hissedilir. İskemik doku, lökosit ve bakterilerden salınan medyatörlere bağlı ateş, taşikardi ve 
lökositoz görülür. Semptomlar ve perforasyon arası geçen süre süre 24-36 saattir (yani 
genellikle ikinci gün perfore olur). 
Fekalit (%10-20), lenfoid hiperplazi (Yersenia, Salmonella, Shigella, kızamık, suçiçeği ve 
CMV enfeksiyonları) yada parazit (Entomoeba, Strongyloides, Enterobius vermicularis, 
Schistosoma ve Ascaris) lümeni tıkar. Hirschsprung, kistik fibrosis, karsinoid tm vb. diğer 
nadir sebepler de olabilir. Yenidoğan apandisitleri genellikle geç tanı alır ve perfore olur. Bu 
yenidoğanlarda mutlaka ek hastalık (Hirschsprung veya kistik fibrosis) araştırılmalıdır. 
 
2.3.Bulgular: 
Retroçekal apandisitte ağrı sırt veya yanda olabilir. Pelvik apendisit pollaküri ve dizüriye 
neden olabilir. İştahsızlık, bulantı ve kusma ağrıyı takip eder. İshal terminal ileum ve çekum 
irritasyonuna bağlı görülebilir. İshal intraabdominal enflamasyon ve abseye de bağlı olabilir. 
Psoas sign: sağ femurun ekstansiyonuyla ağrı 
Obturator sign: sağ bacağın internal rotasyonuyla ağrı 
Rovsing sign: sol alt palpasyonunun sağ alt kadranda hissedilmesi. 
Defans + 
Rebaund + 
İndirekt rebaund + 
 
2.İnvajinasyon 
2.1.Epidemiyoloji/Etyoloji: 
Bebeklerde ve süt çocuklarında en sık obstrüksiyon ve cerrahi akut karın nedenidir. Sıklığı: 
1.5-4/1000’dür. E/K: 3/2 En sık olarak da 9-24.aylarda görülür. ÜSYE ve gastroenteritin sık 
olduğu bahar/yaz/kış ortası zamanlarda sık görülür. En sık ileokolik bölgededir (%80) ve %95 
idiopatiktir. Hipertrofiye lenfoid (Peyer patches) suçlanır. Daha çok adenovirus/rotavirus 
enfeksiyonları sırasında görülür. 
Öncül nokta (Leading point) yaşça büyük çocuklarda sıklıkla rastlanır. Bunlar da en sık 
Meckel divertikülü, polip yada duplikasyon olabilir. Bunlar dışında lenfoma, submukozal 
kanama (Henoch-Schönlein Purpurası-HSP), hemanjiom, lenfosarkom, kistik fibrozis (KF) 
başlatıcı nokta olabilir. 
Postop jejunoileal/ileoileal invajinasyon %1 sıklıkta görülür. 
 
2.2.Patofizyoloji: 
25-30 dakika aralarla kramp tarzında kolik ağrılar tipiktir. Ataklar arası bebek tamamen 
normaldir. Bir süre sonra safralı kusma başlar. Koyu kırmızı jölemsi gayta (çilek jölesi), 
mukozal kanama/dökülmeye işaret eder ve cerrah için ameliyatı işaret eder. Genellikle 
öncesinde tamamen sağlıklı bebeklerdir. Karında kitle (sağ üst kadran) palpe edilebilir. 
 
2.3.Ayırıcı tanı: 
Apandisit, gastroenterit, malrotasyon, Meckel divertikülü, volvulus yada inkarsere herni ile 
karışabilir.  
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2.4:Tanı-Tedavi: 
Kesin tanı USG ile konulur (Target sign). 
Parenteral sıvı tedavisine başlanarak oral alımın kesilmesi önerilir. Rektal uyarılarla 
dışkılaması sağlanarak hastaların çoğu düzelir. Cerrahi müdahale gerekli ihtimali nedeniyle 
çocuk cerrahi uzmanı olan merkezde takip edilmesi uygun olur. 
Cerrahide öncelikle non-invazif olduğu için USG eşliğinde hidrostatik basınçlı redüksiyon ilk 
seçenektir. Bunun mümkün olmadığı yada komplike hastalarda ise cerrahi tedavi gerekir. 
 
3.Meckel Divertikülü 
3.1.Epidemiyoloji/ Patofizyoloji: 
İkiler hastalığı olarak da bilinir: Genel popülasyonda %2 sıklıkta, daha çok 2 yaşından küçük 
çocuklarda, 2 inch (4-5cm) boyutlarında, 2 heterotopik mukoza (gastrik ve pankreas) içerecek 
şekilde ve ileoçekal valvden 2 feet (50-60cm) uzaklıkta görülür. Erkeklerde 3-4 kat daha sık 
olarak görülür. 
Embryoloji; Yolk sac ile primitif barsak arasında Omfalomezenterik kanal vardır. Normalde 
intrauterin 5-7.haftalarda bu kanal kapanır. Gerilemeyip normal hayatta da sebat etmesi ile 
Meckel Divertikülü oluşur. 
 
3.2.Klinik: 
Meckel Divertikülü kendisi 4 farklı klinik ile gösterebilir. 
1-Obstrüksiyon; İki şekilde olur: 1) Invaginasyon 2) Volvulus. Kusma, distansiyon ve karın 
(kramp şeklinde) ağrısı vardır. 
2-Kanama; < 5 yaş, heterotopik gastrik mukozaya bağlı peptik ulkus kanamasıdır. Kanama 
periodiktir. Peptik ülser perfore olabilir. Tc99m perteknetat: Gastrik mukozadan salgılanır. 
Pentagastrin perteknetatın gastrik uptake‘i arttırır, H2 reseptör blokeri de sekresyonunu 
azaltır. Glukagon peristaltik hareketleri azaltır.  
3-Enflamasyon; Meckel divertiküliti apendisit gibi bulgu verir, y.cisim (divertikülit ve 
perforasyon), tümör veya parazit enfestasyonu  
4-Littre hernisi; Meckel divertikülü içeren inguinal herni kesesi demektir. 
Ama çoğu kişide asemptomatik kalır ve rutin otopsilerde tesadüfen tanı alır. Şikayete neden 
olduğu durumlarda ise cerrahi tedavi esastır. 
 
4.Diğer Nadir Cerrahi Hastalıklar 
Safra kesesi patolojileri (Kolesistit ve Kolelitiazis), Orak hücreli anemi, Akut pankreatit, 
Piyelonefrit, Ürolitiazis; Brid ileus, Ailevi akdeniz ateşi (FMF), İnflamatuvar barsak 
hastalıkları (Ülseratif kolit ve Chronn hastalığı), Peptik ülser hastalığı (PU), 
Malrotasyon/volvulus, Henoch-Schönlein purpurası (HSP) ve adölesan genç kızlardaki 
jinekolojik sebepler cerrahi tedavi gerektirebilecek diğer az gürülen hastalıklardır. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Çocuklarda akut karın teşhisi ile cerrahi kararı vermek muayene ve hastanın kendisini ifade 
güçlüğü nedeni ile zordur. Bu yüzden çocuklarda perfore apandisit oranı daha fazladır. Karın 
ağrısı ile acil serviste çocukları değerlendirirken hastanın yaşı, kusmanın olup olmadığı ve 
kustuysa ne zaman kustuğu, daha önce de benzer ataklar geçirip geçirmediği, eşlik eden bir 
enfeksiyon hastalığı olup olmadığı, dışkılamanın olup olmadığı ve dışkılamanın şekli, idrar 
şikayeti olup olmadığı, genç bir kızsa adet döneminde olup olmadığı, ağrının yeri-şekli-sıklığı 
gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bunların yanında belki de en önemlisi 
tanı ve muayene güçlüğüne sebep olmamak için akut karın şüphesi ile takip edilen ve cerrahi 
konsültasyon istenen hastaya ağrı kesici verilmemesi gerekliliğidir.   
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Hastaları acil serviste ik karşılayan pratisyen doktorlar olduğu için; onların Tıp Fakültesindeki 
eğitimleri sırasında 'akut karın şüphesi ile acil serviste takip edilen hastalara ağrı kesici 
verilmemelidir' bilgisinin ısrarla ve dikkatli bir şekilde verilmesi gerekir. Muayenede genital 
bölge muayenesi de mutlaka yapılmalı ve inkarsere inguinal herni, inguinal kanaldaki testis 
torsiyonu gibi durumlar da akıldan çıkarılmamalıdır. 
Rektal kanama şikayeti ile getirilen bir çocukta kabızlığa bağlı anal fissür ilk akla gelmesi 
gereken hastalıktır. Çünkü invajinasyon ve polip o kadar sık görülmez. Yine her hangi bir 
nörolojik (MMR ve CP) yada kas hastalığı olmayan sağlıklı bir çocuk kaka kaçırma (fekal 
inkontinans) şikayeti ile getirilmişse aksi ispat edilene kadar kabız kabul edilmelidir. 
Kabızlıkta hasta yakının öyküsüne (her gün dışkılayan çocuk kabız değil kabul edilir) ve 
çocuğun şikayetim yok (özel bölgesindden muayene edilmekten çekindiği için) demesine 
güvenilmemeli ve ABB grafisi çektirilmelidir. Kabızlık ve anal fissür tedavisi birlikte 
verilmelidir, çünkü birisi varsa öbürü de mutlaka vardır. 
Akut karın şüphesi ile acil serviste takip edilen hastalardan mükerrer kan alımına sebep 
olmamak için; diğer tetkiklerle birlikte hemogram ve koagülasyon da mutlaka alınmalıdır. 
Biyokimya, CRP ve tam idrar tetkiki olması da ayırıcı tanıda çok işe yarar. Bu hastalara 
cerrahi konsültasyon öncesi mutlaka ayakta karın grafisi ve ultrasonografi (USG) 
yaptırılmalıdır. 
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COVİD 19 PNÖMONİSİNDE TEKRARLAYAN TANSİYON PNÖMOTORAKS VE 
DURUMA HIZLI MÜDAHALENİN HAYATİ ÖNEMİ 

 
Selma Mine Kara Apaydın 
Kayseri Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
ORCID: 0000-0002-1604-8100 
 
ÖZET 
Giriş: Kuru öksürük, ateş, miyalji ve yorgunluk gibi semptomlar ile başlayan Covid 19 
pnömonisinde ciddi ikincil komplikasyonlar tanımlanmıştır: akut solunum sıkıntısı sendromu 
(ARDS), akut böbrek veya kalp hasarı, ikincil enfeksiyonlar, karaciğer fonksiyon bozukluğu 
ve sekonder pnömotoraks. Solunum sıkıntısında artış izlenen bu hastalarda hızlı ve kapsamlı 
klinik değerlendirme sonrası görüntüleme mutlaka yapılmalı, erken müdahale yapılarak geri 
dönüşsüz durumların önüne geçilebilmelidir. Covid 19 pnömonisinde kompliyansı azalan 
akciğerde tansiyon pnömotoraks olgularında artış izlenmiştir ve bu durum hastalara acil 
müdahale gerektirmektedir. 
Yöntem: Mart 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında hastanemizde Covid 19 pnömonisi 
tedavisi gören hastalardan 108’inde takiplerinde pnömotoraks saptanmış olup tüp torakostomi 
uygulanmıştır. Tansiyon pnömotoraks 22 hastada saptanmış ve 1 hastada tekrarlayan tansiyon 
pnömotoraks nedeniyle 2 defa acil şartlarda müdahale edilmiştir. Nefes darlığı, solunum 
sıkıntısı, halsizlik şikayeti ile başvuran, bilinen ek hastalığı olmayan 42 yaşındaki erkek 
hastanın Toraks BT 'de tipik %75-100 buzlu cam tutulumu izlendi. 
Hospitalize edilerek medikal tedavisi verilen hasta hipoksi nedeniyle entübe edilerek yoğun 
bakıma alınmış olup takiplerinde sağda tansiyon pnömotoraks saptanarak hastaya acil 
şartlarda tüp torakostomi uygulandı, masif hava çıkışı izlendi. Takiplerinde ekstübe olan 
hastada solunum fizyoterapisi ile sağ akciğerde ekspansasyon sağlanarak tüp torakostomisi 
sonlandırıldı. Medikal tedavi ve rezervuarlı maskeyle takipli hastanın günlük akciğer grafileri 
ekspanse takipli iken 6 gün sonra sağda yeniden tansiyon pnömotoraks gelişmesi üzerine tüp 
torakostomi uygulandı.Takiplerinde çekilen akciğer grafilerinde hastanın apexi ekspanse fakat 
kompliyansı düşük olan alt lobun lateralinde ekspansiyon kusuru izlendi, yoğun solunum 
fizyoterapisi yapıldı. Hava kaçağı kesildikten sonra tüp torakostomi sonlandırıldı. 
Antibiyoterapi ile yakın poliklinik takibine alındı. 
Covid pnömonisi tedavisi alan, entübasyon ve 2 defa tansiyon pnömotoraks nedeniyle tüp 
torakostomi öyküsü olan hastanın kontrol akciğer grafileri karşılaştırmalı değerlendirildiğinde 
bilateral infiltrasyonlarda ve sağ plevral mayide azalma izlendi. Aralıklarla yapılan poliklinik 
kontrolünde sağ akciğerde ekspansasyon sağlandığı ve genel durumunda iyileşme olduğu 
görüldü. 
Sonuç: Covid pnömonisinde gelişen pnömotoraksa acil müdahale yapılması hayat 
kurtarıcıdır. Covid-19 pandemisinde gelişen komplikasyonlarla mücadelede göğüs 
cerrahisinin önemini vurgulamak istedik. 
Anahtar Kelimeler: Covid19 pnömonisi, tansiyon pnömotoraks, göğüs cerrahisi 
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RECURRENT TENSION PNEUMOTHORAX IN COVID 19 PNEUMONIA AND THE 
VITAL IMPORTANCE OF RAPID INTERVENTION 

 
ABSTRACT 
Introduction: Serious secondary complications have been described in Covid 19 pneumonia, 
which started with symptoms such as dry cough, fever, myalgia, and fatigue: acute respiratory 
distress syndrome (ARDS), acute kidney or heart injury, secondary infections, liver 
dysfunction, and secondary pneumothorax. In these patients with an increase in respiratory 
distress, imaging should be performed after a rapid and comprehensive clinical evaluation, 
and irreversible conditions should be prevented by early intervention. An increase in the cases 
of tension pneumothorax in the lung with decreased compliance in Covid 19 pneumonia has 
been observed and this situation requires urgent intervention to the patients. 
Method: Pneumothorax was detected in 108 patients who were treated for Covid 19 
pneumonia in our hospital between March 2020 and June 2021, and tube thoracostomy was 
performed. Tension pneumothorax was detected in 22 patients and emergency intervention 
was performed twice in 1 patient due to recurrent tension pneumothorax. A typical 75-100% 
ground-glass uptake was observed on thorax CT of a 42-year-old male patient with no known 
comorbidity, who applied with complaints of shortness of breath, respiratory distress, and 
fatigue. 
The patient, who was hospitalized and given medical treatment, was intubated and taken to 
the intensive care unit due to hypoxia. In the follow-ups, tension pneumothorax was detected 
on the right, and tube thoracostomy was applied to the patient under emergency conditions, 
massive air outlet was observed. In the patient who was extubated during the follow-ups, the 
tube thoracostomy was terminated by providing expansion in the right lung with respiratory 
physiotherapy. While the patient was followed up with medical treatment and a mask with a 
reservoir, his daily chest radiographs were expanded, and tube thoracostomy was performed 
due to the development of tension pneumothorax on the right 6 days later. Tube thoracostomy 
was terminated after the air leak was stopped. He was followed up in the outpatient clinic with 
antibiotics. 
When the control chest radiographs of the patient were evaluated comparatively, a decrease 
was observed in bilateral infiltrations and right pleural fluid. In the outpatient clinic control 
performed at intervals, it was observed that the right lung was expanded and his general 
condition improved. 
Conclusion: Emergency intervention for pneumothorax developing in Covid pneumonia is 
life-saving. We wanted to emphasize the importance of thoracic surgery in the fight against 
the complications that developed in the Covid-19 pandemic. 
Keywords: Covid19 pneumonia, tension pneumothorax, thoracic surgery 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

722 

MEKANİK VENTİLASYON İHTİYACI OLAN COVID-19 HASTALARININ 90 
GÜNLÜK MORTALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

 
Osman ŞAHİN 
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 
ORCID: 0000-0003-0878-4543 
 
Murat KÜÇÜK 
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği 
ORCID: 0000-0003-1705-645X 
 
Özet 
Giriş ve Amaç  
Covid-19 pandemisiyle beraber yoğun bakımlarda mekanik ventilasyon ihtiyacı olan 
hastaların yönetimi ve sınırlı sağlık kaynaklarının akılcı kullanımı daha önemli hale gelmiştir. 
Bu açıdan akut solunum yetmezliği olan Covid-19 hastalarının erken mekanik ventilasyon 
ihtiyacının belirlenmesi ve uzun süreli mortaliteye etki eden faktörlerin saptanması önemlidir. 
Bu çalışmayla birlikte mekanik ventilasyon ihtiyacı olan Covid-19 pnömonili hastalarda 90 
günlük mortaliteye etki eden risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık. 
Method 
2021-2022 Haziran tarihleri arasında Covid Yoğun Bakım ünitesinde takip edilen ve mekanik 
ventilasyon ihtiyacı olan hastaların verileri yatıştan itibaren incelendi. Sağ kalım olan 
hastalarda 90 günlük mortalite bilgisi hasta ya da hasta yakınlarına ulaşılarak elde edildi.  90 
günlük mortalitenin bağımsız risk faktörlerini belirlemek için çok değişkenli logistik 
regresyon analizi yapıldı. 
Bulgular 
Covid-19 tanılı 187 hasta (medyan yaş 70 , %69.5 erkek ) 90 günlük mortaliteye göre  iki 
gruba ayrıldı (Mortal vs Non-Mortal ). %73.7 hastada mortalite saptandı. Medyan yaş (71 
[63-80] vs 67 [55-74] ), APACHE-II (21 [15-27] vs 19 [10-26] ) ve entübasyon gününde 
hesaplanan SOFA skoru ( 6 [4-7] vs 4 [3-6] ) mortal grupta daha fazlayken entübasyon anında 
bakılan PO2/ FIO2 oranı  (99 [78-122]  vs 77 [71-110]) daha düşük saptandı. Mekanik 
ventilasyon ilişkili pnömoni oranı (82 [%59.4] vs 16 [%32.7] ) ise mortal grupta daha yüksek 
saptandı. Çok değişkenli  logistik regresyon analizi yapıldığında ; Yaş (Odds oranı = 1.04 , [ 
%95 CI 1.01-1.07 ] , p=0.007) , Entübasyon öncesi PO2/ FIO2 oranı (Odds oranı =0.99 , [%95 
CI 0.99-1.0 ] , p=0.048 ) , Ventilasyon ilişkili Pnömoni (Odss oranı =3.32 , [%95 CI 1.59-6.91 
] , p=0.001 )  90 günlük mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. 
Sonuç 
Covid-19 pandemisiyle beraber mekanik ventilasyon ihtiyacı olan kritik hastalarda 
mortaliteye etki eden risk faktörlerin belirlenmesi daha önemli hale gelmiştir. Yüksek 
mortalite oranına sahip bu hasta grubunda mortalite belirteçlerinin netleşmesi açısından 
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Keywords: covid-19 , mekanik ventilasyon ,mortalite ,yoğun bakım 
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FACTORS AFFECTING  90-DAY MORTALITY IN COVID-19 PATIENTS WHO 
NEED MECHANICAL VENTILATION 

 
Abstract 
Background 
With the Covid-19 pandemic, the management of patients in need of mechanical ventilation in 
intensive care units and the rational use of limited health resources have become more 
important. In this respect, it is important to determine the need for early mechanical 
ventilation in Covid-19 patients with acute respiratory failure and to determine the factors 
affecting long-term mortality. With this study, we aimed to evaluate the risk factors affecting 
90-day mortality in patients with Covid-19 pneumonia who need mechanical ventilation. 
Methods 
The data of the patients who were followed up in the Covid Intensive Care Unit between June 
2021 and 2022 and who needed mechanical ventilation were analyzed from admission. In 
patients who survived, 90-day mortality information was obtained by reaching the patient or 
their relatives. Multivariate logistic regression analysis was performed to identify independent 
risk factors for 90-day mortality. 
Results 
187 patients (median age 70, 69.5% male) diagnosed with Covid-19 were divided into two 
groups (Mortal vs. Non-Mortal) according to 90-day mortality. Mortality was detected in 
73.7% of the patients. Median age (71 [63-80] vs 67 [55-74] ), APACHE-II (21 [15-27] vs 19 
[10-26] ), and SOFA score calculated on the day of intubation (6 [4-7] vs. 4 [3-6] ) was higher 
in the mortal group, while the PO2/FIO2 ratio at the time of intubation (99 [78-122] vs 77 [71-
110]) was found to be lower. The rate of mechanical ventilation-associated pneumonia (82 
[59.4%] vs. 16 [32.7%] ) was higher in the mortal group. When multivariate logistic 
regression analysis is performed; Age (Odds ratio = 1.04 , [ 95% CI 1.01-1.07 ] , p=0.007) , 
Pre-intubation PO2/FIO2 ratio (Odds ratio =0.99 , [95% CI 0.99-1.0 ] , p=0.048 ) , Ventilation-
associated pneumonia (Odss ratio =3.32 , [95% CI 1.59-6.91 ] , p=0.001 ) were determined as 
independent risk factors for 90-day mortality. 
Conclusion 
With the Covid-19 pandemic, it has become more important to identify risk factors affecting 
mortality in critically ill patients who need mechanical ventilation. Randomized controlled 
studies are needed to clarify the mortality markers in this patient group with a high mortality 
rate. 
Keywords: covid-19 , mechanical ventilation , intensive care 
 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

724 

AKCİĞERKANSERİNDE GÖĞÜS DUVARI REZEKSİYONU VE 
REKONSTRUKSİYONU 

 
Fatih GÜRLER  

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 
ORCID: 0000-0001-9745-4209 
 
Özet 
Giriş ve amaç: Akciğer kanseri dünyada kanser kaynaklı ölümler arasında kadınlarda ve 
erkeklerde ilk sıradadır. Tedavisinde uygun evrelerde cerrahi ilk tercihtir. Lokal ileri invazyon 
olarak karşımıza çıkan göğüs duvarı invazyonu da hastalığın evresinin uygun olması halinde 
rezektabldır. Amaç, vaka eşliğinde göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonunun teknik 
detaylarını paylaşmaktır.    
Yöntem ve bulgular: Lokal ileri invaze akciğer kanserleri öncelikle paryetal plevrayı, sonra 
göğüs duvarı yumuşak dokularını ve nihayetinde kaburgaları invaze etmektedir. Hastalar 
akciğer kanseri için klinik olarak rezeksiyona  uygun evrede ise göğüs duvarı invazyonu 
olanlar göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu için değerlendirilir. Sırt ağrısı 
şikayetiyle başvuran 76 yaşında erkek hastanın çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sol 
akciğer üst lobda plevraya oturmuş ve 3,4 ve 5. kostalara invaze, beş cm çapında kitle tespit 
edildi. Yapılan tru-cut biyopside skuamöz hücreli kanser tanısı kondu. PET/CT çektirildi. 
Uzak metastaz saptanmayan hastaya mediastinal lenf nodu örneklemesi yapıldı. Reaktif lenf 
nodları saptandı. Hasta operasyona alındı. Sol üst lobektomi, mediastinal lenf nodu 
örneklemesi ve sol 3,4 ve 5. kostaları parsiyel içine alacak şekilde göğüs duvarı rezeksiyonu 
yapıldı.  Oluşan boşluğu kapatmak ve herniasyonu engellemek için politetrafloroetilen (dual 
mesh) göğüs duvarına yerleştirildi. Bunun yerine polipropilen yama ya da mersilen-
metilmetakrilat sandviç yama da kullanılabilir. 4. ve 5. kostalara titanyum plak yerleştirildi. 
68 yaşında erkek hastanın sol akciğer üst lobda dört cm çapında kitlesi, skuamöz hücreli 
karsinom tanısı konuldu. 2.ve 3. kostaya  posteriordan invaze idi. Uzak metastazı olmayan 
hastaya sol üst lobektomi ve 2.-3. kosta parsiyel rezeksiyonu yapıldı. Defekt skapula önünde 
kaldığı için rekostrüksiyon uygulanmadı.   Defekt 5 cm’den küçük ise, bir ya da iki kot rezeke 
edildiyse ya da defekt skapulanın arkasında kalıyorsa rekonstrüksiyona ihtiyaç olmayacaktır. 
Hastalara postoperatif dönemde adjuvan kemoterapi uygulanmaktadır. Cerrahi sınır 
pozitifliğine göre radyoterapi de uygulanabilmektedir.  
Tartışma ve sonuç: Akciğer kanserinde göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonunun 
normal rezeksiyona göre komplikasyon ve mortalite oranı (%6) daha yüksek olsa da sağ 
kalıma katkısı olduğu için (T3N0 hastada beş yıllık sağ kalım %50) tercih edilmelidir.  
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, göğüs duvarı rezeksiyonu, rekonstrüksiyon 
 

CHEST WALL RESECTION AND RECONSTRUCTION IN LUNG CANCER 
 
Abstract 
Introduction and purpose: Lung cancer ranks first among cancer-related deaths in women 
and men in the world. Surgery is the first choice in the treatment of appropriate stages. Chest 
wall invasion, which appears as local advanced invasion, is also resectable if the stage of the 
disease is appropriate. The aim is to share the technical details of chest wall resection and 
reconstruction with case study.  
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Methods and findings: Locally advanced lung cancers primarily invade the parietal pleura, 
then the soft tissues of the chest wall and finally the ribs. If patients are at a clinically 
appropriate stage for resection for lung cancer, those with chest wall invasion are evaluated 
for chest wall resection and reconstruction. In the thorax computed tomography of a 76-year-
old male patient who applied with the complaint of back pain, a mass of 5 cm in diameter was 
detected, which was seated in the pleura in the left upper lobe of the lung and invaded the 3,4 
and 5 ribs. A diagnosis of squamous cell carcinoma was made in the tru-cut biopsy. PET/CT 
was taken. Mediastinal lymph node sampling was performed in the patient who did not have 
distant metastases. Reactive lymph nodes were detected. The patient was taken into operation. 
Left upper lobectomy, mediastinal lymph node sampling, and chest wall resection including 
partial left 3,4 and 5 ribs were performed. Polytetrafluoroethylene (dual mesh) was placed on 
the chest wall to close the gap and prevent herniation. A polypropylene patch or a myrylene-
methylmethacrylate sandwich patch can also be used instead. Titanium plates were placed on 
the 4th and 5th ribs. A 68-year-old male patient with a mass of 4 cm in the left upper lobe of 
the lung was diagnosed with squamous cell carcinoma. It was posteriorly invaded to the 2nd 
and 3rd ribs. Left upper lobectomy for the patient without distant metastasis and 2.-3. costal 
partial resection was performed. Reconstruction was not performed because the defect 
remained anterior to the scapula. Reconstruction will not be needed if the defect is smaller 
than 5 cm, if one or both ribs have been resected, or if the defect lies behind the scapula. 
Adjuvant chemotherapy is applied to the patients in the postoperative period. Depending on 
the positivity of the surgical margin, radiotherapy can also be applied. 
Discussion and conclusion: Although the complication and mortality rate (6%) of chest wall 
resection and reconstruction in lung cancer is higher than normal resection, it should be 
preferred because it contributes to survival (five-year survival 50% in T3N0 patient). 
Keywords: Lung cancer, chest wall resection, reconstruction 
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24 HAFTALIK GEBELİKTE FETUSTA TESPİT EDİLEN DANDY–WALKER 
MALFORMASYONU: OLGU SUNUMU 
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ÖZET 
AMAÇ: Göreceli olarak sık görülen ama hala net olarak anlaşılamamış heterojen bir anomali 
grubunu oluşturan posterior fossa anomalilerini (PFA) ve bunların en önemlilerinden biri olan 
Dandy-Walker Malformasyonunu (DWM) olgu üzerinden tartışmak 
MATERYAL VE METOD: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi perinatoloji bölümüne 2022 
yılının ekim ayında başvuran ve yapılan ultrasonografisinde (USG) DWM tespit edilen 
olgunun sonuçları ve yönetimi retrospektif olarak incelendi.  
BULGULAR: Olgumuzun obstetrik öyküsünde 2 abortusu ve 2 normal doğumu mevcuttu. 
Olgumuz 5. gebeliğinin 24+2 haftasında perinatoloji bölümümüze fetal santral sistemi 
anomalisi şüphesi ile sevk edilmişti. Yapılan USG incelemesinde sol lateral ventrikül 25mm, 
sağ lateral ventrikül 22mm olarak ölçüldü. 3.ventrikül genişlemiş olarak izlendi. Fetusta 
şiddetli hidrosefali hali mevcuttu.Yapılan posterior fossa incelemesinde serebellum 
hemisferleri birbirinden ayrılmış, V şeklinde olduğu görüldü. Transserebellar çap 26mm 
olarak ölçüldü. Transserebellar kesitte sisterna magnanın 12mm olarak genişlemiş olduğu 
ölçüldü ve 4. ventrikül ile sisterna magnanın ilişkili olduğu görüldü. Sagittal kesitte 
serebellumun vermis parçasının çapı kraniokaudal 8mm, anterioposterior 9mm olarak ölçüldü 
ve hipoplazik olduğu tespit edildi. PFA’ nin ayırıcı tanıları için sagittal kesitte beyin sapı – 
vermis açısı (BV), beyin sapı – tentoryum açısı (BT) ölçümlerine geçildi. BV 38 derece, BT 
65 derece olarak ölçüldü. Mevcut bulgularla DWM tanısı koyuldu. Fetusta ek olarak toraksta 
4mm plevral effüzyon , fetal kalpte abberran sağ subklavyen arter, ayaklarda bilateral pes 
ekinovarus izlendi. Olumsuz prognoz bilgisi, artmış anöploidi ve kromozom dışı genetik 
hastalık riski anlatılan aileye gebelik sonlandırma ve genetik inceleme yapabilmek için 
kordosentez seçeneği sunuldu. Aile kordosentez yaptırmak istemedi.  Ailenin gebeliğin 
devamını istemesi üzerine ayırıcı tanılar için  fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
istendi. Fetal MRG hasta çekim işlemini tolere edemediği için yapılamadı. Hastanın gebeliği 
devam etmekte ve doğum sonrası bebek tekrar değerlendirilecektir. 
SONUÇ: PFA fetal santral sistemi anomalileri arasında önemli bir grubu oluşturmaktadır. 
PFA olgularında karyotip analizi ve eşlik eden ek anomali varlığı takipte dikkat edilmesi 
gereken unsurlardır. PFA tanısında USG ve fetal MRG kullanılmaktadır. Fetal MRG 
günümüzde kraniyal anomalilerinde teşhisinde dikkat çeken ancak teknik nedenlerle birçok 
merkezde kullanılamayan yöntemdir. 
Anahtar Kelimeler: PFA, DWM, USG 
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DANDY-WALKER MALFORMATION DETECTED IN THE FETUSA AT 24 
WEEKS OF PREGNANCY: A CASE REPORT 

 
ABSTRACT 
OBJEKTIVE: To discuss posterior fossa anomalies (PFA), which is a relatively common but 
still not clearly understood heterogeneous group of anomalies, and Dandy-Walker 
Malformation (DWM), one of the most important of these, through a case study. 
MATERIAL AND METHOD: The results and management of the case who applied to the 
Perinatology department of Van Yüzüncü Yıl University in October 2022 and was found to 
have DWM in the ultrasonography (USG) were analyzed retrospectively. 
RESULTS: In the obstetric history of our case, there were 2 abortions and 2 normal 
deliveries. Our case was referred to our perinatology department at 24+2 weeks of her 5. 
pregnancy with the suspicion of fetal central system anomaly. In the USG examination, the 
left lateral ventricle was measured as 25mm and the right lateral ventricle as 22mm. The third 
ventricle was observed as enlarged. There was severe hydrocephalus in the fetus. In the 
posterior fossa examination, the cerebellum hemispheres were separated from each other and 
were V-shaped. Transcerebellar diameter was measured as 26mm. In the transcerebellar 
section, it was measured that the cisterna magna was enlarged by 12 mm and it was seen that 
the 4. ventricle and the cisterna magna were related. In sagittal section, the diameter of the 
vermis part of the cerebellum was measured as craniocaudal 8mm and anteroposterior 9mm, 
and it was found to be hypoplasic. For the differential diagnosis of PFA, brainstem-vermis 
angle (BV), brainstem-tentorium angle (BT) measurements were made in sagittal section. BV 
was measured as 38 degrees and BT as 65 degrees. A diagnosis of DWM was made based on 
the present findings. In addition to the fetus, 4 mm pleural effusion in the thorax, aberrant 
right subclavian artery in the fetal heart, and bilateral pes equinovarus in the feet were 
observed. The family, who was told about the negative prognosis information, increased 
aneuploidy and extrachromosomal genetic disease risk, was offered the option of 
cordocentesis for genetic examination and termination of pregnancy. The family did not want 
to have cordocentesis. Fetal magnetic resonance imaging (MRI) was requested for differential 
diagnosis when the family wanted the pregnancy to continue. Fetal MRI could not be 
performed because the patient could not tolerate the extraction procedure. The patient's 
pregnancy continues and the baby will be re-evaluated after delivery. 
CONCLUSION: PFA constitutes an important group among fetal central system anomalies. 
In PFA cases, karyotype analysis and the presence of accompanying additional anomalies are 
factors to be considered in the follow-up. USG and fetal MRI are used in the diagnosis of 
PFA. Fetal MRI is a method that draws attention in the diagnosis of cranial anomalies, but 
cannot be used in many centers for technical reasons. 
Keywords: PFA, DWM, USG  
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ALÜMİNYUM OKSİT NANOPARTİKÜLÜNÜN NİLE TİLAPİA’SI Oreochromis 
niloticus’un BEYİN DOKUSUNDA BİRİNCİL ANTİOKSİDANT SİSTEM ENZİMİ 

SÜPEROKSİT DİSMUTAZ AKTİVİTESİNE ETKİLERİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Özge TEMİZ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler Bölümü 
ORCID: 0000-0003-0668-5744 
 
ÖZET 
Nanopartiküller, günümüzde teknolojik ve endüstriyel gelişmelerle kullanımı artan yeni sınıf 
kullanım alanı ile çevresel kirleticiler arasında yerini almıştır. Önemli oranda kullanılan 
alüminyum oksit nanopartikülü (Al2O3 NP) içeren malzemeler, artan üretim ve modern yaşam 
tarzının bir sonucudur. Mevcut çalışma, Al2O3 NP'lerin nörotoksik etkileri Oreochromis 
niloticus üzerinde yapılan LC50 değerinin %5 (2.6 ppm) ve %10 (5.2 ppm) uygulamalarının 
24 ve 72 saat maruziyetinde bırakıldı. Deney canlısı Oreochromis niloticus’un beyin 
dokusunda antioksidant sistem savunmasında ilk basamak olan Süperoksit dismutaz (SOD) 
enzim aktivitesinde olan değişimler araştırılmıştır.  
Beyin dokusu SOD enzim aktiviteleri, 2.6 ppm ve 5.2 ppm Al2O3 NP konsantrasyonlarında 
SOD enzim aktiviteleri 24 saat etki sonunda %27 ve %66 belirgin bir azalma 72 saat sonunda 
SOD enzim aktivitesinde %42 ve %78 azalma gösterdi. SOD enzim aktivitelerinde gözlenen 
aktivite azalması, balıkların beyin dokusunda nanopartiküllere maruziyetin toksik etkileri 
belirlenmesinde biyobelirteç olarak kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Oreochromis niloticus, SOD 
 

EFFECTS OF ALUMINUM OXIDE NANOPARTICLE ON THE ACTIVITY OF 
PRIMARY ANTIOXIDANT SYSTEM ENZYME SUPEROXIDE DISMUTASE IN 

BRAIN TISSUE OF NILE TILAPIA OREOCHROMIS NILOTICUS 
 
ABSTRACT 
Nanoparticles have taken their place among environmental pollutants with a new class usage 
area that is increasing with technological and industrial developments. Materials containing 
aluminum oxide nanoparticles (Al2O3 NP), which are used extensively, are the result of 
increased production and modern lifestyle. The present study revealed the neurotoxic effects 
of Al2O3 NP at 5% (2.6 ppm) and 10% (5.2 ppm) administrations of LC50 on Oreochromis 
niloticus at 24 and 72 hours exposure. The changes in the enzyme activity of Superoxide 
dismutase (SOD), which is the first step in the antioxidant system defense in the brain tissue 
of the experimental animal Oreochromis niloticus, were investigated.  
Brain tissue SOD enzyme activities showed a significant decrease (27% and 66%) 24 and 72 
hours of effect at 2.6 ppm and 5.2 ppm Al2O3 NP concentrations. The observed decrease in 
SOD enzyme activities can be used as a biomarker to determine the toxic effects of exposure 
to nanoparticles in the brain tissue of fish. 
Keywords: Nanoparticle, Oreochromis niloticus, SOD 
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GİRİŞ 
Metal oksit nanopartiküller, gıda, malzeme, kimyasal ve biyolojik bilimler alanlarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Aitken ve ark, 2006). TiO2, SiO2, Al2O3, ZnO ve FeO en çok 
kullanılan ve son zamanlarda farklı nanopartikül büyüklüklerine sahip versiyonlarda metal 
oksitler üretilmekte ve endüstriyel alanlarda kulanımları giderek artmaktadır (Nowack ve 
Bucheli, 2007).  Çeşitli endüstriyel alanlarda Al2O3 NP'lerin ilaç, kozmetik, katalizleme, 
giysi, biyolojik sensörler ve atık su arıtımı gibi kullanımları mevcuttur. Üretilen ürünlerde 
Al2O3NP'lerin giderek fazla kullanımı, olası toksikolojik etkileri hakkında soruları gündeme 
getirmektedir. Birçok nano boyutlu partiküle benzer şekilde, Al2O3 NP'lerin nispeten yüksek 
yüzey alanı ve reaktif özellikleri, toksik etkilerinin nedensel faktörleri arasındadır (Abdel-
Khalek ve ark. 2020). Nanopartiküller sucul ortamı ve organizmalar üzerindeki potansiyel 
toksik etkileri, yüksek miktarda üretimleri, kullanımları ve çevreye kasıtsız dağılımları 
nedeniyle toksikolojik olarak araştırmalarda yer verilmesi ve yeni sınıf nanoekotoksikoloji 
alanlarının oluşmasını sağlamıştır (Nel ve ark., 2006; Nowack ve Bucheli, 2007; Blaise ve 
ark., 2008). 
Sucul ortamda geniş popülasyonlarından biri olan balıklar, habitatın fiziko-kimyasal 
özelliklerindeki herhangi bir değişikliğe karşı biyoindikatör görevi görebilmektedir (Bukhari 
ve ark., 2012). Ekosisteme dahil olan nanopartiküller balıklar tarafından alınır, kan yoluyla 
doku ve organlara taşınır, sonuç olarak birikim başlayabilir (Handy ve ark., 2008). Özellikle 
beyin, tüm organizmada ozmotik homeostazın korunmasında önemli bir rol oynarmaktadır 
(Bernier ve ark., 2009). Bu yüzden balığın hayati organlarında meydana gelebilecek hücresel 
değişikliklerin belirlenmesinde ve regülasyonu içinde önemli olan beyinde olabilecek bir 
hasar canlının ölümüyle sonuçlanabilir (Singh ve ark., 2018). 
Mevcut çalışma, Al2O3 NP'lerin nörotoksik etkileri Oreochromis niloticus üzerinde yapılan 
LC50 değerinin %5 (2.6 ppm) ve %10 (5.2 ppm) uygulamalarının 24 ve 72 saat maruziyetinde 
antioksidant sistem savunmasında ilk basamak olan Süperoksit dismutaz (SOD) enzim 
aktivitesinde olan değişimleri belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOD 
Biyoindikatör canlı O. niloticus, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi balık yetiştirme 
çiftliğinden alınarak deney ortamına getirilmiş ve aynı şartlarda uyum sağlaması amacıyla 
laboratuvar ortamında 14 gün boyunca akklimatize edilmiştir. Balıkların ortalama boyu 
11.1±0.38 cm, ağırlığı ise 24.2±1.12 gr olarak belirlenmiştir. 40x40x40 cm boyutta olan cam 
akvaryumlarda dinlendirilmiş musluk suyu ile 40 L doldurulan akvaryumlarda merkezi sistem 
ile havalandırma yapılmıştır.  
Laboratuvar ortamında 12/12 saat gece-gündüz fotoperiyodik zaman çizelgesi uygulanmıştır. 
Deneyde kullanılan su kalitesi sıcaklık 22 ± 2 oC, pH 6.97±0.95, çözünmüş oksijen 7.03±0.71 
mg/L, alkalinite 241 mg/L CaCO3 ve sertlik 265 mg/L CaCO3 olarak belirlenmiştir. Balıklar 
günde iki kez ağırlıklarının %3’si kadar hazır yem ile beslenmişlerdir (Biomar-Sagun Feed, 
Turkey). Kontrol akvaryumuyla birlikte yürütülen deneylerde toksik kimyasal olan Al2O3 NP 
Sigma şirketinden elde edilmiştir. Toksisite çalışmalarında kullanılan kimyasal miktarında 
değişimi önlemek için 24 saatte bir su değişimi ve beraberinde toksik madde eklemesi 
yapılmıştır. O. niloticus türünde Al2O3 NP sublethal dozları 96 saat LC50 calışmasıyla daha 
önceden belirlediğimiz LC50 değeri 52.4 ppm olarak hesaplandı (Temiz ve Kargın, 2022). 96 
saat LC50 değerine göre %5 (2.6 ppm) ve %10 (5.2 ppm) uygulamalarının 24 ve 72 saat 
etkisine bırakılan balıklar deney sonunda dekapitasyon yöntemiyle öldürüldü ve disekte 
edilerek beyin dokuları çıkarıldı (n=6). Beyin dokuları fizyolojik tuz çözeltisi (%0.59 NaCl) 
ile yıkandıktan sonra biyokimyasal analizler yapılana kadar -80 oC’ye kaldırılmıştır.  
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Beyin dokusu %1.17 KCl içeren pH 7.4, 0.1M sodyum-fosfat tamponunda, 1/10 oranında 
seyreltilerek 4 dk homojenize edilmiştir. Homojenatların +4 oC’de 16000 rpm’de 20 dakika 
santrifüjden sonra elde edilen süpernatant SOD enzim aktivitesi (U/mg protein) McCord and 
Fridovich (1969) method ve protein (mg/ml) (Bradford, 1976) miktarlarının spektrofotometrik 
yöntemlerle belirlenmesinde kullanılmıştır. 
İstatistik analizleri SPSS 22.00 paket programıyla P<0.05 önem düzeyine göre One-Way 
ANOVA post hoc varyans analiziyle Duncan çoklu karşılaştırma testi ile hesaplanmıştır. 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
Oreochromis niloticus’un beyin dokusunda SOD enzim aktiviteleri, 2.6 ppm ve 5.2 ppm 
Al2O3 NP konsantrasyonlarında Şekil 1’de verilmiştir. 
Nanopartikülleri küçük yapılarının getirdiği avantajlar, aynı zamanda canlılar organizmalar 
üzerinde onları hücresel ve moleküler düzeyde reaksiyona girerek zararlı etkilere yol açarak 
biyota için potansiyel olarak toksik hale getirir (Oberdörster ve ark. 2007). Ayrıca, NP'ler 
hücre zarlarını geçebilir ve hücre hasarına neden olabilir. Bu nedenle, NP'lerin toksisitesini 
değerlendirmek çok önemlidir, çünkü endüstriyel üretimleri ve kullanımları aynı zamanda 
kanalizasyon atıklarıyla su ortamlarına büyük deşarjlara neden olur ve potansiyel olarak 
ekosistemlere zarar verir (Oberdörster ve ark. 2007; Shaw ve Handy 2011). 
Ancak bu tür NP'lerin toksisitesinin altında yatan mekanizmalar hala tam olarak 
anlaşılamamıştır. Bu yüzden toksik etkilerini değerlendirmek amacıyla biyokimyasal ve 
histolojik birçok parametre ile değerlendirilirler. 
Antioksidan sistemdeki bir dengesizlik, NP'lere maruz kalma ile ilişkilendirilmiştir 
(Mendonça ve ark. 2011; Diniz ve ark. 2013). Antioksidan enzimler süperoksit dismutaz 
(SOD) toksik oksidatif ara maddeleri metabolize ederek hücrelerde ROS'un zararlı etkilerine 
karşı bir savunma mekanizmasında yer alır. Böylece SOD, O2-'nin O2 ve H2O2'ye 
parçalanmasını katalize eder (Abele ve Puntarulo 2004; Lesser 2006). Bu sistemin 
dengesizliği hücresel hasara neden olabilir. Çalışmamızda beyin dokusu SOD enzim 
aktiviteleri, 2.6 ppm ve 5.2 ppm Al2O3 NP konsantrasyonlarında SOD enzim aktiviteleri 24 
saat etki sonunda %27 ve %66 belirgin bir azalma 72 saat sonunda SOD enzim aktivitesinde 
%42 ve %78 azalma gösterdi (Şekil 1).  
Yapılan birçok çalışma, balıklar da dahil olmak üzere farklı su organizmalarında oksidatif 
strese karşı savunma mekanizması olarak SOD aktivitesinde artış olduğunu ortaya koymuştur 
(Tremblay ve ark. 2011). Ek olarak, SOD oksiradikallerle etki eden ilk enzim olduğundan, 
çevre kirliliğinin erken uyarısı için oksidatif stres sinyali olarak kullanılabilir. Bu nedenle, 
SOD aktivitesinde bir azalma, serbest radikal temizleme yeteneğinin bir göstergesi olarak 
kullanılır ve antioksidan savunma sisteminin ROS tarafından inaktif edildiğini gösterir (van 
der Oost ve ark. 2003).  
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Şekil 1. Oreochromis niloticus’un beyin dokusunda SOD enzim aktivitelerinin 24 ve 72 saat 

Al2O3 NP etkisinde kontrole göre % değişim grafiği 
 
Benavides ve ark. 2016’da yaptığı araştırmada test edilen NP konsantrasyonlarına maruz 
bırakıldığında, özellikle 14 gün maruz kaldıktan sonra, C. auratus'un karaciğerlerinde SOD 
enzimatik aktivitesinde bir artış eğilimi gösterdi. 14 gün sonra, kontrollere kıyasla test edilen 
her konsantrasyon için SOD aktivitesinde önemli bir artış (p < 0,05) bulundu; bunun nedeni, 
yeni enzimlerin sentezi veya daha düşük konsantrasyonlarda önceden var olan enzim 
seviyelerinin artması olabilir. SOD'de gözlenen azalma eğiliminin, detoksifikasyon 
mekanizmalarının tükenmesinin bir sonucu olduğu da varsayılabilir (Jacobson ve 
Reimschuessel 1998). 
Sonuçlara bakıldığında, metalik oksitlerin NP'lerinin biyota ve su ekosistemleri için 
potansiyel bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Gelecekteki çalışmalar ayrıca metal oksit 
NP iyonlarının salınımını ve bunun genel toksisiteye katkısını da içermelidir. Farklı test 
organizmaları ve alternatif NP konsantrasyonları kullanılarak daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 
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ÖZET 
Biyomedikal ve mühendislik teknikleri nanomalzemelerin kullanımı ile gelişmektedir. Bu 
malzemelerin ürün ve süreçlerde uygulanması nanoteknoloji sürecini oluşturmaktadır. 
Teknolojik gelişimde yaygın kullanımla birlikte nanomalzemeler çevreye yayılmalarıyla 
ekosistem üzerinde birikmesi, dağılması sonucu toksik etkiler oluşturabilmektedir. 
Nanopartiküllerin boyutlarının 0-100 nm olmasından dolayı bertaraf edilmesi imkansız hale 
gelmiştir. Çalışmada titanyum dioksit nanopartikülünün (TiO2 NP) 0.1, 0.5 ve 1 ppm 48 saat 
maruziyetinde Oreochromis niloticus’un beyin dokusunda Süperoksit dismutaz (SOD) ve 
katalaz (CAT) enzim aktivitelerinde olan değişimler araştırılmıştır.  
48 saat etki sonunda 0.1, 0.5 ve 1 ppm TiO2 NP konsantrasyonlarında beyin dokusunda SOD 
enzim aktiviteleri sırasıyla %13, %28, %78 ve CAT enzim aktiviteleri %6, %23 ve %67 doza 
bağlı olarak belirgin bir azalma belirlendi. Bu çalışma, beyin dokusunda doza bağlı olarak 
TiO2 NP'lerinin deney hayvanı Oreochromis niloticus’un beyin dokusunda oksidatif strese 
neden olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Titanyum Nanopartikül, CAT, SOD 
 

EFFECTS OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLE OF OREOCHROMIS 
NILOTICUS ON SUPEROXIDE DISMUTASE AND CATALASE ENZYME 

ACTIVITIES IN BRAIN TISSUE 
 
ABSTRACT 
Biomedical and engineering techniques are developing with the use of nanomaterials. The 
application of these materials in products and processes constitutes the nanotechnology 
process. With widespread use in technological development, nanomaterials can cause toxic 
effects as a result of their accumulation and dispersion on the ecosystem by spreading to the 
environment. Due to the dimensions of nanoparticles 0-100 nm, it has become impossible to 
eliminate. In the study, the changes in the superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) 
enzyme activities in the brain tissue of Oreochromis niloticus were investigated at the 
exposure of titanium dioxide nanoparticle (TiO2 Np) to 0.1, 0.5 and 1 ppm for 48 hours. After 
48 hours of action, a significant dose-related decrease in SOD enzyme activities of 13%, 28%, 
78% and CAT enzyme activities of 6%, 23% and 67% in brain tissue was determined at 0.1, 
0.5 and 1 ppm TiO2 Np concentrations, respectively. This study showed that dose-dependent 
TiO2 NPs cause oxidative stress in the brain tissue of experimental animal Oreochromis 
niloticus.  
Keywords: Titanium Nanoparticle, CAT, SOD 
 
GİRİŞ 
Nanoteknoloji, tıp, çevre, biyoloji ve tarım da dahil olmak üzere bilimin birçok alanında çoklu 
uygulamalarla gelişen yeni bir trenddir. Nanoteknoloji yardımıyla birçok nanomalzeme (NM) 
üretilmiştir (Handy, 2012).   
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Küçük boyut (1: 100 nm), yüzey alanı ve benzersiz fiziksel veya kimyasal özellikler sağlayan 
şekli ile karakterize edilir (Smith ve ark. 2007).  NM'ler, genellikle belirli bir uygulama ve 
uygulama için yapılan, küresel veya çubuk şekilli dahil olmak üzere farklı şekillerde üretilir 
(Handy, 2012). 
Titanyum dioksit nanopartikülünün olağanüstü özellikleri, biyolojik aktivitelerine katkıda 
bulunan tüm parametreleri uygun şekilde hesaba katmak için toksikolojinin temel ilkelerini 
kullanarak, tehlikeli potansiyellerini değerlendirmek için yeni bir araştırma yaklaşımına 
ihtiyaç duyar (Oberdörster ve ark. 2005). TiO2 NP'lerin toksisitesi, şekil, boyut/yüzey alanı ve 
yapısal faz gibi fizikokimyasal özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Oberdörster ve ark. (2005), 
küçük bir boyutun ve geniş bir yüzey alanının, hasarın nedenleriyle ilişkili NP özellikleri 
olduğunu bildirmiştir. Organizmalardaki etkilerini değerlendirmek için TiO2 NP'lerin farklı 
fazları ve konsantrasyonları ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve DNA hasarı, lipid oluşumunu 
göstermiştir (Hund-Rinke ve Simon 2006). 
TiO2 NP'lerin toksik etkisi, suda yaşayan organizmaların fizyolojisinde, büyümesinde ve 
hayatta kalmasında değişikliklere neden olan ve mutasyonların oluşumu da dahil olmak üzere 
birçok olumsuz hücresel süreçte yer alan reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimi ile 
ilişkilendirilmiştir (Pandey ve ark. 2003). TiO2 NP'lerin farklı memeli organlarında 
sitotoksisite ve genotoksisite ile sonuçlanan süperoksit, H2O2 ve hidroksil radikallerinin 
oluşumunu katalize ettiğine dair kanıtlar vardır (Singh ve ark. 2007; Kang ve ark. 2008), 
çünkü örneğin, gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) beyninde ROS oluşumunu 
tetiklediği ve oksidatif stres oluşturduğu raporlandı (Federici ve ark. 2007). 
Bu çalışmada TiO2 NP 0.1, 0.5 ve 1 ppm 48 saat maruziyetinde Oreochromis niloticus’un 
beyin dokusunda SOD ve katalaz CAT enzim aktivitelerinde olan değişimler araştırılmıştır. 
 
MATERYAL VE METOD 
Deney organizması O. niloticus, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi balık yetiştirme 
çiftliğinden alınarak deney laboratuvarına taşınarak ve doğal koşulları sağlanması amacıyla 
laboratuvar ortamında 14 gün boyunca akklimatize edilmiştir. Balıkların ortalama boyu 
10.2±0.56 cm, ağırlığı ise 26.1±1.34 gr olarak belirlenmiştir. 40x40x40 cm boyutta olan cam 
akvaryumlarda dinlendirilmiş musluk suyu ile 40 L doldurulan akvaryumlarda merkezi sistem 
ile havalandırma yapılmıştır.  
Laboratuvar ortamında 12/12 saat gece-gündüz fotoperiyodik zaman çizelgesi uygulanmıştır. 
Deneyde kullanılan su kalitesi sıcaklık 23 ± 1.5 oC, pH 6.99±0.85, çözünmüş oksijen 
7.11±0.56 mg/L, alkalinite 239 mg/L CaCO3 ve sertlik 269 mg/L CaCO3 olarak belirlenmiştir. 
Balıklar günde iki kez ağırlıklarının %3’si kadar hazır yem ile beslenmişlerdir (Biomar-Sagun 
Feed, Turkey). Kontrol akvaryumuyla birlikte yürütülen deneylerde toksik kimyasal olan 
TiO2 NP Sigma şirketinden elde edilmiştir. Toksisite çalışmalarında kullanılan kimyasal 
miktarında değişimi önlemek için 24 saatte bir su değişimi ve beraberinde toksik madde 
eklemesi yapılmıştır. O. niloticus türünde TiO2 NP sublethal dozları belirlendi. TiO2 NP 
etkisinde 48 saat etkisinde 0.1, 0.5 ve 1 ppm TiO2 NP konsantrasyonlarında bırakılan balıklar 
deney sonunda dekapitasyon yöntemiyle öldürüldü ve disekte edilerek beyin dokuları çıkarıldı 
(n=6). Beyin dokuları fizyolojik tuz çözeltisi (%0.59 NaCl) ile yıkandıktan sonra 
biyokimyasal analizler yapılana kadar -80 oC’ye kaldırılmıştır. Beyin dokusu %1.17 KCl 
içeren pH 7.4, 0.1M sodyum-fosfat tamponunda, 1/10 oranında seyreltilerek 4 dk homojenize 
edilmiştir. Homojenatların +4 oC’de 16000 rpm’de 20 dakika santrifüjden sonra elde edilen 
süpernatant SOD enzim aktivitesi (U/mg protein)  McCord and Fridovich (1969) methodu, 
CAT enzim aktivitesi (U/mg protein) (Beutler, 1975) ve protein (mg/ml) (Bradford, 1976) 
miktarlarının spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmesinde kullanılmıştır.  
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İstatistik analizleri SPSS 22.00 paket programıyla P<0.05 önem düzeyine göre One-Way 
ANOVA post hoc varyans analiziyle Duncan çoklu karşılaştırma testi ile hesaplanmıştır. 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
Oreochromis niloticus’un beyin dokusunda SOD ve CAT enzim aktiviteleri, TiO2 NP 0.1, 0.5 
ve 1 ppm 48 saat etkisinde oluşan değişimler Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Oreochromis niloticus’un beyin dokusunda 48 saat etkisinde 0.1, 0.5 ve 1 ppm TiO2 

NP’ün SOD ve CAT enzim aktivitelerinin kontrole göre % değişim grafiği 
 
TiO2 NP'ler, atık su arıtımı sırasında mikro kirleticileri gidermek için gıda katkı maddeleri, 
pigmentler, diş macunu, kozmetikler, katalizör, güneş kremleri ve fotokatalizörler gibi çeşitli 
ürünlere entegre edilmiştir. Ayrıca, TiO2 NP'ler tarımsal süreçte nano-pestisitler ve nano-
gübreler olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. TiO2 NP'lerin sulama yoluyla veya atık su 
arıtımı sırasında su ortamlarına sağlıksız bir şekilde boşaltılması, yalnızca insanlar için değil 
aynı zamanda balıklar ve suda yaşayan organizmalar için de ciddi tehlike sorunları yaratabilir 
(Simonin ve ark. 2016). Titanyum dioksit iyi bilinen bir gıda katkı maddesidir ve E171 olarak 
anılır ve sakız, şekerleme, krema ve beyaz soslarda beyazlatıcı olarak kullanılır. Bazı 
araştırmalar, ticarileştirilmiş E171 numunelerindeki TiO2 NP'lerinin oranının kütle olarak %0 
ile %3,2 ve sayı olarak %0 ile %39 arasında değişebileceğini ortaya koydu (Boutillier ve ark. 
2020). Günlük olarak maruz kalan çocukların ve yetişkin kişilerin insan dokularındaki 
TiO2 NP'leri E171 konsantrasyonu sırasıyla 2,5 ve 1 mg/g vücut ağırlığına ulaşabilir 
(Baranowska-Wójcik ve ark. 2020). Bu nedenle, TiO2 NP'ler alışılmadık fizikokimyasal 
özelliklerinden dolayı potansiyel olarak organ, doku, hücresel, hücre altı ve enzimler üzerinde 
olumsuz etkilere neden olabilir (Schrand ve ark. 2010). Çalışmalar, NP'lerin memeliler 
üzerinde bu partiküllerin metal tipine, boyutuna, dozuna ve veriliş yoluna bağlı olarak toksik 
etkilere sahip olduğunu göstermiştir (Wang ve ark. 2013, Elle ve ark. 2013). 
Farklı hayvan modellerinde genotoksisite ile oksidatif stres arasında sinerjik bir ilişki olduğu 
iyi bir şekilde belgelenmiştir (Asare ve ark. 2016; Miura ve ark. 2017). Oksidatif stres, 
NP'lerin sitotoksik etkilerinin önemli bir mekanizmasıdır; NP'ler, ROS üretme yeteneğine 
sahiptir (Ahmed ve Hussein 2017; Meng ve ark. 2009). Çeşitli NP'ler, deneysel modellerde 
ROS üretebilir (AshaRani ve ark. 2009).   
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Nanopartiküller ayrıca süperoksit gibi reaktif oksijen moleküllerinin salınımını ve protein 
oksidasyonunu artırarak hücre ölümüyle sonuçlanır (Carlson ve ark. 2008). 
Birçok çalışma, NP'lerin oksidatif stres, inflamatuar reaksiyonlar, DNA hasarı ve hücre 
apoptozu dahil olmak üzere çeşitli olası hücresel etkilerini göstermiştir (Kandeil ve ark. 2019; 
Moradi ve ark. 2019). TiO2NP birikimine yanıt olarak reaktif oksijen türleri (ROS) üretilir 
(Stone ve ark. 2007). Oksidatif stres tipik olarak ROS oluşumu ile bunların antioksidanlar 
tarafından nötralizasyonu arasındaki dengesizlikten kaynaklanır (Poljšak ve Fink 2014). 
Süperoksit dismutaz (SOD), hücre zarındaki çoklu doymamış yağ asitlerini ve proteinleri 
süperoksit radikallerine karşı koruyan bir antioksidan enzimdir (Selvakumar ve ark. 2004). 
Katalaz (CAT), hidrojen peroksitlerin indirgenmesini katalize eden ve fazla H2O2 
konsantrasyonlarını ortadan kaldıran bir heme proteinidir (Lin ve ark. 2007). Çalışmanın 
sonucunda 48 saat etki sonunda 0.1, 0.5 ve 1 ppm TiO2 NP konsantrasyonlarında beyin 
dokusunda SOD enzim aktivitesi sırasıyla %13, %28, %78 ve CAT enzim aktivitesi %6, %23 
ve %67 doza bağlı olarak belirgin bir azalma belirlendi (Şekil 1).   
ROS aracılı oksidatif stres, TiO2 NP'lerin toksik etkilerini açıklamak için hayati bir mekanik 
paradigma olabileceğini raporladı (Mokini ve ark. 2010). Xiong ve ark. (2011), TiO2 NP ve 
ZnO-NP'nin Danio rerio dokularının CAT aktivitesinde inhibisyona neden olduğunu ortaya 
koymuştur. Araştırmacılar, azalan CAT aktivitesinin, nanoparçacıkların neden olduğu ROS 
stresiyle ilişkili toksisitenin bir sonucu olabileceğini kaydetti. Linhua ve ark. 2009 
çalışmalarında 100 ve 200 mg/L TiO2 NP'lerin Cyprinus carpio'nun karaciğer ve 
solungaçlarında SOD aktivitesini inhibe ettiği bulunmuştur. 
Bu çalışmada ekonomik ve ticari önemi olan bir akuatik modelin maruz kaldığı TiO2 NP’ün 
toksikolojik değerlendirmesini yapmayı amaçlanmıştır. Çalışmada TiO2 NP 0.1, 0.5 ve 1 ppm 
48 saat maruziyetinde Oreochromis niloticus’un beyin dokusunda Süperoksit dismutaz (SOD) 
ve katalaz (CAT) enzim aktivitelerinde olan değişimler araştırılmıştır. Bulgularımıza göre 
çalışmamız O. niloticus’un beyin dokusundaki SOD ve CAT enzim aktiviteleri, TiO2 NP 
maruziyetinden etkilendiğini ve belirlenen enzim aktivitelerindeki azalmanın genel olarak 
TiO2 NP’nün derişime bağlı toksik etkisinin arttığı belirlenmiştir. 
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ÖZET 
Toy ya da Kengeş, İslamiyet öncesi Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü, yasama, yürütme 
ve yargı yetkisinin kullanıldığı meclisler olarak tanımlanmaktadır. Toy meclisinde dini, 
içtimaî, siyasi, askerî, kültürel konular üzerine görüşmeler yapılır ve kararlar alınırdı. Türk 
tarihinde önemli bir yeri olan Toy törenleri ilk zamanlar dinî törenler şeklinde düzenlenirken, 
zamanla farklı konularda düzenlenen törenler arasında yerini almıştır. Türk yaşam tarzının, 
Toyların düzenlenmesinde doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Göçebe ve yarı göçebe 
yaşam tarzı, doğayla mücadelede yetenek kazanma çabası, hükümranlık anlayışı ve boylar 
arası siyasî mücadeleler Toy törenlerinin içeriğinde ve düzenlenme şeklinde etkili olmuştur. 
Dede Korkut Hikâyeleri Kitabı’nda, Toy törenlerinden sıkça bahsedilmekte ve en çok 
düzenlenen toyların, han toyları, akın toyları, av toyları, dilek toyları, ad koyma toyları, düğün 
toyları, yağma toyları olduğu yazılmaktadır. Türk toplumunda İslamiyet’in kabulünden önce 
sıkça görülen Toy törenlerinin, İslamiyet’in kabulünden sonra da sürdürüldüğünü 
görmekteyiz. Bu süreklilik zamanla Toy törenlerinin geleneksel bir hâl almasını sağlamıştır. 
Kültürel manada önemli bir değer olan Toy törenleri, Türk yaşam tarzının ve zenginliğinin 
kuşaktan kuşağa aktarılmasında tarihi bir rol oynamıştır.Toy törenleri içerisinde Av ve Akın 
Toylarına ayrı bir önem verilmiştir. Nitekim Türkler arasında bu iki Toy’un yaygın olduğu 
bilinmektedir. Bozkırın zorlu şartları, hayatta kalma mücadelesi, boylar arası veya diğer 
topluluklar ile siyasî rekabet gibi hususlar, avcılık ve akınlar düzenleme ihtiyacını 
doğurmakta idi. Savaşçılık özelliği gelişmiş olan Türklerde Av Toyları, kişinin savaş 
yeteneğinin gelişmesinde ve doğayla mücadelesinde tecrübe kazanmasını sağlıyordu. Ayrıca 
savaşçılık ve teşkilatçılık özelliğinin gelişmesinde, düzenledikleri akınlarda kazanılan 
tecrübelerin ve avcılıktaki maharetlerinin etkisinin olduğu bir gerçektir.Yılın belli 
dönemlerinde düzenlenen Toy törenleri içerisinde, ilkbaharda yapılan Toylara ayrı bir önem 
verilirdi. Sonbahar mevsiminde ise atlar semizleşirlerdi ve bunun için de savaş hazırlığı 
amacıyla öncesinde akınlar düzenlenirdi. 
Bu çalışmada, Eski Türklerde Av ve Akın Toylarının içeriğini ve düzenlenme şeklini 
inceleyeceğiz. 
Anahtar kelimeler; Toy, Av Toyları, Akın Toyları. 
 

HUNTING AND FLOCKING TOYS IN TURKS 
 
ABSTRACT 
Toy or Kengeş is defined as the assemblies where state affairs are discussed and legislative, 
executive and judicial powers are used in pre-Islamic Turks. Discussions were held and 
decisions were made on religious, social, political, military and cultural issues in the Toy 
Assembly.   
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Toy ceremonies, which have an important place in Turkish history, were organized as 
religious ceremonies at first, but over time they took their place among the ceremonies held 
on different subjects. It is seen that the Turkish lifestyle has a direct effect on the regulation of 
the Toys. The nomadic and semi-nomadic lifestyle, the effort to gain skills in the struggle 
with nature, the understanding of sovereignty and the political struggles between the tribes 
have been effective in the content and arrangement of the Toy ceremonies. In the Book of 
Dede Korkut Stories, Toy ceremonies are frequently mentioned and it is written that the most 
organized toys are khan toys, flock toys, hunting toy, wish toy, naming toy, wedding toy, 
plundering toy. We see that the Toy ceremonies, which were frequently seen in Turkish 
society before the adoption of Islam, continued after the adoption of Islam. This continuity 
has enabled the Toy ceremonies to become traditional over time. Toy ceremonies, which are 
an important cultural value, have played a historical role in transferring the Turkish lifestyle 
and richness from generation to generation.Within the toy ceremonies, a special importance 
was given to Hunting and Akın Toys. As a matter of fact, it is known that these two toys are 
common among Turks. The difficult conditions of the steppe, the struggle for survival, the 
political rivalry between the tribes or with other communities led to the need for hunting and 
raids. Among the Turks, who had developed martial skills, Hunting Toys enabled the person 
to develop his war skills and gain experience in his struggle with nature. In addition, it is a 
fact that the experience gained in the raids they organized and their skills in hunting had an 
impact on the development of their fighting and organizational characteristics.Among the Toy 
ceremonies held at certain times of the year, a special importance was given to the toys held 
in the spring. In the autumn season, the horses were fattened, and for this, raids were 
organized beforehand to prepare for war. 
In this study, we will examine the content and arrangement of Hunting and Akın Toys in 
Ancient Turks. 
Keywords; Toy, Hunting Toys, Flock Toys. 
 
GİRİŞ 
Toy ya da Kurultay Meclisi, Hun Devleti döneminde oluşturulmuş, askeri, içtimai, kültürel, 
siyasi konularda kararların alındığı ve yürütüldüğü önemli bir kuruldur. Kurullar yasama, 
yürütme ve yargı yetkisine sahip olup hükümdarın, devlet yönetimi sürecinde etkin rol 
oynamıştır (Seyitdanlıoğlu, 2009, s. 1). 
 Temir (1986, s. 53), Moğolların Gizli Tarihi isimli eserde Toy için; "Düğün, doğum, evlenme 
ve buna benzer hallerde tertip edilen meclis" ifadesi kullanılmıştır 
Türk Devlet teşkilatlanmasında ve yönetim anlayışında yaşadıkları coğrafyanın ve bunun 
sonucunda şekillenen yaşam şartlarının etkili olduğu görülmektedir. Toy Meclislerinin ortaya 
çıkmasında ve yaygınlaşmasında bu şartların etkisinin olduğu değerlendirilmektedir (Erdoğan, 
2014, s. 50). 
Doğayla iç içe yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkabilme duygusu, inanç, hayvancılık ve 
tarım alanındaki uğraşlar Toyların tertip edilmesinde etkili olmuştur (Bakırcı, 2019, s. 130). 
Toy Meclisinin ilk örneklerine Büyük Hun Devleti’nde rastlanmaktadır. Zamanla birçok Türk 
devletinde ve boylarında Toy törenleri tertip edilmiştir. Özellikle ilkbaharda düzenlenen 
Toylara ayrı bir önem verilir, bu mevsimde tertip edilen Toy'a bizzat Hükümdar başkanlık 
yapardı. Halkın da geniş katılım sağladığı bu Toylarda, birbirinden farklı etkinlikler ve 
yarışmalar yapılır, türküler söylenir, at yarışları tertip edilir, hayvan ve asker sayımı yapılır ve 
halka kımız ikram edilirdi (İzgi, 1977, s. 32). 
Seyitdanlıoğlu (2009, s.10), Eski Türklerde Devlet Meclisi ''Toy'' Üzerine Düşünceler 
çalışmasında Toy geleneği hakkında şu ifadelere yer verir;   
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"Devlet meclisi Toylar gerek karar alma ve meclis nitelikleriyle ve gerekse dini tören, 
festival, eğlence ve yarışmalarıyla idari, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönlerden Türk toplumuna birleştirici ve yararlı hizmetler yapmış kurullar olmuşlardır."  

Toyların toplumsal açıdan birliğin ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir rolü vardı. 
Hükümdarlar bu Toylarda, halkla buluşur onların taleplerini dinler ve ihtiyaçlarını tespit 
ederek gerekli desteği sağlardı. Aynı zamanda Toylarda, devlet yönetimi ile ilgili konuların 
yanı sıra içtimaî ve ahlaki konularda tavsiyeler de halka iletilmekteydi (Bakırcı, 2019, s. 131).  
Bozkırın zorlu şartları, hayatta kalma mücadelesi, boylar arası veya diğer topluluklar ile siyasî 
rekabet, Türk topluluklarında bazı hususları zorunlu hale getirmiştir. Nitekim avcılık ve 
akınlar yapma ihtiyacı bu şartların doğal bir sonucu olarak gösterilebilir. 
Türklerde savaşçılık ve teşkilatçılık özelliğinin gelişmesinde, düzenledikleri akınlarda 
kazanılan tecrübelerin ve avcılıktaki maharetlerinin etkisinin olduğu bir gerçektir. 
 
Devlet Meclisi (Toy) 
Kafesoğlu (2000, s.261-262), Türk Millî Kültürü adlı kitabında Toy kavramı;  "meclis-
toplantı", "Devlet Meclisi" ifadelerinin karşılığı olup, Moğolca da "Kurultay" sözünün Türkçe 
karşılığı olarak kabul görmüştür" ifadeleri yer alır. 
Özakdağ (2018, s.128), Gagauz Türkçesinin Söz Varlığında Toy Kelimesi Üzerine başlıklı 
çalışmasında Toy kelimesi için aşağıdaki ifadelere yer verir ; 

"Türk boylarında ve devletlerinde tarih boyunca dinî, siyasî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda birçok gelenekleri vardı. Bu geleneklerden birinin adı da Toy’du. Türk 
yazı dilinin ilk kaynaklarından itibaren Toy biçiminde kullanılan kelime ‘ziyafet, şölen, 
şenlik anlamındadır. "  

Türk toplumunda kurultay, ilk dönemlerde dini ritüelleri yerine getirme düşüncesiyle ortaya 
çıkmış ancak süreç içerisinde şölenleri ve eğlenceleri de kapsayan bir devlet toplantısına 
dönüşmüştür. Bu toplantılarda devlet-millet birliği güçlenirdi (Mandaloğlu, 2012, s. 217). 
İzgi (1977, s.31), Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda Geleneksel Festivaller ve Eğlenceler 
başlıklı çalışmasında aşağıdaki ifadelere yer verir:  

"Hsiung-nu Devleti’nin Shan-yü (veya Tan-hu) denilen hükümdarları karargâhlarında 
yılda üç defa birinci, beşinci ve dokuzuncu aylarda veya başka bir değişle yılbaşı, 
ilkbahar ve güz mevsimlerinde bu toplantıları gerçekleştirmekteydi. Bütün bu toplantılar 
yapıldıkları ayın beşinci günü olan ‘wu’ günü yapılırdı. İlkbahardaki  toplantıya 
prenslerin yanı sıra devletin ileri gelen memurları ve Hsiung-nu Devleti tabiiyetinde 
bulunan beyler katılırlardı. Bu katılmanın başlıca sebebi devlete olan sadakatin 
sürdüğünü göstermekti. Aksi bir davranış isyan anlamına gelmekteydi."  

Toy Meclisinde, devlet işleri görüşülür, hükümdar adayları içerisinden seçim yapılır, askerî, 
ekonomik, kültürel ve içtimaî meselelere çözüm bulunurdu (Kafesoğlu, 2000, s. 264). 
Başlangıcı Hun İmparatorluğuna dayanan Toy Meclisi geleneğini Göktürklerde ve diğer Türk 
Devletlerinde de görmekteyiz. Kurultaylarda, hem devlet işleri ile ilgili konular görüşülür, 
hem de şenlikler ve yarışmalar düzenlenirdi (İzgi, 1977, s. 32). 
 
Toy Törenlerinin Düzenlenme Şekli 
Farklı zaman aralığında ve çeşitli konularda tertip edilen Toy Meclisleri ile ilgili Dede Korkut 
hikâyelerinde önemli bilgilere yer verilmiştir. Toplumsal bütünlüğün sağlandığı, sınıfsal 
ayrımın olmadığı Toylar, Türk medeni kültürün ne derece ileri olduğunu ve insana bakış 
açısını ortaya koyması açısından önemlidir. Türkler’de millet devleti değil, devlet milleti 
beslerdi. Orhun Kitabelerinde "zengin bir millete gönderilmedim. Türk milleti az idi 
çoğalttım; açdı doyurdum. Çıplaktı giydirdim, kuşattım" sözü devletin millete bakışının en net 
ifadesi olmuştur (Gökalp, 1976, s. 206).  
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Bakırcı (2019, s.132), Dede Korkut Kitabı Bağlamında Oğuzlarda Toy Geleneği başlıklı 
çalışmasında Toyları şu şekilde sıralamıştır; "Han Toyları,  Av Toyları, Akın Toyları, Dilek 
Toyları, Düğün Toyları, Yağma Toyları, Ad Toyları". 
 
Av Toyları 
Avcılık, Türklerde yaşam şartlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Avcılık faaliyeti 
günlük yaşamlarının bir parçası olarak görülmüştür. Nitekim ticari faaliyetlerinin ve beslenme 
imkânlarının çoğu avcılıkla karşılanmakta idi. 
Çocuklara, bulundukları coğrafi şartlara alışmalarını sağlamak maksadıyla küçük yaştan 
itibaren ok atma, ata binme ve avlanma yöntemleri öğretilirdi. Çocuklara bu eğitimlerin 
verilmesindeki diğer amaçta, ilerleyen yaşlarda savaş teçhizatlarını kullanma yeteneği 
kazandırmak ve toplumda birey olarak kabul görmelerine destek olmaktır. 
Yazıcı (2008, s. 99), Dede Korkut Hikâyelerinde Av adlı çalışmasında av toyları hususunda; 
"Oğuz'da her gencin ilk avı çok büyük bir önem taşır. İlk av dolayısıyla ilk avdan sonra 
yiğidin şerefine ilk av toyu, şölen düzenlenir, kalabalık Oğuz beylerine ziyafet verilirdi. " 
ifadelerini kullanmıştır. 
Hükümdarların, her yıl halkla birlikte av törenleri tertip ettiği, Halkın, ormanda veya dağda 
rastladıkları av hayvanlarını toplayarak hükümdarın bulunduğu yere getirdiği ve hükümdarın 
da önünden geçen hayvanları avladığı bilinmektedir (Bakırcı, 2019, s. 134) 
Ergin (2003, s.113-115), Dede Korkut Kitabı adlı eserinde Begil Oğlu Emrenin Destanını 
Beyan Eder başlıklı çalışmasında; Bayındır Han’ın misafiri olan Begil’e, av eti ikram 
edilmesini söylediği ve av ilan ettiği, bunun üzerine de beylerin av hazırlıkları yaparak ava 
çıktıkları anlatılmaktadır. Bu durum av etinin, Türk kültüründe önemli kişilere ikram 
edildiğinin bir göstergesidir. 
Ö.Güven&G.Hergüner (1999, s.48), Türk Kültüründe Avcılığın Temel Dayanakları başlıklı 
çalışmasında, Türklerde avcılık kültürü hakkında aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:  

"Türk kültüründe avcılık, hem askeri anlamda savaşa hazırlayıcı niteliklerin 
gelişmesinde, hem de avcılığın yanında atıcılık ve binicilik kabiliyetlerinin sürekli 
olarak formda tutulmasında rol oynamıştır. Avcılığın eğitim yönü; bu konuda kitapların 
yazdırılması, özel av köpeklerinin ve Doğan, Atmaca, Şahin, Çakır gibi yırtıcı kuşların 
avda kullanılmasıyla kendini göstermiştir. Av için av alanları ve çevre düzenlemelerine 
gidilmiş, avcılıkla ilgili ferman, buyruk ve talimatnameler verilmiştir. İslamiyet öncesi 
Türk inancında avın verimli ve başarılı geçmesi için, gereken örf ve kaidelerin 
mevcudiyeti, avcılık geleneğinin Türk kültüründe dini bir boyutun olduğunu da 
göstermektedir. " 

Avcılık, Oğuz beylerinin yaşamında önemli bir yere sahipti (Sümer, 1970, s. 411). Türklerin 
çok eski geleneği olan avcılığı, Oğuzlar tam manasıyla tatbik etmişlerdir. Av merasimlerinde 
her şey Oğuz töresine göre uygulanırdı. Kurallara uymayanlar veya kuralları aksatanlar 
dışlanırdı. Ava hazırlık süreci, av esnasında yapılacaklar ve avlanan hayvanların paylaşımı 
gibi hususların tamamı Oğuz töresine göre yapılırdı (Hacıgökmen, 2018, s. 327).  
Küçük Asya'ya göç eden Oğuzlar, İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen sahip oldukları 
kültürel değerlerin çoğunluğunu sürdürmüşlerdir. Örneğin Selçuklu Devleti'nin kurucusu 
Tuğrul Bey, Avcılık Teşkilatına resmî bir hüviyet kazandırmış ve bu kapsamda Avcı Birlikleri 
oluşturmuş; ordusunu her an savaşa hazır halde tutmak için, sürek avları düzenlemiştir 
(Özgüven & Hergüner, 1999, s. 33). 
Büyük Selçuklu hükümdarları, coşkulu av toyları tertip etmişlerdir. Selçuklular av 
faaliyetlerine çok önem vermişler, hatta yalnızca av işleri ile uğraşan Emir-i Şikar adı verilen 
devlet görevlisi bulundurmuşlardır.   
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Emir-i Şikarlar, Hükümdarın avda kullanılacağı kuşların eğitilmesi, kullanılacak 
teçhizatlarının belirlenmesi gibi hususlarla ilgilenmişlerdir (Hacıgökmen, 2018, s. 325-326). 
 
Akın Toyları 
Eski Türkler, sevinçlerini paylaşmak ve başarılarını kutlamak için de toylar düzenlemişlerdir. 
Hükümdarların, bir akına başlamadan önce ve akından sonra toy tertip ettikleri bilinmektedir. 
Bunun ilk örnekleri, Oğuz Kağan Destanı’nda belirtilmiştir. Oğuz Kağan, yiğitliğini 
ispatladıktan sonra akına çıkmak için Toy tertip etmiştir. Bundan sonra Oğuz Kağan’ın akın 
faaliyetlerinden sonra da Toy düzenlediği anlaşılmaktadır (Bakırcı, 2019, s. 133). 
Boyalı (2019, s.18), Açıl Sofra Açıl! Değişen Şölen Alışkanlıkları Üzerine adlı çalışmasında 
Akın Toyları hakkında aşağıdaki ifadelere yer verir; 

 "Savaşa çıkmadan önce akın toyu yapılır, savaş kazanılırsa da “zafer toyları” 
düzenlenir. Burada hükümdar, “otağ dikerek”, “altın evin kurulmasını buyurur” ve 
beyleri ve halkı davet ederek onlara ziyafet verir. Herkes bu davete iştirak eder, bu 
şölenlere katılmak sadakat göstergesidir "  

Aday (2017, s.421-422), Türklerde Tanrı Anlayışı ve Bayındır Han’a Yansıması başlıklı 
çalışmasında Toyların düzenleme şekli ve Akın Toylarının tertip edilmesi hakkında aşağıdaki 
ifadelere yer verir:  

"Bayındır Han, savaşlara katılmaz, yetkisini Salur Kazan’a bırakmıştır. Hikâyelerde 
olaylara karışmayan Bayındır Han o yüzden oğuzların Hanlar Hanıdır. Salur Kazan’ın 
kimliği ayrıntılı şekilde verilirken Bayındır Han’ın tanımı daha sınırlıdır. Toylarda da 
bunu görebiliriz; Han sembolik olarak törenin gereğini yerine getirmek için toy 
düzenlerken Salur Kazan, aktif bir biçimde savaşlara, avlara katılmakta ve akınları 
bizzat yönetir. Yaratıcı gibi, Han da görünmez fakat manevi varlığı her zaman 
hissedilir. " 

Gerek akın öncesinde gerekse akın dönüşünde tertiplenen Toylarda; akın ve av faaliyetlerinin 
sosyal yönü olduğu, hükümdarın onayı ile akın düzenlenebileceği, akında başarı için halkın 
doyurulması gerektiği gibi değerlerin önem taşıdığı söylenebilir. Aynı zamanda hükümdarın 
verdiği bu toylarda, boy beylerinin ve halkın bir araya gelmesi, toplumsal birliği, beraberliği 
ve paylaşımı ortaya koymaktadır (Bakırcı, 2019, s. 134). 
 
SONUÇ 
Türk devlet yapısında teşkilatçılık ve savaşçılık özelliğinin şekillenmesinde doğa şartlarının 
ve coğrafyanın etkili olduğu bilinmektedir. Nitekim teşkilatçılık anlayışının gelişmiş 
olmasında Göçebe ve yarı göçebe yaşam biçiminin doğrudan etkili olduğu bu durumun aynı 
zamanda içtimaî, askerî, kültürel ve iktisadî alanlarda belirleyici rol oynadığı bir gerçektir. 
Tüm bu etkenler, Toy Meclisi’nin (Kurultay/Kengeş) doğuşunda ve şekillenmesinde de etkili 
olmuştur. Türk yaşam tarzına bağlı olarak farklı isimlerle Toyların düzenlenmesi, Türk 
kültürünün zenginliğini ve kapsayıcılığını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. 
Bu kültürel çeşitlilik Dede Korkut Kitabı’nda anlatılan Toy türlerinden ve tertip edilme 
şekillerinden de anlaşılmaktadır. Toy törenleri, bir nevi devlet ile halkın doğrudan buluşması 
demekti. Bu sayede birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu hep canlı kalmıştır. Toylarda devlet 
meselelerinin görüşülmesinin yanı sıra birçok şenliklerde tertip edilirdi. Bu şenliklerde kımız 
içilir, at yarışları yapılır ve ok atma yarışı düzenlenirdi. Bu törenler arasında av toylarına da 
ayrı bir önem verilmekteydi. Nitekim avcılık Türklerde günlük yaşamın bir parçası olmuştur. 
Avcılık bir eğlenceden öte kişilerin savaş öncesinde tecrübe kazanmasına, binicilik ve atıcılık 
yönlerinin gelişmesine katkı sağlamakta idi. Aynı zamanda avladıkları hayvanlardan iktisadî 
kazanç elde ederlerdi.  
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Hükümdarların, bir akına başlamadan önce ve akından sonra toy tertip ettikleri bilinmektedir. 
Eski Türkler, devlet işleri ile ilgili Toylar tertip ederken, sevinçlerini paylaşmak ve 
başarılarını kutlamak için de toylar düzenlemişlerdir. Oğuz Kağan Destanı’nda geçen Toylar 
arasında akın öncesi ve akın sonrası tertip edilen Toylardan da bahsedilmektedir. Hatta Oğuz 
Kağan’ın, yiğitliğini ispatladıktan sonra akına çıkmak için Toy düzenlediğinden 
bahsedilmiştir. 
 
KAYNAKÇA 

Aday, E. (2017). Türklerde Tanrı Ve Bayındır Han'a Yansıması. Akademik Bakış 
Dergisi, 421. 

Bakırcı, N. (2019). Dede Korkut Kitabı Bağlamında Oğuzlarda Toy Geleneği. 
AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi C:7 S:20,, 130. 

Boyalı, A. (2019). Açıl Sofra Açıl! Değişen Şölen Alışkanlıkları Üzerine. İleti-ş-im 
özel sayı: 4, 18. 

Erdoğan, A. (2014). İslamiyet'ten Önce Türk Devletlerinde Meclis Anlayışı: Toy, 
Kengeş, Kurultay Örneği. Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 50. 

Ergin, M. (2003). Dede Korkut Kitabı. Hisar Kültür Gönüllüleri. 
Gökalp, Z. (1976). Türk Medeniyeti Tarihi. İstanbul: Kültür Bakanlığı I. Seri:8. 
Hacıgökmen, M. A. (2018). Selçuklularda Av Merasimleri ve Emir-i Şikarlar. 

SUTAD, 325-326. 
İzgi, Ö. (1977). Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar'da Geleneksel Festivaller ve 

Eğlenceler. Tarih Dergisi, 32. 
Kafesoğlu, İ. (2000). Türk Millî Kültürü. İstanbul: Ötüken Yayınları. 
Mandaloğlu, M. (2012). İslamiyett'ten Önce Türklerde Toplantı ve Törenler. Türkiye 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16 S:2, 217. 
Özakdağ, N. (2018). Gagauz Türkçesinin Söz Varlığında Toy Kelimesi Üzerine. 

STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi - Cilt: 3 Sayı: 4. 
Özgüven, Ö., & Hergüner, G. (1999). Türk Kültüründe Avcılığın Temel Dayanakları. 

PAÜ Eğitim Fak. Dergisi Sayı 5, 48. 
Seyitdanlıoğlu, M. (2009). Eski Türklerde Devlet Meclisi ''Toy'' Üzerine Düşünceler. 

Tarih Araştırmaları Dergisi 28, 1. 
Sümer, F. (1970). Tarihleri-Boy Teşkilatı Destanları Oğuzlar (Türkmenler). Ankara: 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları : 172. 
Temir, A. (1986). Moğolların Gizli Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 
Yazıcı, H. (2008). Dede Korkut Hikâyelerinde Av. Halk Bilimi Dergisi, 99. 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

748 

TÜRKLERDE DÜĞÜN, YAĞMA VE AD VERME TOYLARI 
 
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
ORCID: 0000-0002-6183-5302 
 
Mehmet KIRMIZIGÜL 
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü 
 ORCID: 0000-0003-2864-2796 
 
ÖZET 
İslamiyet öncesi Türklerde Toy ya da Kengeş Meclisi, devlet yönetimi ile önemli konuların 
istişare edildiği, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin kullanıldığı meclisler olarak 
tanımlanmıştır. Toy meclisinde askerî, dinî, siyasî ve sosyo-kültürel hususlar üzerine 
değerlendirmeler yapılır ve gerekli kararlar alınırdı. Toylar ilk dönemlerde dinî ritüellerin 
yerine getirilmesi amacıyla yapılırken, daha sonraki dönemlerde farklı etkinlikler için 
düzenlenen törenler arasında yerini almıştır. Türklerde ayrı bir değer taşıyan ve 
düzenlenmesinde Türk yaşam tarzının etkili olduğu Toylar, eski Türklerden günümüze kadar 
devam etmiştir. Yarı göçebe veya göçebe yaşam tarzı, tabiatla mücadelede beceri kazanma 
düşüncesi, hükümranlık anlayışı ve boylar arası rekabet Toy törenlerinin kapsamında ve 
düzenlenme şeklinde etkili olmuştur. Dede Korkut Hikâyeleri Kitabı’nda sıkça bahsedilen 
Toyların düzenlenme şeklinde içeriğine göre farklılık gösterdiği yazılmakta olup genel olarak 
düzenlenen toyların da Han Toyları, Yağma Toyları, Düğün Toyları, Ad koyma toyları, Av 
Toyları, Akın Toyları, Dilek Toyları olduğu belirtilmektedir. Başlangıcının Hun Devleti 
dönemine kadar uzandığı bilinen Toy törenlerinin, İslamiyet’in kabulünden sonra da devam 
ettiğini görmekteyiz. Toy şölenlerine gösterilen ilgi ve ehemmiyet, Toy törenlerine 
geleneksellik özelliği kazandırmıştır. Siyasî ve Sosyo-kültürel açıdan önemli bir değer olan 
Toy törenlerinin, Türklerin yaşam biçimini, zenginliğini ve çeşitliliğini kuşaktan kuşağa 
aktarılmasında tarihi bir rolü vardır.Toy törenleri içerisinde Yağma, Düğün ve Ad Koyma 
Toylarındaki ritüellere gerek hükümdarlar gerekse halk büyük önem vermiştir. Nitekim 
Türkler arasında bu Toy şölenlerinin yaygın olarak düzenlendiği bilinmektedir. Dede Korkut 
Hikâyeleri Kitabı’nda Yağma Toylarının, hükümdarlar tarafından bizzat düzenlendiği, 
hükümdarların kendi çadırlarını halka yağmalattığı ve bunun da bir cömertlik göstergesi 
olduğu, boyların, Düğün Toylarında bir araya gelerek eğlenceler düzenlediği, çeşitli 
yarışmalar tertip ettikleri ve akrabalık kurarak güçlerini birleştirdikleri, Ad Koyma Toylarının 
düzenlenebilmesi içinde çocuğun gücünü ve yeteneğini göstermesi gerektiği yazılmaktadır.  
Bu çalışmada, Türklerde Yağma, Düğün ve Ad Koyma Toylarının içeriğini ve düzenlenme 
şeklini inceleyeceğiz. 
Anahtar kelimeler; Toy, Yağma, Düğün, Ad Koyma 
 

WEDDING, LOADING AND NAME-GIVING TOYS IN TURKS 
 
ABSTRACT 
In the pre-Islamic Turks, Toy or Kengeş Council was defined as the councils where important 
issues were consulted with the state administration and where legislative, executive and 
judicial powers were exercised. Military, religious, political and socio-cultural issues were 
evaluated and necessary decisions were taken in the Toy Assembly. While toys were made for 
the purpose of performing religious rituals in the first periods, they took their place among the 
ceremonies organized for different activities in the later periods.   
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Toylar, which has a special value in Turks and in which the Turkish lifestyle was effective in 
its regulation, has continued from the old Turks to the present day. The semi-nomadic or 
nomadic lifestyle, the idea of gaining skills in the struggle with nature, the understanding of 
sovereignty and the competition between the tribes were effective in the scope and 
organization of the Toy ceremonies. It is written that the toys that are frequently mentioned in 
the Book of Dede Korkut Stories differ according to their content in the way they are 
arranged, and it is stated that the generally organized toys are Han Toys, Loot Toys, Wedding 
Toys, Naming Toys, Hunting Toys, Akın Toys, Wishing Toys. We see that the Toy 
ceremonies, which are known to date back to the Hun State period, continued after the 
acceptance of Islam. The interest and importance shown to the toy feasts gave the ceremonies 
a traditional feature. Toy ceremonies, which are an important political and socio-cultural 
value, have a historical role in transferring the life style, wealth and diversity of the Turks 
from generation to generation. Among the wedding ceremonies, both the rulers and the public 
gave great importance to the rituals in the Plunder, Wedding and Naming Toys. As a matter of 
fact, it is known that these Toy feasts were widely held among the Turks. In the Book of Dede 
Korkut Stories, Loot Toys were arranged by the rulers personally, the rulers looted their tents 
to the public and this was a sign of generosity, the tribes gathered at Wedding Toys, organized 
various competitions and joined their forces by establishing kinship. It is written that the child 
must show his strength and ability in order to be organized. 
In this study, we will examine the content and arrangement of Plunder, Wedding and Naming 
Toys in Turks. 
Keywords; Toy, Loot, Wedding, Naming 
 
GİRİŞ 
Devletle ilgili askeri, idari ve siyasi konular değerlendirilmek üzere oluşturulmuş kurullar 
olarak tanımlanan Toy Meclislerinin Hunlardan itibaren varlık gösterdiği bilinmektedir. 
Hakan'ın devlet yönetimi sürecinde önemli rol üstlenmiştir (Seyitdanlıoğlu, 2009, s. 1) 
Temir (1986, s. 53), Moğolların Gizli Tarihi isimli eserde Toy; "Düğün, doğum, evlenme ve 
buna benzer hallerde tertip edilen meclis." olarak tanımlanmıştır 
Türklerde teşkilat fikrinin doğup gelişmesinde içinde bulundukları coğrafya ve yaşam şartları 
oldukça etkili olmuştur. Kengeş1* meclisi, Toy ve kurultay gibi farklı isimlerle anılan bu 
müesseselerin doğmasında da bu şartlar etkili olmuştur (Erdoğan, 2014, s. 50) 
Toy törenlerinin, Türklerin yaşamında ayrı bir yeri vardır. Toyların düzenlenmesinde farklı 
unsurların etkisi olduğu bilinmektedir. Doğayla iç içe yaşamın beraberinde getirmiş olduğu 
zorluklar, inançlar, tarımsal faaliyetler, hayvancılıkla uğraşlar gibi çeşitli faktörler Toyların 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin Eski Türklerde kurbanla ilgili şeylan/şölen2** töreni 
yapılmaktaydı. Eski Türklerden günümüze kadar geçen süreçte Toy gelenekleri devam 
ettirilmiştir (Bakırcı, 2019, s. 130) 
Hun Türkleri ile başlayan Toy törenlerinin zamanla diğer bütün Türk devletlerinde de 
yapıldığı görülmektedir. Göktürklerde en önemli Toy meclisi ilkbaharda yapılır ve bu 
toplantıya halkta katılım sağlardı. Bu mevsimde yapılan Toylarda, at yarışları düzenlenir, 
türküler söylenir ve kımız ikram edilirdi (İzgi, 1977, s. 32) 
Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde birçok geleneği beraberinde buraya taşımışlardır ve bunlar 
arasında Toy geleneğini de bulunmaktadır. Selçuklu Devleti, Suriye Atabeyliği ve Osmanlı 
Devleti, Toy geleneğini devam ettirmiştir (Sümer, 1972, s. 412)  

 
1* "Türk saraylarında pek çok danışman vardı. ‘Kengeşçi’ denen Uygur müşavirleri, bunların en çok 
görülenleridir. Cengiz-Han çağındaki müşavirler saraylarda, ‘Tayangu’ unvanı ile görülüyorlardı. ‘Kengeşmek’, 
eski türkçede ‘münakaşa etmek, danışmak’, anlamına geliyordu." (Ögel, 1971, s. 106) 
2** "Şölen/şulen/=çorba kelimesi Moğolca’dır." (Kafesoğlu, 2000, s. 256). 
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Türkler bilindiği gibi uzun yıllar Şamanizm dininin etkisi altında kalmışlardır. Bununla ilgili 
olarak bazı dini törenler, şenlikler şeklinde kutlanmıştır. Türklerde bahar mevsiminin ayrı bir 
önemi vardı. Çünkü hayvancılık ve ziraat işleri bu mevsimde yoğunluk kazanıyordu (İzgi, 
1977, s. 29) 
Seyitdanlıoğlu (2009, s. 10), Eski Türklerde Devlet Meclisi ''Toy'' Üzerine Düşünceler 
çalışmasında Toy geleneği hakkında şu ifadelere yer verir; 

"Devlet meclisi Toylar gerek karar alma ve meclis nitelikleriyle ve gerekse dini tören, 
festival, eğlence ve yarışmalarıyla idari, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönlerden Türk toplumuna birleştirici ve yararlı hizmetler yapmış kurullar 
olmuşlardır." 

Toylar, çeşitli sebeplerle ve değişik şekillerde kutlanmıştır. Toyların kutlanma şekillerine 
bakıldığında temel düşüncenin toplumsal birlikteliği sağlama ve ortak payda da buluşma 
amacı taşıdığı görülmektedir. Bu düşünce, Toyların geleneksel hale gelmesini sağlamıştır ve 
sonraki nesillere aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Toylar içerisinde önemli bir yer tutan Han 
Toyları vardır ki, Türk hükümdarları bu Toylarda halka daha kolay ulaşabiliyordu. 
Hükümdarlar, idari, siyasi ve ahlaki konularda öğütlerini bu Toylarda halka iletebiliyordu. 
Dede Korkut Kitabı’nda farklı Toyların yer aldığı görülmektedir (Bakırcı, 2019, s. 131) 
Türk milleti, tarih boyunca çeşitli coğrafyalara göç etmiş olsa da törenlere ve Toylara, 
geleneksel nitelik kazandırdıkları için kültürel hafızanın her zaman canlı kalmasını ve gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Türklerde düğün, yağma ve ad verme 
Toylarını inceleyeceğiz. 
 
Devlet Meclisi (Toy) 
"Toy" kelimesi “meclis-toplantı”, "Devlet Meclisi" anlamını taşımakta ve devlette bir kurul 
adı olarak, sonraki dönemlerde ortaya çıkıp, zamanla Moğolca "Kurultay" sözünün Türkçe 
karşılığı olarak benimsenmiştir (Kafesoğlu, 2000, s. 261-262) 
Özakdağ (2018, s. 128), Toy Kelimesi için Gagauz Türkçesinin Söz Varlığında Toy Kelimesi 
Üzerine başlıklı çalışmasında Toy kelimesi için aşağıdaki ifadelere yer verir ; 

"Türk boylarında ve devletlerinde tarih boyunca dinî, siyasî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda birçok gelenekleri vardı. Bu geleneklerden birinin adı da Toy’du. Türk 
yazı dilinin ilk kaynaklarından itibaren Toy biçiminde kullanılan kelime ‘ziyafet, şölen, 
şenlik anlamındadır." 

Kurultay, Türklerde ilk zamanlarda dini törenleri, şölenleri ve eğlenceleri de kapsayan bir 
devlet toplantısı olmuştur. Bu toplantılarda devlet-halk kaynaşması olurdu (Mandaloğlu, 
2012, s. 217). 
İzgi (1977, s. 31), Hunlar Göktürkler ve Uygurlarda Geleneksel Festivaller ve Eğlenceler 
başlıklı çalışmasında aşağıdaki ifadelere yer verir: 

"Hsiung-nu Devleti’nin Shan-yü (veya Tan-hu) denilen hükümdarları karargâhlarında 
yılda üç defa birinci, beşinci ve dokuzuncu aylarda veya başka bir değişle yılbaşı, 
ilkbahar ve güz mevsimlerinde bu toplantıları gerçekleştirmekteydi. Bütün bu 
toplantılar yapıldıkları ayın beşinci günü olan ‘wu’ günü yapılırdı. İlkbahardaki  
toplantıya prenslerin yanı sıra devletin ileri gelen memurları ve Hsiung-nu Devleti 
tabiiyetinde bulunan beyler katılırlardı. Bu katılmanın başlıca sebebi devlete olan 
sadakatin sürdüğünü göstermekti. Aksi bir davranış isyan anlamına gelmekteydi." 
ifadelerini kullanmıştır.  

Bu toplantılarda kurulan mecliste devlet işleri görüşülür, han olacak kişinin seçimi yapılır 
hatta ekonomik ve sosyo-kültürel meselelere çözüm bulunurdu (Kafesoğlu, 2000, s. 264). 
Hunların başlattığı Toy meclislerine diğer Türk Devletlerinde de rastlanmaktadır. Bu 
meclislerin Göktürklerde de yapıldığını görmekteyiz.   
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En önemli meclis toplantısı ilkbaharda yapılırdı ve bu Toylara halkta katılım sağlardı. Bu 
toplantılar bir şölen gibi olur, at yarışları yapılır, etkinlikler düzenlenir ve kımız ikram edilirdi 
(İzgi, 1977, s. 32). 
 
Devlet Teşkilatı İçerisinde Toy’un Önemi 
Hükümdarın başkanlığında başlayan Toy’a, hükümdar eşinin (Hatun/Katun), prenslerin, 
yüksek makam sahiplerinin, Hun boylarının temsilcilerinin askerî ve sivil yetkililerin 
katılmaları zorunlu idi. Çünkü Toy vesilesiyle hükümdarın sunduğu ikramların kabulü devlete 
bağlılık emaresi sayılıyor, aksi ise isyan anlamına geliyordu (Kafesoğlu, 2000, s. 259). 
Toyların, siyasî açıdan etkisini ortaya koyan en önemli özellikte, han seçiminin Toylarda 
yapılması ve hanlık meşruiyeti için Toy’un onay vermesidir (Seyitdanlıoğlu, 2009, s. 5). 
Hükümdarın, Toy Meclislerinde alınan kararlara uymak zorunluluğu yoktu. Ancak Toy 
kararlarını dikkate almak zorundaydı. Bazen Toy, hanın taleplerini reddedebiliyordu. 
Örneğin; Göktürk Devleti’nde Hakan Bilge (716–834)’nin ileri sürdüğü iki teklif (Gök-Türk  
şehirlerinin surlarla çevrilmesi ve Budizm ve Taoizm’in ülkede propaganda edilmesi) Toy 
Meclisi tarafından reddedilmiştir (Kafesoğlu, 2000, s. 261). 
 
Toy’a Üye Olan Devlet Görevlileri 
Kafesoğlu (2000, s. 262), "Türk Millî Kültürü" kitabında, "Toy’a katılanlara “Toygun” 
denilmekteydi. Kelime “Toy”a birlik, topluluk veya topluluk üyesi anlamına gelen “Gun” 
ekinin eklenmesiyle meydana gelmiştir." Şeklinde açıklamıştır. 
Toy’a başta han olmak üzere, han’ın karısı, aygucı (Başbakan), prensler, buyruklar ile üst 
düzey devlet görevlileri ve beyler katılmaktaydı. Tabii Toy’a üye olanların tam tespiti 
hakkında kesin bilgi bulunamamaktadır (Seyitdanlıoğlu, 2009, s. 6). 
Hükümetin başkanı olarak tanımlanan Ayguci’nin Toy törenlerinde yeri oldukça önemli idi. 
Çünkü Toy kararlarının takibi Ayguci’nin sorumluluğunda olmuş ve Hükümdarın Toyda 
olamaması durumunda başkanlığı Ayguci yapmıştır (Kafesoğlu, 2000, s. 263). 
 
Toy Çeşitleri ve Toyların Düzenlenme Şekli 
Toyların farklılığı Türk yaşam tarzının zenginliğini göstermiştir. İçtimaî huzurun ve birliğin 
sağlanması, insanların gelir düzeyine bakılmadan her kesimden insanın Toylarda yer alması 
Türklerin medeniyet seviyesinin ileri bir seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. Eski 
Türkler’de milleti doyurmak, güvenliğini sağlamak devletin asli görevleri arasında yer 
almıştır. Orhun Kitabesinde Gök-Türk Hakanı diyor ki "zengin bir millete gönderilmedim. 
Türk milleti az idi çoğalttım; açdı doyurdum. Çıplaktı giydirdim, kuşattım." (Gökalp, 1976, s. 
206). 
Destanlarda Oğuz beylerinin, Toy törenlerinde at, deve ve koç keserek tepe gibi halka ikram 
ettikleri ve kımız ziyafeti verdikleri anlatılmaktadır (Sümer, 1972, s. 392-393). 
Toylar, düğün, av merasimi, ad koyma, dilekte bulunma, bir belâdan kurtulma vesilesiyle yani 
herhangi bir sevinç dolayısıyla tertip edilmekte idi. Ayrıca Toylar yalnızca beylere değil, tüm 
halka da veriliyordu. Oğuzlarda ve diğer Türk kavimlerinde idarî ve içtimaî düzenin 
korunması Toylar ile yakından ilgili idi (Sümer, 1972, s. 411).  
Bakırcı (2019, s. 132), Dede Korkut Kitabı Bağlamında Oğuzlarda Toy Geleneği başlıklı 
çalışmasında Toyları, "Han Toyları, Akın Toyları, Av Toyları, Dilek Toyları, Ad Toyları, 
Düğün Toyları, Yağma Toyları." şeklinde sıralamıştır. 
 
Düğün Toyları 
Aile, bir toplumun temel taşı sayılmaktadır. Türklerin yaşamında aile hayatı, kan bağı ile 
oluştuğu gibi evlilik sonrasında da akrabalık ilişkilerinin kurulması ile oluşabilmektedir.  
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Evlilik sürecinde düğün veya nikah merasimlerine büyük önem verilmiştir. Evliliklerde 
önemli bir hususta erkek tarafının kızın ailesine verdiği ve bir nev’i teminat denilebilecek 
‘’kalın’’ geleneğidir. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra bu uygulama ‘’kalın’’ 
geleneğinden farklı olarak sadece evlenen kıza verilen ‘’mehir’’ şekline dönüşmüş ve 
sürdürülmüştür. Türk örf ve adetleri gereğince düğünden sonra da büyük bir ziyafet verildiği 
bilinmektedir (Başdin, 2017, s. 400-404) 
Düğün Toylarında aile gibi son derece önemli bir yapının kurulması insanlarda bir 
memnuniyet oluşturduğundan geniş kitlelerin bir araya gelmesi gayet doğaldı. Düğün Toyları, 
hükümdar ailesine özel bir uygulama gibi bilinse de aslında toplumun her kesiminden insanlar 
düzenleyebilmektedir. Düğüne katılanlara çeşitli ikramların sunulduğu ve ziyafetlerin 
verildiğini görmekteyiz (Çelepi, 2017, s. 37). 
Düğün, iki gencin hayatlarını birleştirdiği önemli bir Toydur. Esasında Toy etmek, düğün 
veya şölen yapmak, ziyafet vermek anlamına da gelmektedir. Düğün aşı yapmak ve bunu da 
aç olanlara ikram etmek Türklerde önemli bir gelenekti (Bakırcı, 2019, s. 138). 
Ögel (1978, s. 404-405), Türk Kültür Tarihine Giriş IV kitabında Toylarda verilen ziyafetleri 
için şu ifadelere yer vermiştir. 

Toylar  ve düğünler, yemeklerin piştikleri ve yendikleri şenlikler idiler. Yemeksiz Toy 
ve düğün düşünülemezdi. Türklerde Toy geleneği çok eski ve köklü idi. Fakat daha çok 
içtimaî bir hadise ve dayanışmadır. Çünkü Türklerin toy ve düğünleri içine, daha birçok 
içtimai meseleler girer: Orun ve ülüş ile ilgili Toylar, av eğlenceleri ve toyları, yılbaşı 
ve saray bayramları gibi toylar, dilek ve hacet toyları, ad verme toyları, akın dönüşleri 
ve tutsaklıktan kurtuluş için verilen toylar, düğün ve evlenme toyları, karşılama ve 
uğurlama toyları, bağlılık ve öç alma yeminleri ile ilgili toylar, beşik kertme ve nişan 
törenleri, ölü aşları, gibi şenliklerin hepsi yemekle ilgili toplantılar. 

Eski Türk geleneklerinde düğünlerin tıpkı masallarda anlatıldığı gibi 40 gece 40 gündüz 
devam ettiğinden bahsedilmektedir. Birçok örf-adet olduğundan, onları yerine getirmek için 
uzun bir zaman ve büyük bir gayret gerektirdiğinden düğün Toylarının oldukça uzun sürdüğü 
anlatılmaktadır (Yüce & Khamrabaeva, 2020, s. 331) 
 
Yağma Toyları 
Kâşgarlı Mahmûd (2005, s. 303), Divân-ü Lûgati’t-Türk’te Yağma Toyları için "Kénç liyü : 
Bayramlarda ve Hakanların düğünlerinde herkesin gönlünce ve  yağmalarcasına yemek 
yediği bir sofra. Bu sofra minare gibi uzar gider, neredeyse otuz arşın." İfadesini 
kullanmıştır.  
Eski Türklerde tertip edilen şölenlerin yağma şeklinde şölenler olması dikkat çekmektedir. 
Yağma şöleni potlaç’ın3**** ileri düzeydeki şeklidir. Şöleni tertip eden bey, davetlilere 
ikramda bulunduktan sonra ve hatta varsa borçlarını ödedikten sonra, hatununun koluna 
girerek çadırdan çıkardı. Hükümdarın bu davranışının akabinde davetliler Toyu düzenleyen 
Bey’in çadırını, sürülerini ve diğer mallarını yağmalarlardı (Gökalp, 1976, s. 203). 
Ülkeyi yönetme yetkisini Tanrı’dan aldığına inanan han’lar yılın belli zamanlarında 
düzenlettikleri Toyların sonunda mallarını yağmalattırırlardı. Türklerde hükümranlık gereği 
sayılan ve devlette yönetim sorumluluğu taşıyan herkesin katılması zorunlu olan büyük 
ziyafetler verilirdi. Bu ziyafetlerde, han’ın sofrası halka açık olur ve yemekten sonra sofra 
takımları davetliler tarafından ‘‘yağma’’4***** edilirdi (Kafesoğlu, 2000, s. 256). 

 
3**** "Potlaç, karşıdaki tarafı, karşılık yapmaktan âciz bırakacak israflı, debdebeli ve meydan okuyucu bir 
ziyafettir. Bu ziyafete eski Türklerde ′şölen′ adı verilmiştir" (Gökalp, 1976, s. 202). 
4***** "Farsça manzum ve mensur eserlerde görülen hân-i yağma (yağma sofrası) sözü yağmalı Toyu ifade 
etmektedir." (Sümer, 1972, s. 412). 
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Kengeş Toyu adıyla çeşitli sebeplerle toplanıp kararlar alan meclislerin, Oğuzların sosyal ve 
siyasî yaşamlarında önemli bir yeri vardır. Bu Toyları diğer Toylardan ayıran en önemli fark 
ise yemekten sonra davete icabet edenlerin misafir oldukları evi yağma etmeleridir. Buna 
Han-ı yağma denilmiştir (Erdoğan, 2014, s. 44) 
Selçuklular, millî teşkilât, kurum ve geleneklerini ve daha neleri var ise hepsini beraberlerinde 
getirmişler ve onları devletlerinin sonuna kadar korumuşlardır. Yağmalı Toylar, yas törenleri 
anayurtta olduğu gibi devam ettirilmiştir. Selçuklu hükümdarları da, Moğol hanları gibi bir 
kimseyi onurlandırmak için kişiye içki ikram etmişlerdir. Suriye hükümdarı Nureddin 
Mahmud’un, sık sık yağmalı Toylar vererek Türk geleneğini devam ettirdiği bilinmektedir. 
Tuğrul Bey’de sık sık yağmalı Toylar vermekte idi (Sümer, 1972, s. 104-105).  
Dede Korkut Kitabı’nda İç Oğuza Dış Oğuz Asi Olup Beyreğin Öldürüldüğü kısmın 
anlatıldığı destanda yağma Toyunun tatbiki ile ilgili olarak Kazan Han’ın evini 
yağmalattırdığı anlatılmaktadır. Hatta Kazan Han’ın yağma esnasında hanımı ile birlikte evi 
terk ederek yağmaya müsaade ettiği ve yağmanın bundan sonra olduğu yazılmıştır (Ergin, 
2003, s. 142). 
Türk Devletlerinde yağmalı Toy geleneği geniş çapta tatbik edilmiştir. Oğuzlar, bozkırlarda 
her daim mevcut olan Toy geleneğinin yerleşik hayatta da yapılmasında bir farklılık 
görmüyorlardı (Sümer, 1972, s. 116). 
 
Ad Verme Toyları 
Dede Korkut Hikâyeleri Kitabında bir çocuğun ad alması için, bir kahramanlık göstermesi 
veya insanları etkilemesi gerekiyordu. Çünkü, "O zamanda bir oğlan baş kesmese, kan 
dökmese ad koymazlardı" (Ergin, 2003, s. 38). 
Eski Türklerde bireyin kahraman olması için bazı kıstaslar vardı. Bu kıstaslar, arasında 
doğadaki bir unsura güç yetirmesi veya savaştığı kişiyi yenmesi olabilir. Adı olmayan 
kahraman bir kişi yapacağı kahramanlık sonucunda ad almayı hak edebilirdi. Toplumsal 
açıdan bakıldığında kahramanın ad alması onun yetişkinler grubuna dahil olması anlamına 
geliyordu. Bu vesileyle bir Toy tertip edilmesi gerekiyordu (Bakırcı, 2019, s. 136). 
Dede Korkut Hikayeleri’nde Ad koyma geleneğinde, oğlanın savaşta ya da avda yararlılık 
gösterdikten sonra boyun üyeleri toplanarak, Dede Korkut tarafından dualarla oğlana gerçek 
adının verildiği anlatılmaktadır (İnan, 1966-1969, s. 146) 
Dede Korkut Kitabında, Bayındır Han’ın düzenlediği bir Toy esnasında, çocuklar 
meydanda eğlenirken bir boğanın aniden çocuklara saldırdığı, bütün çocuklar kaçarken Dirse 
Han’ın oğlunun boğadan kaçmadığı anlatılmaktadır. Bu kahramanlığından dolayı ad almaya 
hak kazandığı ve bunun içinde Dirse Han’ın oğlu için bir Toy düzenlediğinden 
bahsedilmektedir. Bu Toya icabet eden Dede Korkut tarafından çocuğa Boğaç adı verilmiştir 
(Ergin, 2003, s. 11-22). 
Gökyay (1980, s. 62), Dede Korkut Hikâyeleri çalışmasında ad verme Toyu için şu örneği 
vermiştir. 

Bay Büre Bey hemen soylu Oğuz beylerini çağırdı, konukladı. Oğlunun yaptıklarını 
anlattı. Bütün beyler alkışladılar. Sonra Dedem Korkut geldi, oğlana ad kodu. Görelim 
ne dedi?: 
Ünüm anla. sözüm dinle Bay Büre Bey, 
Yüce Tanrı sana bir oğul vermiş, bağışlasın! 
Ağır sancak götürdüğünde müslümanlar arkası olsun! 
Karşı yatan karlı dağlardan aşar olsa. 
Ulu Tann senin oğluna aşıt versin! 
Kanlı kanlı sulardan geçer olsa geçit versin! 
Kalabalık küfire girdiğinde!  
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Ulu Tann senin oğluna fırsat versin! Sen oğlunu Bamsam deye okşarsın, 
Bunun adı Bozaygırlı Bamsı Beyrek olsun. 
Adını ben verdim, yaşmı Allah versin! dedi. 
Soylu Oğuz beyleri el kaldırdılar, dua ettiler. Bu ad bu yiğide kutlu olsun, dediler. 
 

Günümüzde Düğün ve Ad Verme Toyları 
M.Yüce & L.Khamrabaeva (2020, s. 324-325), Özbek Türklerinin Milli Geleneklerine Genel 
Bakış" başlıklı çalışmasında ad verme Toyları ile ilgili şu ifadelere yer vermiştir. 

Tarihte hanlar babalarının veya atalarının ismini evlatlarına vererek atalarının 
isimlerini yaşatmışlardır ve günümüzde de bu geleneği yerine getiren aileler mevcut. 
İsimlerle ilgili bir diğer geleneğimiz ise takma isim (tahallus) olup, geçmişte ünlü 
yazarlarımız bu isimlerle eserlerini yazmaktaydı. Örneğin, Abu Reyhan, Beruni 
ismindeki Beruni takma adının anlamı – çöl veya köy, yani köylü veya çöllü anlamını 
taşımaktaydı. Saf Türk isimlerini vermek de artık gelenek haline gelmiştir. İsim vermek 
aile büyüklerinden birinin veya mahalle aksakalının görevidir. İsim belirlendikten sonra 
imam ezanla birlikte bebek ismini kulağına okur. şeklinde açıklamıştır. 

Türkiye’de farklı illerde yılın belli dönemlerinde (genellikle ilkbahar), zaman zaman devlet 
erkânının da katıldığı ve daha çok dernekler vasıtasıyla tertip edilen şölenler/şenlikler 
düzenlenmektedir. Günümüzde şekil ve mahiyet olarak değişiklik gösterse de düğün ve ad 
verme Toylarının devam ettiği görülmektedir. Toylar, günümüzde daha çok festival, şölen 
veya şenlik olarak adlandırılmaktadır.  
Koçkar, Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Balkarlılar’ın Festivali başlıklı çalışmasında, farklı 
ülkelerden Anadolu topraklarına göç eden bazı toplulukların  Toy geleneğini devam 
ettirdiklerine dair şu örneği vermiştir (Koçkar, 2018, s. 83): 

"Eskişehir’de 1993 yılında kurulan Kuzey Kafkas Karaçay-Balkar Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği’nin girişimleriyle Karaçay-Balkar Halkı’nın geleneklerinin 
unutulmaması, akrabalık ilişkilerinin sürdürülebilmesi amacıyla Kafkasya’dan gelerek 
ilk yerleştikleri köy olan Eskişehir ili, Han ilçesi, Yazılıkaya’da (Tarihi Midas köyü) 
Nartlanı Toy Künü – Nartların Düğün Günü adı verilerek 1996 yılında ilk kez büyük bir 
toplantı düzenlenmiştir. 
 

SONUÇ 
Türk devlet teşkilatlanmasında bozkır kültürünün ve coğrafî şartların doğrudan etkili 
olduğunu bir gerçektir. Yarı göçebe veya göçebe yaşam şekli ve zorunluluğu Türklerde siyasî, 
idarî, içtimaî, ekonomik ve en önemlisi askerî yapının şekillenmesini doğrudan etkilemiştir. 
İlk zamanlar dinî daha sonra da siyasî, içtimai ve kültürel faaliyetlerin yapılması amacıyla 
kurulan Toy/kurultay ya da Kengeş meclisleri, Türklerin yaşamında önemli ve geniş bir yer 
tutmuştur. Sevinçlerin paylaşılmasına, hükümdar ile halkın buluşmasına, birliğin ve 
bütünlüğün korunmasına, dayanışma ruhunun her zaman diri kalmasına doğrudan etki eden 
Toylar, Türklerde kültürel yaşamın zenginliğini ortaya koymaktadır. Bu kültürel zenginliği, 
Dede Korkut Kitabı’nda adı geçen Toyların çeşitliliğinden ve uygulanma şekillerinden 
anlamaktayız. Toyların yalnızca beyler için tertip edilen törenler olmaması ve halktan her 
kesimin katılım sağlayabilmesi Türklerin medeniyet seviyesini ortaya koyması bakımından 
son derece önemlidir. Eski Türklerde aile hayatının kurulma sürecinde yapılan Düğün Toyları, 
çocukların isimlendirilmesi sürecinde tertip edilen Ad Verme Toyları, aslında Türklerde 
aileye ve çocuklara verilen değeri ortaya koymaktadır. Yağma Toylarının yapılmasında ana 
düşünce; hükümdarın cömertliğini göstermek istemesi ve Oğuz töresine göre de açları 
doyurmayı, çıplakları giydirmeyi görev bilmesidir. Esasen Yağma Toylarının, Han-ı Yağma 
şeklinde de tanımlanması bunun bir ispatıdır.  
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Toy Meclisleri, istişare ve karar alma niteliğiyle önemli bir kurul olma özelliği göstermiştir. 
Ayrıca siyasî, askerî, idarî, ekonomik, toplumsal ve kültürel konularda topluma faydalı 
hizmetler yapmış, millî birliğin ve dayanışmanın oluşmasında önemli bir müessese olmuştur. 
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ÖZET 
Mekân kavramı, varlığın algısal ve fiziki olarak konumlandırılma çabası ile başlamıştır. 
Anlam kazanan mekân biliş neticesinde ‘yer’ kavramına dönüşmektedir. Algılanan dünya ile 
arasında kurulan bağlantı sonucunda yer, yaşanan mekanların sezgisel yansımasını 
oluşturmaktadır. Mekân kavramı bilinç etrafındaki fenomenler ile algılanırken, yer kavramı 
daha çok hissedilen olmaktadır. Mekân kavramının yere dönüşme hipotezi kapsamında; 
birbiri içerisinde barınan bu iki kavramın kesişim noktasında algı kavramı bulunmaktadır. Yer 
kavramı mekânın içerisinde barınırken, mekân da yerin mihenk taşını oluşturmaktadır. Mekân 
ve yer kavramlarının kesişiminden doğan algısal boyutun kültürel miras ile ilişkilendirilerek 
açıklanması özgün değerlerin ortaya çıkmasında yardımcı olacaktır. Yerin ruhunun 
algılanabilirliği ve okunabilirliğini etkileyen mekân, yer ve algı kavramlarının arasındaki 
kuvvetli bağın açıklanarak birey/toplum özelinde nasıl yansıdığı ortaya çıkarılacaktır. 
Kavramların önemini vurgulamak ile birlikte Koruma Kanunu ve Kentsel Tasarım Rehberi 
içerisindeki ilkelerin kavramlar ile etkileşimi aktarılarak eksikler sorgulanacaktır. 
Tarihi kent dokusu içerisindeki yaşantı o yere özgü değerlerin ortaya çıkarılması ile 
canlanmaktadır. Geçmiş ile gelecek arasında oluşturulan bir köprü olmaktadır. Kentsel 
mekânı sadece fiziksel olarak değil, anlamları ve değerleri ile birlikte korumanın önemi 
vurgulanmaktadır. Sadece yapı ölçeğinde koruma o yerleşime ait tüm izlerin silindiğine işaret 
etmektedir. Bu durumda korumanın algısal boyutunun kullanıcılara farkındalık yaratması için; 
soyut mirasın sürekliliği önemlidir. Bu sebeple, kimliklendirilen kent mekânı kullanıcısını 
yere bağlayan değerler ile birlikte üst üste gelen katmanlarla sürekliliği devam ettirerek 
geleceğe aktarabilir.  
Mekânın anlamlı kılınması, o yere ait değerlerin zaman süzgecinden geçerek gelecek nesillere 
aktarıldığı noktalarda canlı tutulabilir. Koruma kavramı ile algılama süreci beraber 
düşünüldüğünde, mekânsal algının içerisindeki bileşenlerin -anılar, deneyimler, hatıralar, 
kültürel değerler, imgeler- oluşmasında önemli etkenler olduğu düşünülmektedir. Mekân, yer 
ve algı kavramlarının bağlantılarını inceleyerek kültürel miras alanlarındaki öneminin ele 
alınması çalışmanın amaçlarından birisidir. Bu bağlamda yerin anlamının okunabilirliği 
algısal boyutlar ile irdelenerek kentsel koruma özelinde aktarılacaktır. 
Çalışma kapsamında zaman-yer-yerin ruhu ve kültürel miras alanları arasındaki ilişkiler 
üzerinde durularak; kentsel mekânın fizikî ve algısal boyutları ile bir bütün olarak ele 
alınmasına odaklanılacaktır. Bu bağlamda kültürel miras alanlarının yaşatılarak 
korunmasında; kentte kendinden bir parça edinme (aidiyet), sosyal dokunun harap edilmemesi 
ve mekânsal algının değişmeden korunması önemli bileşenler olarak karşımıza çıkmaktadır.   
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Literatür incelemelerinden elde edilen bulgulardan hareket ile çalışmanın sonunda varılmak 
istenen nokta; kentsel koruma alanlarında yapılan planlama çalışmalarında, kentlerin 
varoluşunu etkileyen, kullanıcılarına değen ve duyularına, algılarına, kültürlerine, 
deneyimlerine, hatıralarına, bütün olarak bellekteki tüm izlenimlerine zarar vermeden, 
yapılabilmesi için ilke ve adımların tanımlanması olarak belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Algı, Mekân, Yer. 
 

THE PLACE OF PERCEPTION IN THE SPACE 
 
ABSTRACT 
The concept of space started with the effort to perceptually and physically locate the 
existence. The space that gains meaning turns into the concept of 'place' as a result of 
cognition. As a result of the connection established between the perceived world, space 
constitutes the intuitive reflection of the spaces experienced. While the concept of space is 
perceived through the phenomena around consciousness, the concept of space is felt more. 
Within the scope of the hypothesis of the transformation of the concept of space into place, 
the concept of perception exists at the intersection of these two concepts that reside within 
each other. While the concept of place resides within space, space constitutes the cornerstone 
of place. Explaining the perceptual dimension arising from the intersection of the concepts of 
space and place by associating it with cultural heritage will help to reveal unique values. By 
explaining the strong bond between the concepts of space, place and perception that affect the 
perceptibility and readability of the spirit of the place, it will be revealed how it is reflected in 
the individual / society. In addition, underlining the importance of the concepts, the 
interaction of the principles in the Conservation Law and Urban Design Guide with the 
concepts will be conveyed and the deficiencies will be questioned. 
The life in the historical urban fabric is revitalized by revealing the values specific to that 
place. It is a bridge between the past and the future. The importance of protecting the urban 
space not only physically but also with its meanings and values is emphasized. Protection 
only at the building scale indicates that all traces of that settlement have been erased. In this 
case, the continuity of intangible heritage is important for the perceptual dimension of 
conservation to create awareness among users. For this reason, the identified urban space, 
together with the values that connect the user to the place, can continue the continuity with 
overlapping layers and transfer it to the future.  
Making a space meaningful can be kept alive at points where the values of that place are 
passed on to future generations through the filter of time. When the concept of conservation 
and the perception process are considered together, it is thought that there are important 
factors in the formation of the components of spatial perception - memories, experiences, 
memories, cultural values, images. One of the aims of the study is to examine the importance 
of the concepts of space, place and perception in cultural heritage sites by examining their 
connections. In this context, the readability of the meaning of place will be examined with 
perceptual dimensions and conveyed in the context of urban conservation. 
Within the scope of the study, the relationships between time-place-spirit of place and cultural 
heritage sites will be emphasized and the focus will be on the urban space as a whole with its 
physical and perceptual dimensions. In this context, in the preservation of cultural heritage 
sites; acquiring a part of oneself in the city (belonging), not destroying the social fabric and 
preserving the spatial perception unchanged appear as important components.  
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Based on the findings obtained from the literature reviews, the point to be reached at the end 
of the study is to define the principles and steps to be taken in the planning studies carried out 
in urban conservation areas without harming the senses, perceptions, cultures, experiences, 
memories, experiences, memories, and all the impressions in the memory as a whole, which 
affect the existence of the cities, touch the users and affect the existence of the cities.  
Keywords: Perception, Space, Place. 
 
GİRİŞ  
Mekân kavramını anlamak ve anlamlandırmak için öncelikle mekân kelimesinin kökenine 
bakmak daha doğru olacaktır. Mekân kavramının kökeni Arapça’da ‘kevn’ kelimesine 
dayanmaktadır. Kevn; varoluş, oluş, olmak anlamına gelmektedir.1 Ayrıca, varolunan alan, 
olay örgüsünün gerçekleştiği alan, oluş yeri olarak tanımlanmaktadır.2 Herhangi bir boşluk 
mekânı tanımlamaz. Sınır, boşluğu tanınır, algılanabilir hale getirir ve mekân yaratımında 
önemli etmeni vardır. Mekân kavramı, boyutları arası etkileşimi neticesinde anlamlandırılan 
sınırlı boşluğu ifade etmektedir.3 Kavramın içeriğinde sınır, kap, boşluk, beden ile özdeşleşen 
tanımlamalar yapılmıştır.4 
Antik dönemlere kadar dayanan mekân kavramı tarih boyunca birçok yaklaşımı içerisinde 
barındırmaktadır. Antik Yunan felsefesine göre mekân kavramı ilk olarak Heredotos ile 
anlamlandırılmıştır. Platon ise mekânın tanımı ile ilgili düşünen, tanımlamalar yapan ilk 
düşünür olmaktadır. Platon’un mekân tanımı, farklı metaforlar çerçevesinde aktarılmıştır. 
Mekânı varlık ile ayrı tutarak, zaman gibi sonsuz ve ezeli oluşunu vurgulamaktadır. Mekân 
hem sınırlı bir öge olup hem de zaman gibi sonu bulunmayan bir tarafı da içerisinde 
bulundurmaktadır.5 
Kant için mekân; bilincin derinlerinde bulunmaktadır. Mekânın sınırsızlığından 
bahsetmektedir. Zamanın akışı ve sınırsızlığı gibi mekân da belirli bir sınırı 
bulunmamaktadır.6 Mekânın varlık tarafından anlamlandırılıp sınırlandırılması algı yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Mekânı algılamak, sınırlarına hâkim olmak, benimsemekten 
geçmektedir.  
Norberg Schulz’a göre, mekânı tanımlayabilmek için pragmatik, varoluşsal, algısal, bilişsel ve 
soyut alt yapısı ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir.7 Algısal (Simgesel) Mekân; toplumsal 
olarak simge haline gelmiş, anlam barındıran mekanları işaret etmektedir. Algı ve duyuların 
ön plana çıkarılmasıyla simgeler tanımlanır. Mekânı çevreleyen ögelerin birey ve toplum 
özelinde algılaması ile oluşan duyusal, simgesel mekanlardır.  
Mekân kavramı bilinç süzgecinden geçerek -fenomen haline dönüşmesi sonucunda- ‘ruh’ 
kavramı ortaya çıkmaktadır. Mekânın ruhu (yer) anlam içeren geçmiş, gelecek bağlantıları 
olan genel yargıyı betimlemektedir. Bu bakımla mekânın biliş neticesinde yere dönüşmesi söz 
konusudur. Yer kavramı mekânın içerisinde barınırken, mekân da yerin mihenk taşını 
oluşturmaktadır.8 Mekân ve yer kavramları birbirleri içerisine geçmiş iki olgudur. Mekân 
tanımını yaparken ifade edilen boşluk terimi; mekânın düzlemsel arayüzünü vurgulamak için 
kullanılmaktadır.   

 
1 İslam Ansiklopedisi, “Kevn”, https://islamansiklopedisi.org.tr/kevn alınma tarihi: 22.06.2022. 
2 Eyüboğlu, İ. Z., (2004), “Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü”, Sosyal Yayınları, s.479. 
3 Sevim, A., Berkmen, N. H., (2021), “Mekânın Boyutları ve Palimpsest”, Biltek 4. International Symposium On 
Current Developments In Science, Technology And Social Sciences s.310-328. 
4 Aydınlı, S., (2004), “Epistemolojik Açıdan Mekân Yorumu” Mimarlık ve Felsefe, s.40-51. 
5 Platon, “Timaios”, çev. R.D. Archer-hind, London, s.174-177. 
6 Cevizci, A., (2019), “Felsefe Sözlüğü”, Say Yayınları, Ankara, s. 38. 
7 Cristian Norberg Schulz, (1963), “İntentions in Architecture”, Cambridge, MIT Press. 
8 Seamon, D., (2003), ‘Fenomenoloji, Yer, Çevre ve Mimarlık’ Literatürün Değerlendirilmesi, çev. 
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Düzlemlerin ve farklı boyutların birleşmesiyle ortaya çıkan kavram, mekân olarak 
adlandırılmaktadır. Mekân; boyutların birleşmesiyle oluşan boşluk olarak tanımlanırken; yer 
mekânın deneyim ile birleşmesiyle meydana gelmektedir. Bu sebeple, mekân yere dönüşür ve 
anlamlandırılan boşluk olarak mevcudiyetini sürdürmektedir. 
Mekânın yere dönüşme sürecinde yapılı-doğal çevre, fiziki etmenler, sosyal ağlar, atfedilen 
değerler bütününde belleğe kazınması ile meydana gelmektedir. Tüm katmanların üst üste 
çakışması ile meydana gelen ‘yer’ mekânın evirilme sürecini içermektedir. Mekânın yere 
dönüşme sürecinde en önemli diğer bir faktör ise kentsel alanlardır. Kent yaşamı 
doğrultusunda sürekli değişen düzene adapte olmak oldukça zorlaşırken yer duyusu da zaman 
içerisinde mevcudiyetini yitirmeye başlamıştır. Her ‘yer’ aynılaşmaya, kimliğini kaybetmeye 
yüz tutmuşken ‘yer’in anlam ve değerini görünür kılmak yeni bir perspektif gerektiğini 
vurgulamaktadır. Yer, konuşma dilinde yanlış anlamlarıyla kullanılmaktadır. Tim Creswell, 
bu durumu açıklarken; ‘yer’ kavramı hem günlük dilde olduğu gibi sıradan bir anlam taşırken, 
hem de felsefede edindiği derin anlamlarıyla bir o kadar komplike yapıya sahiptir.9  Yer 
kavramının bu kadar gündelik dilimize yerleşmiş ve her ‘yer’de olmasından farklı bir anlamı 
olması gerekir. Fiziki yapısından, boyutlarından, koordinatlarından, eninden, boyundan farklı 
anlamları olmalıdır. O zaman ‘yer’ nedir?  
Rapoport’a göre varlığın vücud bulduğu mekânda; fiziksel özelliklerine ilave olarak 
deneyimler, farklı istekler ile birlikte algılanan anlamları içerisinde barınan ‘yer’dir.10  Bu 
sentezin sonucunda yer ile ilgili hisler gelişerek ‘yer duyusu’nu meydana getirir. Yer duyusu, 
mekânı yer olarak algılamamızdaki en büyük etmenlerden birisidir. 
Norberg Schulz’a göre; varoluşsal mekânın analizi sonucunda, o mekâna ait karaktere bağlı 
kalınarak yer tanımı yapılmaktadır.11 Karakterin yer ile buluşması neticesinde ‘genius loci’ 
kavramı ortaya çıkmaktadır. Yerin ruhu sadece o yere özgün karakterlerle varolabilen ve 
devamlılığını hissettirebilen bir ögedir.  
Heidegger; yer kavramı varlığın aidiyet duyusu ile bağlandığı mekânın yer’e evirilme ve 
varlıkla bütünleşmesine değinerek açıklamaktadır.12  Bu düşünce biçimi mekânı varoluşsal 
kavramanın yanı sıra yer kavramının özünü oluşturmaktadır. Mekân, kavramsal olarak birçok 
bağlantısı bulunan bütüncül anlam içerirken; yerin karakteri, ifadesi mekânın fiziksel 
özelliklerinden bahseder. Mekân kavramına yüklenen değerler zaman içerisinde varlık 
tarafından eklenen anlamsal değerler ile birlikte mekânın somut tarifi olmayan kültürel ve 
yere özgü değerleri ile bütünleşerek ‘yer’ kavramı ortaya çıkmaktadır. 
Yer kavramı; Schultz’un yaklaşımına göre, yaşamın boyutlarından farklı düşünülemez. Bu 
durumundan dolayı yer kavramı, mekânın yaşamı yansıttığı düzeyler ve boyutlardır.13  
Schulz’a göre yer kavramı mekânın ‘ruh’ kazanması ile birlikte yer niteliğinin ortaya çıktığını 
ifade etmektedir. Ruh kavramı ise mekâna karakterini ve aidiyet duygusunu kazandıran olgu 
olarak belirtilmektedir. Yer duyusunun gelişmesi ile mekânın kimlik değerlerinin oluşması 
doğru orantılıdır. Yer kavramının kavramsal modeli ile Canter ve Reph’in çalışmalarından 
sonra ortaya çıkmıştır. Bu şemaya göre eylemler, fiziksel özellikler ve kavramların 
anlamlarının kesiştiği nokta yer kavramının ortaya çıktığı andır (Şekil 1).14  

 
9 Tim Creswell, (2004), ‘Place: A Short İntroduction’, Blacwell Publication, USA, s. 8-10. 
10 Amos Rapoport, (1990), ‘The Meaning of the Build Environmet’ The University of Arizona Press. 
11 N. Schulz, (1985), ‘The Concept of Dwelling on the Way to Figurative Architecture’, Rizzoli, New York, 
ISBN-10:084780590. 
12 Casey, E.S., (1997), “The Fate of Place: A Philosophical History”, University of California Press, ISBN 0-
520-21649-0. 
13 Norberg-Schulz, C. (1971). Excistance, Space and Architecture. London: Studio Vista. 
14 Relph, E. (2008). Place and Placelessness. (2. Baskı). New York: SAGE Publications. 
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Şekil 1. Yer’in Kavramsal Modeli15 

 
Yer’in kavramsal modeline bakılarak yorumlama yapılacak olursa; eylemler başlığı altında 
“deneyim”, fiziksel özellikler başlığı altında “hafıza”, kavramlar veya anlamlar başlığı altında 
“aidiyet” kavramlarına yer verilebilir. Böylelikle yer kavramının algılanabilmesindeki ana 
parametreler kentsel mekanlarda eylem, fiziki özellikler ve özgün değerler olarak 
adlandırılabilir. Yer duygusu veren mekanlar, düşünsel ve algısal boyutların gerilimiyle 
hissedilen iyi olma modunun egemen olduğu mekanlardır. 
Bir mekânın ‘yer’ olarak adlandırılmasındaki en temel etmenlerinden birisi zamanın 
varlığıdır. Zaman kavramının yer ile etkileşime geçmesi ve buradan doğan zaman algısının 
yere özgü değerler bütününde değişikliğe uğraması düşünürler tarafından belirtildiği üzere 
sezgisel olarak ilerlemektedir. Mekân ve yer kavramlarının birbirleri ile olan etkileşimi 
neticesinde ortaya çıkan algısal boyutun kültürel miras ile ilişkilendirilerek açıklanması 
gerekmektedir. Çalışmanın asıl hedeflerinden birisi olan yerin ruhunun algılanabilirliği ve 
okunabilirliğini bu denli etkileyen mekân, yer ve algı kavramlarının arasındaki kuvvetli bağın 
açıklanarak birey/toplum özelinde nasıl yansıdığı aktarılacaktır.  
Bu durum yaşama anlamsal ve kavramsal olarak faklı boyutlar kazandırmaktadır. Yaşamın 
soyut ve kavramsal düzeylerini ön plana çıkartmak; ait olma duyusunun ve sahiplenilen yer 
olma duyusunu beraberinde getirmektedir. Kent mekânında görsel algının önemine yaptığımız 
vurgu psikolojik olarak da kendisini göstermeye başlayarak kültürel miras alanlarını da 
kullanıcı deneyimini ve algısını etkilemektedir (Şekil 2).  

 
15 Relph, E. (2008). Place and Placelessness. Kaynak doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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Şekil 2. Kavramsal Analiz Şeması16 

 
Tarihi Çevrede Algı ve Yerin Ruhu 
Tarihi çevredeki zaman algısı üst üste binen katmanların varlığından ortaya çıkmaktadır. 
Tarihi, zamanı tek bir yönden bakarak değil, ideolojik, ekonomi, politika, din, sanat, kültür 
gibi farklı yönlerden inceleyerek anlamak hepsinde farklı bir anlam barındırmasıyla mümkün 
olurken bireyin algısını açığa çıkaran varoluşsal imlemeler özünün anlaşılması ve her yönden 
bakılması ile ortaya çıkabilir. İnsan ve çevre etkileşiminden doğan ilişkiler bütününde; 
davranış, deneyim, kişisel mekân, aidiyet, mahremiyet, alışkanlık, kültürel değer, algılanan 
çevre olarak yorumlamak mümkündür. Algılanan çevre ise bilişsel sürece dahil olup, duyu ve 
çağrımlardan kaynaklı ilişkilerin ortaya çıkmasından oluşmaktadır. Bu bağlamda kent 
mekanındaki mekânın öznesi haline gelen insan faktörü algısal sürecin parçası haline 
gelmektedir. İnsan-çevre etkileşiminden doğan etmenlerin aşamalar halinde konuları ele 
almak daha anlaşılır kılacaktır. Tarihi kentlerde oluşan yere özgü değerler, soyut kültürel 
miras ögelerini korumak ve geleceğe aktarmak bu sebeple çok önemlidir. Bu araştırma 
kapsamında; Tarihi çevrelerdeki koruma kavramının ne kadar korunabildiğini anlamak ve 
bunun algıdaki önemli etkilerini tartışarak aktarmak olacaktır. 
Sözleşme, tüzük, deklarasyon, bildirge ilke gibi uluslararası geçerliliği olan ICOMOS, 
UNESCO, ICCROM gibi belgeler üzerinden mekân ve yer kavramları etkileşiminden doğan 
algı kavramının tarihi kentlerdeki yansısı olan yerin ruhunun süreç içerisindeki gelişimi 
aktarılacaktır. Algısal olarak yerin ruhu kavramı bireyin yerleşim yeri içerisindeki kavramları 
veya anlamları algılama neticesinde doğan aidiyet duyusunu, toplum kimliğini etkilemektedir. 
Bu bakımdan, koruma literatüründe geçmiş ile gelecek arasında bir zaman köprüsü görevi 
gören algı kavramı ilke ve tanımlamalara bakılarak tarihi çevreye zarar vermeden neler 
yapılabileceği araştırma sorusu olmaktadır. Koruma düşüncesinin gelişiminde önemli ölçüde 
etkiye sahip olan zaman ve mekân kavramları bireyin zihnindeki etkileşimi ile birlikte sürekli 
değişen ve gelişen iki olgunun etkisi bulunmaktadır.   

 
16 Kaynak: Rana Kale , (Y. Lisans Tezi Kapsamında çalışılmıştır.) 
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Koruma kavramının bireyin geçmiş, şimdi ve gelecek arasında kurduğu bağlantılar 
neticesinde zaman boyutu sosyal ve kültürel çerçeve ile beraber kentlerde varlığını 
sürdürebilir niteliktedir. Yerin Ruhu kavramı toplum hafızasını içerisinde barındıran zamana 
ve mekâna bağlı olarak değişen ve gelişen olgudur. Koruma kavramının yerin ruhu ve aslında 
algı ile olan ilişkisi zaman köprüsünün kentler, toplum üzerindeki yansımasını doğurmasıdır. 
Geçmişin algılanabilmesi için en önemli parametrelerden birisi yere özgü değerleri içerisinde 
kapsayan bağlamın korunarak günümüze aktarılmasıdır. Geçmişi yok saymak, toplumu ve 
hafızayı silmek anlamına gelmektedir. Böylelikle korunan değerler sadece somut olan tarihi 
değere, niteliğe sahip yapılar değil çevresi ve içerisinde bulunduğu kültürel çevre ile birlikte 
korunmalıdır. Korumanın kavramsal altyapısının oluşturulması ve süreç içerisinde geçirdiği 
dönüşüm ile birlikte kentlerdeki somut olmayan değerlerin de ön plana çıkarıldığı 
görülmektedir. Korumanın esas öznesi olan değeri tarihi eser/anıt korumadan bağlamı 
kapsayan çevre/kültür/doku korumasına geçiş evresini kapsamaktadır.  
Korunacak değerlerin çevre/kültür/doku bağlamında kentsel ölçekte kurgulanmasındaki en 
önemli etkenlerden birisi o yere ait ruhu gelecek nesillere aktarmak amaçlıdır. Yerin ruhunun 
geçmiş ile gelecek arasındaki bağın korunmasında etken olmasının sebebi belirli yere özgü 
parametrelere bağlı olmasıdır. Bu parametreler (Şekil 3) yer kavramı ve algı ile doğrudan     
bağlantılı olarak aktarılmaktadır.  

 
Şekil 3. Yer Kavramının Parametreleri17 

 
Yer kavramının algısal boyutu olan yerin ruhu kavramının geçmişten gelen ilkelerle birlikte 
nasıl günümüze ulaşabileceği ve koruma sürecindeki konumunun nasıl olduğuna bakılmalıdır. 
Uluslararası yönergelere bakılarak koruma sürecindeki yerini açıklamak gerekmektedir. 
 
1.Atina Tüzüğü (Carta del Restauro)  
Atina Tüzüğü, eserlerin korunması ve geleceğe aktarılması konusunda 1931’de İtalya’da 
yayınlanmıştır. İçerisinde bulunan iki madde ‘yerin ruhu’ kavramına ulaşmada ilk ortaya 
atılan nüveler olarak tanımlanabilir niteliktedir.  

 
17 Kaynak: Rana Kale 
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“Madde 5- Hangi döneme ait olursa olsun, sanat değeri ve tarihi anısı olan tüm öğeler 
korunmalıdır…  
Madde 6- Anıta ve geçirdiği dönemlere olduğu kadar çevresine de saygılı olunmalıdır…” 18 
“Anısı olan tüm ögelerin” sözcüğü ile sadece tarihi eser olmasının ötesinde anı değerine vurgu 
yapmaktadır. Çevre vurgusu ile bağlam içerisindeki ruhun korunmasındaki ilk adımlar 
atılmaya başlanmıştır. Fakat tam anlamı ile özgün değerlere vurgu yapılmamıştır. Böylelikle 
mekân ve yer kavramlarının kesişiminden doğan algısal boyut varlığını sürdürebilmesi için 
yerin ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak esas amaçlardan birisi olmalıdır. 
 
2.Venedik Tüzüğü  
“Madde 1- Tarihi anıt kavramı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir 
uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir 
yerleşmeyi de kapsar… 
Madde 14- Anıtın bulundukları yerler, bütünlüğün korunması, sağlıklı kılınıp, yaşanır 
şekilde ortaya konması için özel bir dikkat gerektirir…” 19 
Geniş ölçekte vurgunun yapıldığı belge olarak Venedik Tüzüğü, anıtın bütünlüğü içerisinde 
korunması gerektiği vurgusunu yapmaktadır. Koruma bilincinin temellerinin atıldığı bu 
belgede alan ve bütünlük vurgusu ile algısal boyuttaki yerin ruhuna etken maddeleri 
bulunmaktadır. Kavram olarak henüz belgelerdeki varlığı kesinleşmemiştir. Sadece alan ve 
çevre koruması yerin ruhunun algılabilmesi için yeterli nüveleri içermemektedir.  
 
3.Amsterdam Bildirgesi  
“b. Mimarlık mirası yalnız üstün nitelikli tek yapılan ve çevrelerini değil, tarihsel ve kültürel 
özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları içerir.”20 
1975 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen bildirgede kentsel koruma konusunda 
ciddi konuma sahiptir. Yukarıda belirtilen madde doğrultusunda Venedik Tüzüğü’nden en 
önemli farkı tarihsel olmanın yanı sıra kültürel niteliğe sahip kentsel alanları kapsıyor 
olmasıdır. Böylelikle ilk olarak Amsterdam Bildirgesinde bütünleşik olarak koruma 
anlayışının temellerinin atıldığı görülmektedir.  
 
4.Nara Özgünlük Belgesi 
“Madde 13: Bir anıtın ya da sitin doğasına ve kültürel bağlamına bağlı olarak; özgünlük 
yargısı çok çeşitli bilgi kaynaklarına bağlıdır. Bu kaynaklar; tasarım ve biçimi, malzeme ve 
nesneyi, kullanım ve işlevi, gelenek ve teknikleri, konum ve yerleşimi, ruh ve anlatımı, ilk 
tasarım ve tarihsel evrimi içerir…” 21 
Venedik Tüzüğü ışığında hazırlanan belge 1994 yılında UNESCO, ICOMOS VE ICCROM 
tarafından düzenlenmiştir.22 Somut olmayan değerlere vurgu yapılan belgede; kültürel ve 
toplumsal olarak yere özgün değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki en önemli ölçütlere 
sahip maddesini taşımaktadır.  

 
18 Atina Tüzüğü (Carta Del Restauro), 1931, 
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0660878001536681682.pdf, alınma tarihi: 08.12.2022. 
19 Venedik Tüzüğü, ICOMOS, 1964, 
http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf, alınma tarihi: 08.12.2022. 
20 Amsterdam Bildirgesi, 1975, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0458320001536681780.pdf, 
alınma tarihi: 08.12.2022. 
21 Nara Özgünlük Belgesi, 1994, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0756646001536913861.pdf, 
alınma tarihi: 08.12.2022. 
22 Ahunbay, Z., (1996), Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (6.Baskı), Yem Yayınları, İstanbul. 
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5.Tarihi Kentsel Peyzaj Tavsiye Kararları (Historic Urban Landscape) 
Koruma felsefesinin gelişiminde son yıllarında gelişen kavram olarak HUL (Historic Urban 
Landscape) yaklaşımı, UNESCO tarafından kabul edilen bir tavsiye kararıdır. Kültürel ve 
doğal miras değerlerinin korunmasında hem kentsel korumanın vurgusunu yaparken hem de 
farklı boyutlarda sosyal düzeylere de değinmeyi amaçlayan bir tavsiye kararını 
kapsamaktadır. Somut ve somut olmayan mirasın bütün boyutlarının korunması gerektiğini 
savunan HUL yaklaşımı, kentlerin ruhuna (Genius Loci), kimliğine, benliğine zarar verecek 
müdahalelerin, planlamanın önüne geçilmesini hedeflemektedir. Bununla birlikte “Tarihi 
Kentsel Peyzaj” yaklaşımı ile kültürel çeşitliliği koruyarak toplumdaki süregelen gelenek 
algısını yani yer kavramının temelini oluşturan özgün değerlere duyulan saygının önemini 
vurgulayarak tarihsel katmanların görünür hale getirilmesini sağlamak asıl hedeflerden birisi 
olmalıdır. 
 
6.Quebec Deklerasyonu (Spirit of Place) 
Yerin ruhunu korumak ve aktarmak amaçlı 2008 yılında somut ve somut olmayan mirasın 
korunması amacıyla kabul edilen ilke ve tavsiyedir. Kuşaklararası kültürel etkileşimin algılsal 
boyutu ile birlikte yerin ruhunun nesilden nesile aktarımını sağlamak asıl amaçlarından 
birisidir. Yayınlanan diğer tüzük, belge ve bildirgelerden farklı olarak yerel değerleri ön plana 
çıkartan ve her yerin kendine özgü farklı ruh taşıdığını ve buna yönelik olarak kavramsal 
olarak yeniden düşünmek, tehdit unsurları, korumak ve aktarmak şeklinde ayrılan 4 ana 
madde şeklinde açıklanmıştır.  
Yukarıda aktarılan bildiri, belge, ilke ve tüzükler ile algısal boyutun en önemli belirleyicisi 
olan ‘Yerin Ruhu’nun koruma sürecindeki yerinin gelişimi incelenerek aktarılmıştır. Yapılan 
aktarım neticesinde; algısal boyut olarak yerin ruhunun kentlerdeki bozulmalar ile birlikte 
korunamadığı ve yayınlanan ilkelerin her bölgeye özgün değerleri içerisinde barındırması 
gerektiği vurgulanmalıdır. 
 
SONUÇ 
Sonuç olarak, algılama süreci deneyim ve yaşantılardan, iç güdülerden, değerlerden, 
kültürden, bilişsel farklılıklardan etkilenirken kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Bu 
süreçte yaşanan yer olarak mekân; algılanan mekandır ve öznel olandır. Algı, yaşadığımız 
çevreyi anlamlandırır ve bizim o yere ait olmamızı sağlar. Bu bakımdan, zihinsel sürecin 
parçası olarak duyumsamalarla birlikte değerlendirme sürecini de sonuçlandırmak 
gerekmektedir. Somut miras, yaşanan fiziki çevrede bulunan yapı; kendi etrafındaki yere özgü 
değerler ile birlikte, yerin dokusu ile birlikte korunursa o yere ait bütüncül anlam ifadesi 
ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, kültürel mirasın korunmasında her iki durum da düşünülerek 
farklı kültür politikalarının ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Her iki kavram da birbirinden 
ayrılamaz bir bütündür. Bu kavramları algılamak ve tarihin izlerini geleceğe aktarmak için 
korumanın geliştirilmesi gerekmektedir.  
Kentsel mekânı iki şekilde ele alabiliriz: ilki sadece maddesel olan fiziksel formlardan oluşan 
rasyonel ve reel boyuttaki mekân olarak karşımızda ifade bulurken; diğeri ise, bu 
maddeselliğin anlamlandırıldığı, zihinsel kurgularla anlam bulduğu ve kavramsal ifadelere yer 
verildiği mekân olarak tanımlanabilir. Algısal süreçte ise iki aşama bulunmaktadır: Duyumsal 
ve bilgisel olarak ayırılmaktadır. Bu süreç de tıpkı kent mekanını tanımladığımız gibi; bilgisel 
olanın maddesel mekânı kavramasıyla oluşan olgudur. Duyumsal algı ise, iki aşamada 
zihinsel süzgecinden geçirdiği algı sürecini ifade ederken; maddesel boyutun özümsendiği ve 
algı sürecine dahil olarak duyum aşamasında varolduğu aşama ise, ikinci aşama ise algısal 
sürecin mekânın kavramsal ve soyut değerinde yoğunlaştığını ve bunu bilişsel düzeylere 
aktardığı aşama olarak tanımlanır.   
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Bu durumda tarihi kent dokusu içerisindeki yaşantı o yerdeki özgü değerlerin ortaya 
çıkarılmasından doğmalıdır. Geçmiş ile gelecek arasında oluşturulan bir köprüdür. Kentsel 
mekânı sadece fiziksel olarak değil, anlamları ve değerleri ile birlikte korumanın önemi 
vurgulanmaktadır. Sadece yapı ölçeğinde koruma o yerleşime ait tüm izlerin silindiğine işaret 
etmektedir. Halbuki bu durumda korumanın algısal boyutunun kullanıcılara farkındalık 
yaratması için; soyut mirasın sürekliliği önemlidir. Bu sebeple, kimliklendirilen kent mekânı 
kullanıcısını yere bağlayan değerler ile birlikte üst üste gelen katmanlarla sürekliliği devam 
ettirerek geleceğe aktarabilir. Bu durum yaşama anlamsal ve kavramsal olarak faklı boyutlar 
kazandırmaktadır. Yaşamın soyut ve kavramsal düzeylerini ön plana çıkartmak; ait olma 
duyusunun ve sahiplenilen yer olma duyusunu da tetiklemektedir. Bunun yanında kent 
mekânında görsel algının önemine yaptığımız vurgu psikolojik olarak da kendisini 
göstermeye başlayacaktır. Oranın kullanıcısı ile arasında bir bağ oluşturan yaşanılan yer işte o 
zaman yaşar hale gelecektir. Belge, tüzük ve bildiriler neticesinde vurgulanılan yerin ruhu 
kavramı belirli parametrelerin kentsel ortamda korunarak geleceğe aktarılması sonucunda 
“algı”nın “mekan”daki “yer”i ortaya çıkacaktır. “Algı”nın “mekan”daki “yeri”inin vardığı 
nokta sonuç olarak “Yerin Ruhu”nu korumaktan, geleceğe aktarmaktan geçmektedir. 
Sonuç olarak, kültürel miras alanlarının toplumun somut ve somut olmayan değerlerinin 
tümünü içerisinde barındıran bir olgu olması nedeniyle korunmasında yerin ruhunu geleceğe 
aktarmanın önemine vurgu yapmak önemli etmenlerden birisi olmaktadır. Yerin ruhu fiziksel, 
sosyal, bellekte iz bırakan unsurları içerisinde barındırarak geleceğe taşımaktadır. Yerin 
ruhunun yok olmasına karşın oluşan tehdit unsurlarının saptanarak koruma amaçlı imar 
planlarına entegre edilmesi ile gelecek nesillere aktarımın kuvvetleneceği görülmektedir.  
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TÜRKİYE’DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARININ TAN ve ULUS 
GAZETELERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ (1930-1932) 

 
Ayşen ARSLAN YAPICI* 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora 
Programı Öğrencisi  
ORCID: 0000-0002-6761-5814 
 
ÖZET 
Milli bayramlar, toplumların milli benliklerini güçlendirmek amacıyla birlik ve beraberlik 
içinde kutladıkları özel günlerdir.  Ortak değerlerin oluşmasını sağlayan bu günlerin yeri 
toplumda büyük bir öneme sahiptir. Cumhuriyetin ilan edildiği tarih olan “29 Ekim” tarihi de  
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde kutlanan milli bayramlardan birisidir. Söz konusu bayram 
1925 yılından itibaren milli bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Çalışmanın konusu, 
Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Tan ve Ulus Gazeteleri kapsamında 
incelenmesidir. Bu çalışma da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ortak değere sahip olan bu 
bayramın nasıl kutlandığını ve milli değerler etrafında halkın nasıl birleştiğini görmek 
amacıyla dönemin en prestijli gazeteleri olan Tan ve Ulus Gazeteleri aracılığıyla kronolojik 
olarak bayram haberleri incelenmiştir. Tan ve Ulus Gazetelerinde incelenen 1930-1932 yılları 
arası dönemde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yapılan hazırlıklar günler öncesinden haber 
edilerek, kutlama programları, halkın etkinlikleri ve törenlerin içeriğine dair geniş bilgilere 
yer verilmiştir. Törenler tüm yurtta coşkulu bir şekilde kutlanmış, fener alayları ve balolar 
düzenlenmiş, resmigeçit törenleri yapılmıştır. Tören programları valilikler tarafından 
düzenlenmiştir. Gazetelerde kutlamaların saat 10.00’da vilayet makamında resmikabul 
törenleri ile başlayarak tüm yurtta yapılan çeşitli merasimlerle devam ettiğine dair bilgilere 
ulaşılmıştır. Ayrıca yurtdışında bulunan elçiliklerde Cumhuriyet Bayramını kutlamak 
amacıyla çeşitli programlar düzenlemiştir. Gazetelerden elde edilen bir bilgiye göre 1930 
yılında söz konusu bayramın Mısır İskenderiye’de bulunan İskenderiye Limanı’nda da 
kutlandığı anlaşılmıştır. Tan Gazetesi incelendiğinde 1930 ve 1932 yılları arasında İstanbul’da 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Beyazıt Meydanında, Ankara’da ise tribünde kutlandığı 
görülmüştür. Çalışmamızın temel kaynağını oluşturan Tan ve Ulus Gazetesi nüshalarına 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinden ulaşılmıştır.  Çalışmada materyal olarak Tan ve Ulus 
Gazetelerinin seçilmesinin sebebi bu gazetelerin 1930 ile 1932 yılları arasında dönemin en 
prestijli gazeteleri olmasından kaynaklıdır. Çalışmanın daha ayrıntılı incelenebilmesi için 
dönemin diğer gazeteleri incelenebilir. Ayrıca söz konusu döneme ait kutlama telgrafları, 
mektuplaşmalar ve benzeri yazışmalar da incelenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Tan, Ulus, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 
 

AN EXAMINATION OF THE REPUBLIC DAY CELEBRATIONS IN TURKEY 
WITHIN THE SCOPE OF TAN and ULUS NEWSPAPER (1930-1932) 

 
Abstract 
National holidays are special days that societies celebrate in unity and solidarity in order to 
strengthen their national identities. The place of these days, which enables the formation of 
common values, has a great importance in society.   

 
* Bu çalışma, “Tan ve Ulus Gazetesi’ne Göre Tek Parti Dönemi’nin Siyasi ve Sosyal Yapısı (1930-1939)” adlı 
doktora tezinden üretilmiştir. 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

768 

"29 October", the date of the declaration of the Republic, is one of the national holidays 
celebrated in the Republic of Turkey. This holiday has been celebrated as a national holiday 
since 1925. The subject of the study is the examination of the Republic Day celebrations in 
Turkey within the scope of Tan and Ulus Newspapers. In this study, in order to see how this 
holiday, which has a common value in the Republic of Turkey, is celebrated and how the 
people unite around national values, the most prestigious newspapers of the period, Tan and 
Ulus Newspapers, were examined chronologically. In the period between 1930-1932, which 
was examined in the Tan and Ulus Newspapers, the preparations for the 29 October Republic 
Day were informed days before, and extensive information was given about the celebration 
programs, public events and the content of the ceremonies. Ceremonies were celebrated 
enthusiastically all over the country, lantern processions and balls were organized, and official 
parades were held. Ceremonial programs are organized by the governorships. It has been 
found in the newspapers that the celebrations started with the official acceptance ceremonies 
at the provincial office at 10:00 and continued with various ceremonies held throughout the 
country. In addition, various programs were organized in embassies abroad to celebrate the 
Republic Day. According to the information obtained from the newspapers, it was understood 
that the feast in question was also celebrated in the Alexandria Port in Alexandria, Egypt in 
1930. When Tan Newspaper was examined, it was seen that Republic Day celebrations were 
celebrated in Beyazıt Square between 1930 and 1932 in Istanbul and in the tribune in Ankara. 
The copies of Tan and Ulus Newspaper, which constitute the main source of our study, were 
obtained from the Istanbul University Library. The reason why Tan and Ulus Newspapers 
were chosen as the material in the study is that these newspapers were the most prestigious 
newspapers of the period between 1930 and 1932. In order to examine the study in more 
detail, other newspapers of the period can be examined. In addition, congratulatory telegrams, 
correspondence and similar correspondence belonging to the period in question can also be 
examined. 
Keywords: Tan, Ulus, October 29 Republic Day. 
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MİNİA-SİVAS  “OSMANAĞA KONAĞI” ÖRNEĞİ 

 
Doç. Dr. Hülya KAYNAR 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik 
Bölümü 
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Öğr.Gör. Serdar KORKMAZ 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, El Sanatları 
Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3808-5084   
 
ÖZET 
Sivas, Türklerin Anadolu’da yerleşmelerinden itibaren, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi eserlerini bir arada bulunduran nadir şehirlerden bir tanesidir. Sivas kent merkezi 
içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarından  biri  sivil mimarlık örnekleridir. Bir arada 
yaşayarak toplumları ve kültürleri oluşturan “mekana dayalı” süreçler,  mekanın, toplumsal 
morfoloji olduğunun kanıtıdır. 
Yaşadıkları dönemin sosyolojik, coğrafik ve kültürel ögeleri ile ilgili bilişsel süreç  içerisinde 
değerlendirilen mekanlar; ev ve ontoloji arasında bir bağ kurmaktadır.  Evler, salt korunma 
barınma ihtiyacının dışında, insanın doğasında olan bilişsel güçleri ve dürtüleri ile ortaya 
çıkan var olma savaşında, sosyo-kültürel farklılıklarla yoğurularak, kökleşme olgusunu içinde 
barındıran mekanlardır.  
Evler, tarih içerisinde modernleşme ile birlikte, önemli değişimler geçirmiştir. Günümüzde 
kentsel dönüşüm adı altında, bir ev ve bir sokaktan daha çok yer kaplayan, şehrin bir 
bölümünü çok kısa sürede tamamen farklı bir boyuta taşıyan yeni modeller ortaya çıkmıştır.  
Kültürel bellek olarak hafızalarımızda yer eden, ev, ocak kavramı, yerini tamamen teknolojiye 
dayalı akıllı evlerden oluşan, tek tip konut biçimlerine doğru evrilmektedir. Burada da farklı 
sanatsal yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bir şehrin yapısal tarihi kimliğini, bir bütün 
formunda sergilemek amacıyla minyatür kentler ortaya çıkmış, birçok şehir bu uygulamaya 
başlamıştır.  Tarihi değeri olan binaların, orijinal görüntüsü belli ölçeklerde küçültülerek 
aynen verilmeye çalışılmıştır. Fakat binanın malzeme ve yapım tekniği aslından tamamen 
farklıdır ve sanatçıya bağlı olarak, değişik malzeme ve teknikler üretilmektedir.  
Bu araştırmada, Sivas ili tarihi mekanlarının bir arada sergilenmesi amacıyla ortaya çıkan, 
Minia-Sivas Projesi kapsamında üretilen, tarihi Sivas konaklarından biri olan “Osmanağa 
Konağı” ele alınmıştır. Konak yapım tekniği, kullanılan malzeme, işlem basamakları, süreç ve 
sonrası için koruma tedbirleri hakkında bilgiler verilecektir.  
Anahtar kelimeler: Sivas, Konak, Minyatür Şehir, Kültürel Bellek, Osmanağa Konağı 
 

MINIA CITIES THAT EMERGED AS CONTEMPORARY ART PRACTICES IN 
CULTURAL MEMORY TRANSFER; OSMANAĞA MANSION EXAMPLE 

 
SUMMARY 
Sivas is one of the rare cities that has artifacts from the Seljuk, Ottoman and Republican 
periods since the Turks settled in Anatolia. One of the immovable cultural assets in Sivas city 
center are examples of civil architecture. The “space-based” processes that create societies 
and cultures by living together are proof that space is a social morphology.  
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The places evaluated within the cognitive process related to the sociological, geographical and 
cultural elements of the period they lived in; establishes a link between house and ontology. 
Apart from the mere need for protection and shelter, houses are places that contain the 
phenomenon of rooting by being kneaded with socio-cultural differences in the war of 
existence that arises with the cognitive powers and impulses in the nature of human beings. 
Houses have undergone significant changes with modernization throughout history. Today, 
new models have emerged under the name of urban transformation, which take up more space 
than a house and a street, and carry a part of the city to a completely different dimension in a 
very short time. The concept of home and hearth, which is in our memories as a cultural 
memory, is evolving into uniform housing forms consisting entirely of technology-based 
smart homes. Here, too, different artistic approaches emerge. In order to display the structural 
historical identity of a city as a whole, miniature cities have emerged and many cities have 
started this practice. The original appearance of the buildings with historical value has been 
tried to be given exactly by reducing them to certain scales. However, the material and 
construction technique of the building are completely different from the original and different 
materials and techniques are produced depending on the artist. 
In this research, "osmanağa Mansion", one of the historical Sivas mansions, produced within 
the scope of the Minia-Sivas Project, which emerged for the purpose of exhibiting the 
historical places of Sivas province together, is discussed. Information will be given about the 
mansion construction technique, the materials used, the process steps, the protection measures 
for the process and after. 
Keywords: Sivas, Mansion, Miniature City, Cultural Memory, Osmanağa Mansion 
 
1. GİRİŞ   
Bellek, insanın en temel işlevlerinden biri olmakla birlikte insanın varoluşunu zaman ve 
mekan bütünlüğü içinde algılamasına ve sürdürmesine imkan veren en önemli yetilerden 
biridir (Yeşilyaprak, 2008). Disiplinlerarası bir kavram olarak ele alınan belleğin genel 
çerçevesi; deneyim, duyum, izlenim, algı gibi kavramlarla kavrayışları canlı tutabilme yetisi 
olarak çizilmiştir (Sayar Avcıoğlu vd. 2017).  
Bellek tanımlarında sıkça rastlanan ve belleğin genel bir ifadesi olan geçmiş ve şimdi 
etkileşimi Paradigma Felsefe Sözlüğü’nde geçmişi şimdide koruma gücü olarak ifade 
edilmiştir. Bu noktada düşünülmesi gereken, geçmişin nasıl korunabildiği (Çeviker, 2009) ve 
günümüze nasıl yansıtılabildiğidir diyebiliriz. 
Bellek ile ilgili genel tanımlamalar ele alındığında ortaya çıkan ortak kabul; belleğin sadece 
geçmişten ibaret olmadığı; geçmişte depolanan imgelerin, olayların ya da kişilerin, şimdiki ve 
gelecek zamanda depolanacaklar ile ilişkilendirilerek üst üste çakıştırılması olarak ifade 
edilebilir (Sayar Avcıoğlu vd. 2017) 
Araştırmacılar, geleneksel yaşam biçimini yansıtan konut imgelerinin insanların geçmişle bağ 
kurmaları açısından önemli olduğu görüşünde birleşmektedir. Bu bağın kurulmasında insanın 
yaşadığı çevreyle olan etkileşimi ve bu etkileşimi zihninde saklayıp, yeniden anımsama ve 
geri çağırma yeteneğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bellek, geçmişi saklama ve yeniden 
meydana getirme yetisidir. Ansal bir işlem olup bilinç işidir. Bellek bir yeti olduğu gibi aynı 
zamanda özneyle nesne arasındaki etkileşimin sonuçlarını barındırma yeridir (Öymen Özak 
vd, 2009:145). 
Mekân, Kültür ve Bellek Çalışmaları, kente yapılan kurumsal ya da bireysel her türlü 
müdahaleleri dikkate alarak kimi zaman geçmişin izlerini sürmeyi kimi zaman da günümüze 
ulaşan mirası nasıl geleceğe aktarabiliriz sorusunun cevaplarını aramayı amaçlamaktadır 
(Elektronik Erişim 1, 2022).   
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Şekil 1. Yaşam- Mekan – Bellek ilişkisi Modeli (Öymen Özak vd, 2009:150) 

 
Mekânsal bir ögenin bellekte saklanması bireyin duyumsal ve algısal süreçte mekânı 
algılarken mekânla kurduğu ilişkinin boyutlarına göre değişken bir yapı sergiler. Mekân birey 
için ne kadar çok bağlam içeriyorsa mekân o kadar kalıcıdır. Anılarla, deneyimlerle, algılarla, 
duyumlarla desteklenmiş bir mekân bellekte ilişkilendirilir, eşleştirilir, yönlendirilir 
karşılaştırılır ve kodlanır. Bu kodlama uzun süreli belleğe alınma anlamına gelir. Uzun süreli 
bellekte kodlanan bu öge, bireyin yaşam döngüsü içerisinde tekrar hatırlanmak üzere geri 
çağrılır (Öymen Özak vd, 2009:150). İnsanlığın ilk çağlarından başlayıp günümüze kadar 
gelen bellek, mekan, ev kavramları benliğimizin temelihtiyaçlarına hitap ettiği için belki de 
hiç eskimeyecek zamansız kavramlar olarak nitelendirilebilir (Algın vd. 2001). 
Bu çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü, Hasbahçe Minia Sivas Açık Hava 
Müzesi içerisinde bulunan “Osmanağa Konağı ”minyatürü incelenmiştir.  Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından planlama ve  finanse edilen, üniversite öğretim elemanları 
ve öğrencilerinin çabalarıyla gerçekleştirilmiştir.  Sanatçı Serdar Korkmaz’ın yorumuyla, 
hayat bulmuş, soyut sanat  alegorisi şeklinde, sanatı deneyimleme çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan yapıtlardan bir tanesidir. Medresenin yapım tekniği, kullanılan malzeme, işlem 
basamakları, süreç ve sonrası için koruma tedbirleri hakkında bilgiler verilecektir.  
Osman Ağa Konağı (Görsel 1), il merkezi Bahtiyar Bostan Mahallesi’nde bulunmaktadır. 
Yapı “Mesrur Süreyya Başara” konağı olarak da bilinir. Güneyi bahçeli taş ve kerpiç duvarla 
çevrilidir. Subasmanı yığma taş, üst katlar, ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Yapıya giriş 
yedi basamakla çıkılan iki ayrı çift kanatlı kapıdan sağlanır. Konak kırma çatılı, kiremitli 
geniş saçaklı, saçak altı ahşap kaplamalıdır. Kapı ve pencere söveleri ahşap, pencereler kanatlı 
tiptedir. Osman Ağa Konağı 2003 yılında restore edilmiştir. 9 Şubat 2004 tarihinde Sivas 
Hizmet Vakfı Genel Merkezi olarak kullanılmak üzere hizmete açılmıştır (Elektronik Erişim 
2, 2022).   
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Görsel 1. Osmanağa Konağı  (Kaynar, 2018) 
 

.  
Görsel 2. Minia Sivas Kültür Parkı Genel Görüntü (Korkmaz, 2022) 

 
2. MATERYAL METOT  
Materyal olarak, andezit taşı, yapay ve doğal ahşap (ceviz), köpük pvc panel, bağlayıcı 
yapıştırıcılar, montaj malzemeleri ve alüminyum levha kullanılmıştır.  
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-Andezit taşı; tomarza grisi olarak adlandırılan, sulu ve kuru kesime uygun olan taş seçilmiştir  
-Yapay ahşap;18 ve 20 mm kalınlığında MDF olarak adlandırılan malzemedir. 
-Köpük pvc panel; 8 ve 10 mm kalınlığında PVC foamy levha olarak adlandırılan malzeme 
seçilmiştir. Suya ve neme karşı dayanıklı olduğu için iç ve dış ortamlarda kullunılmıştır.  
-Doğal ahşap; Eserde, pencere, pervaz ve alın tahtası olarak doğal çam ağacı kullanılmıştır.  
-Bağlayıcı yapıştırıcı: Pvc levha, yapay ahşap ve andezet taşlarını montajlama amacıyla 
poliüretan esaslı yapıştırıcılar kullanılmıştır. Bağlayıcı yapıştırıcı poliüretan içerikli ve 
sızdırmazlık özelliği olan bir maddedir. Rahat boyanabilir ve boyama sonrası hiçbir hacim 
değişikliği gerçekleşmez, elastikiyetini kaybetmez, korozyonu önleme ve yüksek kalite 
yapıştırma özelliği gösterir.Hem bağlayıcılı hem de yalıtım etkisi çok oldugundan dolayı dış 
ve iç  ortamda  sergilemek için tasarlanan  minyatürlerde poliüretan esaslı bu baglayıcı tercih 
edilmiştir.  
-Montaj malzemeleri; L demir bağlantıları, çeşitli ölçülerde ahşap vidaları, çeşitli boyutlarda 
çiviler, poliüretan esaslı bağlayıcılar montaj işlemlerinde kullanılan malzemelerdir.  
Alüminyum levha; eserin çatı kısımlarında kapatıcı ve su akar yolu oluşturmak amaçlı 
kullanılan malzemedir. 0,80mm ve 1mm kalınlığında eloksal kaplamalı alüminyum levha 
kullanılmıştır. Kaplam işlemi uygularken (Eloksal kaplama) oksalik/sülfirik asit ya da 
alüminyum elektrolit ile mumameleye tabi tutulur. Bu kaplamaya “anotlama” da 
denilmektedir.  
Çürümeye ve ısı sirkülasyonuna dayanıklıdır. Poliüretan esaslı bağlayıcı malzeme ile uyumlu 
sızdırmazlık ve yalıtım konusunda tercih edilen bir yapı malzemesidir. Bir m2 ‘si 2,4 kg 
gelmektedir. Levha halinde bulunmaktadır. İstenilen ölçüde ebatlandırılması, su ve kenet 
kanallarını tenekecilik de kullanılan makine ve ekipman ile atölyede imal edilmiştir. Daha 
sonrada çatı kaplama normuna göre kaplaması yapılmıştır. 
 
İşlem Basamakları;  
İlk olarak taşınmazın orijinali üzerinde (Osmanağa Konağı) ön incelemeler yapılmıştır. 
Restorasyon işlemi yapılmış ise ilgili devlet kurumlarından restorasyon ve röleve planları 
temin edilmiştir. Plan ve ölçülere ulaşılamayan bölümlerde birebir ölçü alınmıştır. Serbest el 
ile kroki çizilip, malzeme seçimi yapılmıştır.  
 

 
Görsel 3. Ahşap iskelet oluşturulması (Korkmaz, 2022)  
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2. Aşama; Sivas sivil mimari ahşap yapılarında genellikle taşıyıcı olarak ahşap karkas 
kullanılmıştır. Minyatürlerde hem taşıyıcı hem de  diğer  işlemlerde kullanılan malzemelerin 
tutuculuğunu arttırtırmak için, 18mm, 20mm  kalınlığında yapay ahşap paneller kullanılmıştır. 
Yapay ahşap paneller belirlenen  ölçülerde ebatlandırılıp  mobilya birleştirme de kullanılan 
vida ve metal ekipmanları  kullanarak montajı yapılmıştır (Görsel 3). 
 

 
Görsel 4. Su basmanı taşların örülmesi işlemi (Korkmaz, 2022) 

 
3. Aşamada; pencere ve kapı bölümleri belirlenir.  Daha sonra tatlı kireç yapılmış duvar efekti 
vermek için, beyaz pvc  panel malzemeden  dış kaplamanın kireç sıvalı duvarları yapılmıştır.  
4. Aşamada duvar kaplaması yapıldıktan sonra konağın alın tahtalarının ve pencere kasa 
pervazlarının kesimi yapılır. Bu pervaz ve alınlıklar için masif çam ağacı kullanılmıştır.  
5. Aşama, son olarak bütün parçalar sergi alanında belirlenen yerde oluşturulan beton kaide 
üzerine taşınarak yerinde montaj işlemi yapılmış ve bitirilmiştir (Görsel 5).  
 

 
Görsel 5. Osmanağa Konağı minyatürü (Korkmaz, 2022)  
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4. SONUÇ 
Yaşadığımız mekanlar insan hayatının önemli ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. 
Fiziki anlamda korunma ihtiyacından ortaya çıkan mekan kavramı, günün koşullarına göre 
şekillenmiş, malzeme, boyut, teknik ve tasarım açısından tamamen farklı bir boyuta 
taşınmıştır. Mekan algısı çok büyük bir hızla değişmesine rağmen, insanın doğasında var olan, 
kültürel kodlar süreklilik göstermektedir. Bu bağlamda geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bir 
bağ kurularak hafızalarımızda yer eden kültürel mekanları gelecek zamanlara taşımanın 
yolları aranmaktadır.  
Son zamanlarda önem kazanan kültürel bellek oluşturma ve aktarma çalışmalarına Minyatür 
şehirlerde katılmıştır. Minyatür şehirler, bireylerin, geçmiş, bugün ve gelecek arasında   yer ve 
aidiyet  duygularına sahip olmalarına olanak sağlamaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 
Hasbahçe Park alanı  içinde  yer alan  Minia Sivas’ta tarihi ve kültürel değeri olan önemli 
yapıların minyatürleri, kültürel bellek aktarını kapsamında oluşturulmuştur.  
Bu çalışmaya konu olan Osmanağa konağının da yer aldığı Minia Sivas projesinin kente ve 
üniversiteye, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Yine bu 
çalışmada, bölgenin coğrafi özellikleri göz önüne alınarak oluşturulan teknik ve kullanılan 
malzeme örnek oluşturması amacıyla incelenmiştir.  
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ÖZET 
Sanatsal üretim süreçleri tarih boyunca sanat yaklaşımları başta olmak üzere birçok değişkene 
dayalı olarak dönüşüme uğramış, bu dönüşüm, sergileme biçimlerinin de çeşitlenmesini 
kaçınılmaz kılmıştır. Sergileme biçimlerindeki bu çeşitlilik, serginin gerçekleştiği mekana 
dair yaklaşımların da farklılaşmasında ve çeşitlenmesinde büyük rol oynamaktadır. 
Düzenlenen sergi etkinlikleri, sergilenen ürün kadar, sergilendiği mekanla da bütünleşen; o 
mekanı dönüştüren/şekillendiren bir güce sahiptir. Son on yıllarda öne çıkan tartışma 
konularından biri de, sergi aktiviteleri ile sergi mekanları arasındaki karşılıklı etkileşim ve 
sergi mekanlarının sergi etkinliklerindeki geniş skalada gerçekleşen rolüdür.  
130 yıllık bir tarihe sahip endüstriyel yapı grubu dönüştürülerek kurulmuş olan Müze 
Gazhane ise bu tartışmaların ele alınabileceği önemli bir röper noktasını oluşturmaktadır. 
2021 yılında kamusal alan olarak kullanıma açılan Müze Gazhane’de; sergi alanları, atölyeler, 
kütüphaneler, çalışma alanları, kafeler, tiyatro ve sinema salonları ile yerleşkeye sosyal ve 
kültürel bir kompleks niteliği kazandırılmak amaçlanmıştır. 17 Eylül–20 Kasım 2022 tarihleri 
arasında gerçekleşen 17. İstanbul Bienali kapsamında da birbirinden farklı yaklaşımlara sahip 
16 katılımcının eserleri yerleşkede ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.  
Bu çalışmanın amacı, 17. İstanbul Bienali kapsamında Müze Gazhane’de gerçekleştirilen 
sergi etkinlikleri ve gerçekleştikleri/ürettikleri mekanlar arasındaki ilişkilerin analiz edilerek 
mekanın sergideki rolünü ortaya koymak, farklı sergi yaklaşımlarında bu rolün değişimini 
izlemektir. Bu doğrultuda, çalışmanın araştırma sorusu da “Farklı sergileme yaklaşımlarında 
mekanın rolü nasıl çeşitlenmektedir?” olarak belirlenmiştir. 
Araştırmada öncelikle, sergilenen eserlere ait tanıtıcı metinlerin, sergilenen eser içeriklerinin 
ve sergileme yöntemlerinin içerik analizi yöntemiyle ele alınması hedeflenmiştir. Bu amaçla 
sergi öncelikle araştırmacı tarafından bireysel olarak deneyimlenmiş ve veriler yerinde 
gözlem yoluyla elde edilmiştir. Ardından sergi bileşenleri, bu verilere dayanarak 
mekansallaşma potansiyelleri açısından değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda sergi yaklaşımları mekansallaşma potansiyelleri açısından üç grupta 
ele alınmıştır: eserlerin sunumunun, geleneksel sergi yöntemleri ile mekan sınırlayıcıları 
üzerinden kurgulandığı “mekan içinde yüzey” yaklaşımı, mekanın daha dolaylı algılandığı 
“mevcut mekan içinde alt mekan” yaklaşımı ve mekansallaşmanın yenilikçi bir şekilde ele 
alındığı “sergi-mekan” yaklaşımı. Bu yaklaşımların mekanın sergi için kullanılma biçimi, 
sergi aktiviteleri içerisinde öne çıkarılma düzeyi ve mekanın sergi aktiviteleri sürecinde 
algılanabilirliği açısından farklılaştığı gözlemlenmiştir.  
Çalışma; hem mekanın bir sergi bileşeni olarak kullanılma potansiyellerini ortaya çıkarma,  
hem de kullanım yoluyla mekana dair farkındalık kazandırma pratiklerinin tartışılması, analiz 
edilmesi ve yaygınlaştırılması açısından önem taşımaktadır. Araştırma her ne kadar tekil 
mekana dayalı kısıtlı örneklem kümesine odaklansa da, ele alınan örneklerin içerdiği çeşitlilik 
sebebiyle dikkate değer bir nitelik taşımaktadır. Bu sebeple gelecekte gerçekleştirilecek 
araştırmalarda söz konusu analizler farklı bağlamlarda tekrarlanarak örneklem geliştirilebilir, 
ya da yaklaşım, farklı temalar üzerinden çeşitlendirilerek özgün sergileme yaklaşımlarının 
ortaya konmasının önü açılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Sergi mekanları, müze mimarisi, yeniden işlevlendirme.  
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SPATIALIZATION POTENTIALS OF EXHIBITION PRACTICES: THE CASE OF 
MUSEUM GAZHANE 

 
ABSTRACT 
Considering the transformations that artistic production processes has undergone historically 
based on multiple variables such as art movements, the diversification of the forms of 
exhibition become inevitable. This diversity in the forms of exhibition plays a major role in 
the differentiation and diversification of the approaches to the place where the exhibition 
takes place. Therefore, exhibition events have the potential to integrate with the exhibition 
space; as well as the product itself; and to transform the space. One of the prominent debates 
in recent decades is the interaction between exhibition activities and exhibition spaces, and 
the wide-ranging role of exhibition spaces in these activities.  
Museum Gazhane, which is founded on an industrial building group with a history of 130 
years, constitutes an important reference point where these discussions can be made. In 
Museum Gazhane, which started to serve as a public space in 2021; it is aimed to make the 
settlement a social and cultural center with its exhibition areas, studios, libraries, study areas, 
cafes, theater and movie theaters. Within the scope of the 17th Istanbul Biennial, which took 
place between September 17 and November 20, 2022, the works of 16 participants with 
different approaches were presented to the visitors at Museum Gazhane. 
The aim of this study is to reveal the role of the space in the exhibition by analyzing the 
relations between the exhibition activities held in the Museum Gazhane within the scope of 
the 17th Istanbul Biennial and the spaces they take place / produce, and to monitor the change 
of this role in different exhibition approaches. In this direction, the research question of the 
study is determined as "How does the role of the exhibition space change in different 
exhibition approaches?" 
In the research, firstly, it is aimed to analyze the introductory texts and the content of the 
exhibited works, the approaches of the exhibition by the method of content analysis. For this 
purpose, the exhibition is experienced by the researcher in person and the data were obtained 
through on-site observation. Then, the exhibition components were evaluated and classified in 
terms of their spatialization potentials based on the data gathered. 
As a result of the study, exhibition approaches are classified in three groups in terms of 
spatialization potentials: the approach of “exhibition surface in the space” where the 
presentation of the works is constructed through traditional exhibition methods and space 
delimiters, the approach of “sub-spaces in the exhibition space” where the space is perceived 
more indirectly, and the “exhibition-space” approach where spatialization is handled in an 
innovative way. It has been observed that these approaches differ in terms of spatial use of the 
exhibition, the level of space being featured in the exhibition activities, and the perceptibility 
of the space during the exhibition activities.  
The study is important in terms of both revealing the potential of the space to be used as an 
exhibition component; and discussing, analyzing and disseminating the practices of raising 
awareness about the space through use. Although the study focuses on a limited sample set 
based on a singular case, it is remarkable due to the diversity of the examples discussed. For 
this reason, the aforementioned analyzes can be repeated by further researches and the sample 
can be expanded; different approaches can be included in the analysis in this context. Thus, 
original exhibition approaches can be opened up by diversifying them over different themes. 
For this reason, in future researches the current sample can be developed by repeating 
analyzes in different contexts, or the approach can be diversified over different themes, 
paving the way for revealing unique exhibition approaches. 
Keywords: Exhibition spaces, exhibition center and museum design, adaptive reuse.



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

778 

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YAPAY EMBRİYO ÜZERİNDE CİNSİYET TAYİNİ 
VE EMBRİYONUN DONDURULMASI 

 
Doç.Dr. Alpaslan ALKIŞ 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
ORCID: 0000-0003-3401-7073 
 
ÖZET 
Anne rahmine yerleştirilmemiş embriyoların yaşamsal süreci İslam hukuku açısından 
önemlidir. Çünkü anne rahmine yerleştirilmemiş embriyolarla ilgili süreçte tüp bebek yardımı 
ile çocuk sahibi olma ve burada elde edilen fazla embriyoların dondurulması ve bir sebeple 
imhaya mecbur kalınması, üreme sistemine ya da hücrelerine zarar verecek tedavi öncesi ya 
da başka sebepler çerçevesinde embriyo dondurulması, cinsiyet seçimi gibi yöntemler 
bulunmaktadır. 
Cinsiyet seçimi konusu tıbbi etik açısından değerlendirildiğinde kişisel, toplumsal sıkıntılara 
sebep olacağı ve tedavinin amacından saptırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalınacağı 
düşünülmektedir. Zira, “insan embriyosunun satın alınması, planlanan bir teknoloji ürünü 
haline gelmesi, tıbbi bir tedavi dışında uygulanması sonucunda cinsiyet ayrımcılığının ortaya 
çıkması, genetik tarama ve müdahalelerin üstün insan ırkı yaratma yönünde uygulanma isteği, 
tüm taramalara rağmen elde edilen cinsiyette hata saptanması ile istenmeyen bir bebeğin 
dünyaya gelmesi ya da gebeliğin kürtaj ile sonlandırılması” gibi durumlar tıp etiği açısından 
sorun teşkil eden noktalar olarak belirlenmiştir. 
Cinsiyet seçimi konusunda günümüz İslam hukukçularından üç farklı görüş ileri 
sürülmektedir. Birincisi, cinsiyetinin ebeveynler tarafından belirlenmesinin mutlak câiz 
olduğu, ikincisi, cinsiyet seçmenin mutlak olarak câiz olmadığı, üçüncüsü de cinsiyet tayin 
etmede asıl olan hüküm tahrim olmakla beraber zarurî durumlarda tayinin câiz olduğu 
görüşüdür.  
Embriyoların dondurulma ve imha işlemi ise ülkemizde tıbbi zorunluluk halleri dışında 
yasaktır. Fazla embriyolar eşlerden her ikisinin rızası alınarak dondurulmak suretiyle ve en 
fazla beş yıl süreyle saklanır. Ancak dondurulmuş embriyonun mirasçılığı, bir ebeveynin 
dondurulma işlemini sonlandırmak istemesi, embriyo tacirliği gibi sorunlar söz konusu 
olabilmektedir. 
İslam hukuku açısından embriyoların dondurulmasının caiz olduğunu belirten görüşler bunun 
ancak tıbbı zorunluluk ve çok sıkı şartlar dahilinde mümkün olacağını ifade etmişlerdir. 
Bununla birlikte dondurulan embriyonun ticari amaçla kullanılması, koruma güvenliğindeki 
aksaklık, başka rahme transfer yapılarak nesep karışma ihtimalinin mevcudiyeti gibi 
öngörülemeyen farklı sorunlara yol açma riskleri bulunması nedeniyle caiz olmadığı yönünde 
de görüşler bulunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, IVF, Embriyo, Cinsiyet Tayini, Emriyonun 
Dondurulması. 
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SEX DETERMINATION AND EMBRYO FREEZING ON ARTIFICIAL EMBRYOS 
IN TERMS OF ISLAMIC LAW 

 
Abstract 
The vital process of embryos that are not placed in the mother's womb is important in terms of 
Islamic law. Because there are methods such as having a child with the help of in vitro 
fertilization in the process of embryos not placed in the mother's womb, freezing the excess 
embryos obtained here and having to be destroyed for some reason, embryo freezing before 
treatment or for other reasons that will damage the reproductive system or cells, and gender 
selection. . 
When the issue of gender selection is evaluated in terms of medical ethics, it is thought that it 
will cause personal and social problems and it will be faced with the danger of diverting from 
the purpose of the treatment. Because, “the purchase of human embryos, its becoming a 
planned technology product, the emergence of gender discrimination as a result of its 
application outside of a medical treatment, the desire to apply genetic screening and 
interventions to create a superior human race, the detection of errors in the sex obtained 
despite all the screenings, and the detection of an unwanted baby. situations such as the birth 
of the child or the termination of pregnancy with abortion were determined as problematic 
points in terms of medical ethics. 
Three different views are put forward by today's Islamic jurists on gender selection. The first 
is the opinion that it is absolutely permissible to determine the gender by the parents, the 
second is that it is not absolutely permissible to choose a gender, and the third is the opinion 
that although the main rule in determining gender is tahrim, it is permissible to do so in 
obligatory situations. 
Freezing and destruction of embryos is prohibited in our country, except in cases of medical 
necessity. Excess embryos are frozen and stored for a maximum of five years, with the 
consent of both spouses. However, there may be problems such as inheritance of the frozen 
embryo, a parent's desire to terminate the freezing process, and embryo trafficking. 
Opinions stating that freezing embryos is permissible in terms of Islamic law stated that this 
would only be possible under medical necessity and very strict conditions. However, there are 
opinions that it is not permissible because of the risks of causing different unforeseen 
problems such as the use of the frozen embryo for commercial purposes, the defect in the 
protection security, the possibility of cross-breeding by transferring to another uterus. 
Keywords: Islamic Law, IVF (in vitro fertilisation), Embryo, Sex Selection, Freezing the 
embryo 
 
GİRİŞ 
Anne rahmine yerleştirilmemiş embriyoların yaşamsal süreci İslam hukuku açısından 
önemlidir. Çünkü anne rahmine yerleştirilmemiş embriyolarla ilgili süreçte tüp bebek yardımı 
ile çocuk sahibi olma ve burada elde edilen fazla embriyoların dondurulması ve bir sebeple 
imhaya mecbur kalınması, üreme sistemine ya da hücrelerine zarar verecek tedavi öncesi ya 
da başka sebepler çerçevesinde embriyo dondurulması, cinsiyet seçimi gibi yöntemler 
bulunmaktadır.  
 
1. EMBRİYOLAR ÜZERİNDE CİNSİYET TAYİNİ  
Embriyonun cinsiyetinin belirlenmesinde döllenme öncesi ve sonrası olarak iki yöntem 
kullanılmaktadır. Döllenme öncesinde X ve Y kromozomu taşıyan spermleri ayrıştırılarak 
istenilen cinsiyette embriyo elde edilir.   
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Ancak bu yöntemde %100 başarıdan söz edilememektedir.1 Bir diğeri de Microsort yöntemi 
ile spermler arası kromozom seçimi yapılarak elde edilen spermin aşılanması sağlanarak 
döllenme gerçekleştirilir. Bu yöntemde başarı oranı %70-80 civarında olduğu 
bildirilmektedir.2 
Döllenme gerçekleştikten sonra ise PGT yöntemi kullanılarak cinsiyet seçimi yapılır. Bu 
yöntem ile embriyonun cinsiyet seçimi doğru olarak belirlenerek döllenen yumurtalar 
arasında istenilen cinsiyet seçimi yapılarak ana rahmine yerleştirilir. Kalan embriyolar ise itlaf 
edilir.3  
Konu tıbbi etik açısından değerlendirildiğinde kişisel, toplumsal sıkıntılara sebep olacağı ve 
tedavinin amacından saptırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalınacağı düşünülmektedir. Zira, 
“insan embriyosunun satın alınması, planlanan bir teknoloji ürünü haline gelmesi, tıbbi bir 
tedavi dışında uygulanması sonucunda cinsiyet ayrımcılığının ortaya çıkması, genetik tarama 
ve müdahalelerin üstün insan ırkı yaratma yönünde uygulanma isteği, tüm taramalara rağmen 
elde edilen cinsiyette hata saptanması ile istenmeyen bir bebeğin dünyaya gelmesi ya da 
gebeliğin kürtaj ile sonlandırılması” gibi durumlar tıp etiği açısından sorun teşkil eden 
noktalar olarak belirlenmiştir.4 Bundan dolayı bir önlem olması amacıyla Avrupa Biyotıp 
Sözleşmesi bu hususta tıbbi sebepler dışında cinsiyet seçimini yasaklamıştır.5  
Cinsiyet seçimi konusunda günümüz İslam hukukçuları arasında, cinsiyetinin ebeveynler 
tarafından belirlenmesinin mutlak câiz olduğu, cinsiyet seçmenin mutlak olarak câiz olmadığı, 
cinsiyet tayin etmede asıl olan hüküm tahrim olmakla beraber zarurî durumlarda tayinin câiz 
olduğu şeklinde üç farklı görüş bulunmaktadır.6  
Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi tıbbi yöntemle cinsiyet tayininin uygun olmayacağını 
belirtmektedir.7 Ülfet Görgülü de her ne sebeple olursa olsun cinsiyet tayinine cevaz 
verilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.8 Hayrettin Karaman ise cinsiyet tayininin eşler 
arasında şahsi bir mesele olduğunu, karşılıklı rıza çerçevesinde, nesebin karışması önlenerek 
ebeveynin isteği dahilinde tüp bebek tedavisinde cinsiyet tayininin yapılabileceğini9 
belirtmiştir. 
Tıbbi yöntemle cinsiyet seçiminin caiz olduğunu savunanlar Hz. Zekeriya’nın erkek çocuk 
duasında bulunmasını10 delil göstererek zaruret durumunda cinsiyet tayininin yapılabileceğini 
belirtilmişlerdir.11  
Din İşleri Yüksek Kurulu, “Günümüzde tüp bebek yönteminde sperm ayrıştırma veya PGT 
tekniği ile bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün hale gelmiştir. Teknik imkânlarla cinsiyet 
belirlenmesi mümkün olsa da bu durum şimdiden öngörülemeyecek demografik sorunlar 
ortaya çıkarabileceği gibi cinsiyetlerin dağılımındaki dengenin bozulmasına da yol açabilir. 
Kur’an-ı Kerim’de “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini yaratır.  

 
1 Selmin Gölpınar - Berna Arda, “Tıbbi Etik Açısından Doğum Öncesinden Cinsiyet Belirlenmesi”, Türkiye 
Klinikleri Tıp Etiği Hukuku Tarihi Dergisi 3/2 (1995), 86-87. 
2 Jinekoloji ve Gebelik, “Gebelik”, (Erişim 24.04.2021). 
3 Ekşı̇, “İslam Hukuku Açısından Doğum Öncesı̇ Cinsiyet Seçimı̇”, 92. 
4 Gölpınar - Arda, “Tıbbi Etik Açısından Doğum Öncesinden Cinsiyet Belirlenmesi”, 88-89. 
5 Mehmet Cıncık vd. “Embriyo Araştırmaları ve Tıp Etiği”, Sendrom Dergisi 17/10 (2005), 55. 
6 İdrîs, İhtiyar-u cinsi’l-cenin, 12. Nâsır Abdullah el-Meymân, “İhtiyar-u Cinsi’l-Cenîn mine’l-Manzûri’ş-
Şer‘î”, Mecellet-u Mecmei’l-Fıkhi’l-İslâmî, 19/22 (2006), 39-88; Hâlid b. Abdillah,el-Muslih, “Ru’ye Şer‘iyye 
fî Tahdîd-i Cinsi’l-Cenin”, Mecelletü’l-mecmei’l-fıkhi’l-İslâmî, 25 (2010), 77-111; Duru, İslam Hukukunda 
Cenine Müdahale, 137-142. 
7 Görgülü, Fıkıhta Cenin Hukuku, 130. 
8 Görgülü, Fıkıhta Cenin Hukuku, 131-132. 
9 Hayrettin Karaman, “Sorular”, (Erişim 12.12.2021). 
10 Meryem 19/5. 
11 Muhammed Osman Şübeyr, “Mevkıfü’l-İslam mine’l-Emr’adi’l-Verâsiyyeti”, Dirasatun Fıkhiyye fî Kazâyâ 
Tıbbiyye Muasıra, (Amman: Dârü’n- Nefâis, 2001), 1/340. 
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Dilediğine kız çocuklar, dilediğine erkek çocuklar verir.” Buyurulmaktadır (Şûra, 42/49). 
Teknik müdahale ile cinsiyet seçimine gidilmesi Allah’ın bu konudaki takdirine rıza 
göstermeme, toplumsal dengenin bir cinsiyet aleyhine bozulabilme ihtimali ve uygulama 
esnasında bir zaruret olmaksızın avret bölgelerinin açılması gibi nedenlerden ötürü caiz 
değildir. Ancak uzman hekim heyeti tarafından genetik bir hastalık nedeniyle cinsiyet 
seçimine gidilmesinin önerilmesi durumunda sperm ayrıştırma yöntemi kullanılarak cinsiyet 
seçimine gitmek, tedavi kapsamında değerlendirilip caiz görülebilir.”12 görüşüyle ancak tıbbi 
zorunluluk olması durumunda tıbbi yöntemle cinsiyet belirlemenin caiz olacağını beyan 
etmiştir. 
Tıbbi yöntemle cinsiyet belirleme ileride öngörülemeyecek problemlere sebep olabileceği, 
insan embriyosunun deney malzemesi haline gelebileceği ve doğal düzeni bozucu nitelikte 
işlemlerin ortaya çıkabileceği ihtimalinden hareketle tüp bebek uygulaması dışında cinsiyet 
seçiminin uygun olmayacağı kanaatindeyiz. 
 
2. EMBRİYONUN DONDURULMASI VE İMHASI 
Tüp bebek (IVF) yöntemi çocuk sahibi olunmak istenildiğinde birden çok embriyo elde edilir 
ve istenilen miktarda embriyo ana rahmine yerleştirilir. Fazla olan embriyolar ise eşlerin rızası 
doğrultusunda daha sonra kullanılmak üzere dondurulur.13 Embriyoların dondurulma ve imha 
işlemi Türkiye’de 30/09/2014 tarihli Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları (ÜYTE) 
yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre, tıbbi zorunluluk 
halleri dışında embriyo dondurulması yasaktır. Fazla embriyolar eşlerden her ikisinin rızası 
doğrultusunda en fazla beş yıl süreyle dondurulabilmektedir. Eşlerin birlikte talebi, eşlerden 
birinin ölümü veya boşanmanın hükmen sabit olması halinde ya da belirlenen süre son 
bulduğunda saklanan embriyolar Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Müdürlüğünce 
kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir.14 
Embriyoların ÜYTE yönetmeliğinde belirtildiği şekilde muhafaza edilmesi eşlere ekonomik 
ve psikolojik açıdan fayda sağlamaktadır. Çünkü her çocuk sahibi olmak istediklerinde 
kadının göreceği hormon tedavisi, oosit toplama işlemi, sağlıklı döllenme gerçekleşme 
durumu IVF’ye gerek kalmadan sağlanmış olacaktır. Burada embriyonun yaşam saygınlığı ele 
alınmadan konuya yaklaşılsa dahi dondurulmuş embriyonun mirasçılığı, bir ebeveynin 
dondurulma işlemini sonlandırmak istemesi, embriyo tacirliği gibi sorunlar söz konusu 
olabilmektedir. 
İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi embriyonun dondurulmasıyla 
ilgili görüşünde, tüp bebek tedavisinde sadece kullanılacak kadar embriyo oluşturulmasının 
önemli olduğunu belirterek herhangi bir durumda fazla embriyo elde edilmesi halinde bu 
embriyoların tıbbi koruma altına alınmasını onaylamamış ve embriyoların doğal yollarla imha 
edilmesine karar vermiştir.15 
Din İşleri Yüksek Kurulu da konu ile ilgili fetvasında, “İslam hukukunda, “canın korunması”, 
vazgeçilmez hak ve değerlerden (zaruriyyât-ı hamse) biridir. İnsan varlığı sperm ve 
yumurtanın döllenmesiyle başlamakta olup embriyoya ilk anından itibaren potansiyel bir 
birey olarak saygı duyulması ve yaşam hakkının korunması gerekir. Tüp bebek 
uygulamasında aşılanmış fazla yumurtaların imha edilmesi, embriyonun yaşamının 
sonlandırılması anlamına gelmekte olup dinî yönden sakınca teşkil etmektedir. Bu itibarla 
rahme yerleştirilecek kadar yumurta döllenmesine dikkat edilmelidir.   

 
12 Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı” (Erişim 12.12.2021). 
13 Görgülü, Fıkıhta Cenin Hukuku, 120; Bülent Savran, “In Vitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferinde Etik ve 
Hukuki Sorunlar”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Hukuku Tarihi Dergisi, 4/2 (1996), 75. 
14 T.C. Cumhurbaşkanlığı, “Mevzuat Bilgi Sistemi”, (Erişim 24.04.2021). 
15 Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, “Kararlar”, (Erişim 28.04.2021). 
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Bununla birlikte bir şekilde fazla embriyo oluşturulmuşsa bunların dondurulması ve daha 
sonra aynı çift arasında fiilen devam eden evliliklerde dondurulmuş bu embriyoların annenin 
rahmine yerleştirilmesi cihetine gidilebilir. Bunun mümkün olmaması durumunda başkaları 
tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla son çare olarak embriyoların dondurulması işlemi 
zarureten sonlandırılabilir”16 demiştir. Bu fetva ile kurul zaruret halinde embriyo 
dondurulmasına ve başkalarının kullanımını önlemek amacıyla da imhasına onay vermektedir.  
Embriyoların dondurulmasının caiz olduğunu belirten görüşler bunun ancak tıbbı zorunluluk 
ve çok sıkı şartlar dahilinde mümkün olacağını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte dondurulan 
embriyonun ticari amaçla kullanılması, koruma güvenliğindeki aksaklık, başka rahme transfer 
yapılarak nesep karışma ihtimalinin mevcudiyeti gibi öngörülemeyen farklı sorunlara yol 
açma riskleri bulunması nedeniyle caiz olmadığı yönünde de görüşler bulunmaktadır. Bu 
görüşte olanlar tüp bebek uygulamasında sadece rahme transferi gerçekleştirilebilecek kadar 
üreme hücresinin döllenmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir.17 
Canın korunması ilkesi kapsamında embriyo dondurulmasına sadece ileride bu embriyoyu 
kesin şekilde aynı eşin rahmine transfer etmek üzere muhafaza edilmesinin uygun olacağını 
belirten18 görüşler de olmakla birlikte zaruret olmadıkça fazla embriyo elde edilmemesi şayet 
bu mümkün olmadığında fazla embriyonun dondurulmayıp imha edilmesinin gelecekte 
oluşabilecek sorunların önlenebilmesi için daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Zira İslam 
hukuku insanlar arasındaki sulh ve güvenin bozulmaması için açık ve net unsurlar üzerine 
hükümler koymakta, belirsizlikler üzerine hüküm vermeyi ileride sorunlara neden olacağı için 
fasit kabul etmektedir. 
 
SONUÇ 
Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insan neslinin yararına denilerek embriyosuna yapılan 
müdahalelerde öngörülemeyecek olumsuzlukların ortaya çıkması durumunda geri 
döndürülemez ve durdurulamaz risklerin çok büyük olması bu işlemlerde çok katı kurallar 
konulmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavisi dışında yapay embriyo elde 
edilmemelidir. Buna rağmen anne rahmine transfer edilmeyen embriyo kalırsa bunun da 
mutlak imha edilmesi gelecekte oluşabilecek sorunların önlenebilmesi için daha uygun 
görülmektedir. Fazla embriyo elde edilmemesi gerektiği için embriyo dondurulması yoluna da 
başvurulmamalıdır. Tıbbi yöntemlerle cinsiyet belirlemesi yapılmamalıdır. 
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ÖZET 
İnsan Allah tarafından yaratılmış mahlûkatın en şereflisi sıfatına sahip canlıdır. Bu onurlu 
varlığın yaratılışının ilk aşaması olan embriyolar günümüzde araştırma ve tedavi amaçlı 
dünyanın birçok yerinde bir laboratuvar malzemesi gibi kullanılabilmektedir. Bu durum insan 
olma potansiyeline sahip bir canlı olan embriyoya müdahaleyi, hukuk, tıp, etik ve İslam 
Hukuku gibi çeşitli bilim dalları açısından tartışılır hale getirmiştir. 
Kök hücre istenilen uygun ortam sağlandığında kendisini sürekli yenileyebilen ve istenilen 
doku ve organı oluşturacak hücre tiplerine sahip olan hücreler olarak tanımlanır. Kök hücre 
çalışmaları tıp dünyasında organ yetmezliği, kalp ve kemik hastalıkları, sinir sitemi hasarları 
ve kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılması açısından önemli bir tedavi alanını 
oluşturmaktadır. Kök hücre kaynakları erişkin dokular, embriyolar ve göbek kordonundan 
elde edilen dokulardır. Elde edildikleri kaynaklara göre değişme ve farklılaşma özelliği 
çeşitlilik göstermektedir. Konunun kapsamı gereği embriyoların kaynaklık ettiği kök hücre 
çalışmaları incelenmektedir. 
Embriyonik kök hücrelerin kullanımlarında dinî, etik ve hukukî tartışmalar olduğu kadar tıbbî 
zorluklarda bulunmaktadır. Tıbbî olarak embriyonik kök hücrelerin hem elde edilmesi zor 
hem de deneme aşamasında olduğundan tedavi edici özellikleri henüz kanıtlanabilmiş de 
değildir.  
Etik açıdan embriyonun bir insan gibi yaşam saygınlığına sahip olduğu görüşünden hareketle 
tedavi amaçlı da olsa embriyonik kök hücre elde edilmesine karşı çıkanlar olduğu gibi 
embriyonun doğrudan tedavi yöntemi olarak elde edilmesine karşı olmakla birlikte tüp bebek, 
PGT gibi yöntemlerle elde edilen fazla embriyonun ‘israf’ olmaması için kullanılabileceğini 
kabul edenlerde bulunmaktadır. Bu görüşte olanlar embriyonun henüz sinir sisteminin 
gelişmemiş olduğundan saygınlık hakkını kazanamayacağını da belirtirler. 
Yapay yolla elde edilmiş atık embriyolardan insan sağlığına faydalı olabilecek kök hücre elde 
edilmesinin dinin genel maksadına uygun olduğu bunun dışındaki embriyolardan kök hücre 
edilmesi çalışmalarının doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Kök Hücre, PGT, Embriyo. 
 
OBTAINING STEM CELL FROM ARTIFICIAL EMBRYO AND APPLICATION OF 

PGD IN TERMS OF ISLAMIC LAW 
 
ABSTRACT 
Man is a living creature with the title of the most honorable of the creatures created by Allah. 
Embryos, which are the first stage of the creation of this honorable being, can be used as a 
laboratory material in many parts of the world for research and treatment purposes today. This 
situation has made the intervention in the embryo, which has the potential to be human, 
controversial in terms of various disciplines such as law, medicine, ethics and Islamic Law. 
Stem cells are defined as cells that can renew themselves continuously and have cell types 
that will form the desired tissue and organ when the desired suitable environment is provided. 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

785 

Stem cell studies constitute an important treatment area in the medical world in terms of being 
used in the treatment of many diseases such as organ failure, heart and bone diseases, nervous 
system damage and cancer. Stem cell sources are adult tissues, embryos and tissues derived 
from the umbilical cord. The characteristics of change and differentiation vary according to 
the sources from which they are obtained. Due to the scope of the subject, stem cell studies 
originating from embryos are examined. 
There are medical difficulties as well as religious, ethical and legal debates in the use of 
embryonic stem cells. Since embryonic stem cells are both difficult to obtain and in the 
experimental stage, their therapeutic properties have not been proven yet. 
There are those who oppose obtaining embryonic stem cells, even for therapeutic purposes, 
based on the ethical view that the embryo has the dignity of life like a human being, as well as 
those who oppose obtaining the embryo as a direct treatment method. There are those who 
agree that it can be used. Those who hold this view also state that the embryo cannot gain the 
right to respect because its nervous system has not yet developed. 
We are of the opinion that obtaining stem cells that can be beneficial to human health from 
artificially obtained waste embryos is suitable for the general purpose of religion, and that 
stem cell studies from embryos other than this is not a correct approach. 
Keywords: Islamic Law, Stem Cell, PGT (pre-implantation genetic diagnosis), Embryo. 
 
GİRİŞ 
İnsan Allah tarafından yaratılmış mahlûkatın en şereflisi sıfatına sahip canlıdır.1 Yeryüzünün 
halifesi olarak tayin edilmiş2 ve akıl nimeti ile donatılmıştır.3 Yeryüzündeki canlılar insan için 
yaratılmıştır.4 Bu onurlu varlığın yaratılışının ilk aşaması olan embriyolar günümüzde 
araştırma ve tedavi amaçlı dünyanın birçok yerinde bir laboratuvar malzemesi gibi 
kullanılabilmektedir.5 Bu durum insan olma potansiyeline sahip bir canlı olan embriyoya 
müdahaleyi, hukuk, tıp, etik ve İslam Hukuku gibi çeşitli bilim dalları açısından tartışılır hale 
getirmiştir. 
 
1. EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ELDE EDİLMESİ 
Kök hücre “istenilen uygun ortam sağlandığında kendisini sürekli yenileyebilen ve istenilen 
doku ve organı oluşturacak hücre tiplerine sahip olan hücreler”6 olarak tanımlanır. Kök hücre 
çalışmaları “organ yetmezliği, kalp ve kemik hastalıkları, sinir sitemi hasarları ve kanser” gibi 
birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.7 Kök hücreler elde edildikleri kaynaklara göre 
değişim ve farklılık göstermektedir.8 Bu çalışmada embriyolardan elde edilen kök hücre 
çalışmaları incelenmektedir.  

 
1 Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
2009), el-İsrâ 17/70. 
2 el-En’âm 6/165. 
3 Âl-i İmrân 3/190.  
4 el-Bakara 2/29.  
5 Nurten Zeliha Şahin, “Patolojı̇k Tibbı̇ Atık ve Mükerremlı̇k Vasfı Arasında Cenin”, İslam Hukuku 
Araştırmaları Dergisi 30 (Ekim 2017), 463-464. 
6 Ural Ali Uğur, “Kök Hücreler”, TOTBİD Dergisi 5/3-4 (Ocak 2006), 140. 
7 Lütfiye Gülay Bilgin, Kök Hücre Çalışmalarının Ortaya Çıkardığı Sorunlara Etik ve Teolojik Bir Yaklaşım, 
(Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011), 1. 
8 Selim Akpınar, Embriyonik Kök Hücre Araştırmalarının Hukuki Boyutu (İstanbul: İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 4. 
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Embriyonik kök hücre, “blastokist evresindeki embriyonun iç hücre kitlesinden izole edilen, 
farklılaşmadan laboratuvar ortamında uzun süre kültüre edilebilen ve çok sayıda hücreye 
farklılaşabilen pluripotent hücrelerdir”9 şeklinde tanımlanmaktadır. 
Kök hücre çalışmalarında embriyodan elde edilen kök hücreler daha çok tercih edilmektedir. 
Çünkü embriyodan elde edilen kök hücreler insan vücudunda yer alan tüm hücre çeşitlerini 
meydana getirebilme özelliğine sahip olmaktadır. Embriyonik kök hücreler günümüzde 
çoğunlukla iki farklı şekilde elde edilebilmektedir.10 
Embriyonik kök hücre çalışmalarında kullanılan asıl kaynak IVF11 yolu ile elde edilmiş 
embriyolardır. Bu embriyolardan kök hücreler elde edilirken kullanılan embriyo tahrip 
olmaktadır. Embriyo üzerinde kök hücre çalışmasına yasal düzenleme ile 1 ila 3 gün süreyle 
izin veren ülkeler olduğu gibi döllenme aşamasından itibaren 14 güne kadar izin veren 
ülkelerde bulunmaktadır.12 Embriyonik kök hücre çalışmalarına “Danimarka, İrlanda, 
Avusturya ve Almanya” yasaklarken “İsveç, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere” bazı şartlar 
dahilinde izin vermektedir.13 Türkiye’de ise 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan genelgeyle14 AB mevzuatında yapılan değişiklikler sonuçlanıncaya kadar 
embriyonik kök hücre çalışmaları yasaklanmış ancak 2006 yılında embriyonik kök hücre 
çalışmalarda uyulması gereken esaslarla ilgili kılavuz yayımlanmış olup yasal düzenleme 
yapılmamıştır.15 
Embriyonik kök hücre çalışmalarında “dinî, etik ve hukukî” tartışmalar olduğu kadar tıbbî 
zorluklarda bulunmaktadır. Çünkü tıbbî olarak embriyodan kök hücre elde edilmesi zor 
olduğu gibi tedavi edici özelliği de henüz kanıtlanabilmiş değildir.16 Embriyodan kök hücre 
elde edilmesine etik açıdan karşı çıkanlar bulunmakla birlikte  tüp bebek ve PGT gibi 
yöntemlerle elde edilen embriyonun fazla olması durumunda ‘israf’ olmaması için 
kullanılabileceğini kabul edenlerde bulunmaktadır.17 
İslam hukukunda tüp bebek tedavisinde oluşturulan fazla embriyoların ya da kürtaj ve düşük 
yoluyla edinilen fetüslerin kök hücre kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususu 
tartışılmaktadır.18 Bazı İslam hukukçuları konuyu ruh üflenmesi meselesine dayandırarak 
“kırk gün veya yüz yirmi güne kadar embriyo üzerinde çalışmanın uygun olduğunu” 
belirtirken19 Hayrettin Karaman gibi bazı İslam hukukçuları “rahme yerleştirilmeyen 
embriyonun bir hücre topluluğundan ibaret olduğunu ve bu hücre topluluğuna insana 
yüklenen mükerremlik vasfının yüklenmesinin doğru olmadığından embriyonik kök hücre 
tedavisi ve araştırmalarında bir sakınca bulunmadığını” ifade etmişlerdir.20   

 
9 Semra Kahraman-Zafer Nihat Candan, “İnsan Embriyonik Kök Hücreleri”, Türkiye Klinikleri Cerrahî Tıp 
Bilimleri Dergisi Kök Hücre Özel Sayısı, 2/43 (2006), 21-25. 
10 Akpınar, Embriyonik Kök Hücre Araştırmalarının Hukuki Boyutu, 4-6. 
11 Bir yumurtanın sperm tarafından, vücut dışında suni olarak döllendirilmesidir. IVF, kısırlık tedavisinde diğer 
yardımlı üreme yöntemleri başarısız olduğunda kullanılan önemli bir tedavi yöntemidir. (Cihan Çetin - M. 
Turan Çetin, “Dünden Bugüne Yardımla Üreme Teknikleri”, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 23/1 (2014), 152. 
12 Akpınar, Embriyonik Kök Hücre Araştırmalarının Hukuki Boyutu, 5. 
13 Şefik Görkey vd. Kök Hücre Araştırmalarının Etik ve Hukuk Boyutu, (Ankara: Türkiye Biyoetik Derneği, 
2009), 19. 
14 Klinik Arastırmalar Derneği, “Genelgeler” (Erişim 04.05.2021). 
15 Nurhan Şener, “Kök Hücre Araştırmaları, Etı̇k ve Yasal Tartışmalar”, Hukuk Gündemi Dergisi, 1 (2012), 56.; 
Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, (Erişim 04.05.2021). 
16 Duru, İslam Hukukunda Cenine Müdahale, 108. 
17 Görkey, vd. Kök Hücre Araştırmalarının Etik ve Hukuk Boyutu, 14-15. 
18 Ülfet Görgülü, “Fıkhî Perspektiften Emriyonik Kök Hücre Araştırmaları”, Darulfunun İlahiyat Dergisi, 29/2 
(Aralık 2018), 296. 
19 Muhammed Naîm Yâsîn, Ebhâsun fıkhiyye fî kadâyâ tıbbiyye muâsıra, (Amman: Dârü'n-Nefâis, 1999/1419), 
113; Ülfet Görgülü, Fıkıhta Cenin Hukuku, (İstanbul: İFAV, 2018), 141-142.  
20 Hayrettin Karaman, “Kök Hücre”, (Erişim 27.08.2021). 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

787 

Bu yaklaşıma göre tüpte oluşturulan embriyonun müstakil bir varlık statüsü bulunmadığı21 
gibi ilgili ayetlerde22 geçen yaşamın rahimde başladığının ifade edilmesi ve buna bağlı olarak 
müdahale edilmediğinde tüpteki embriyonun yaşayamayacak olması kök hücre çalışmasının 
meşruiyetini göstermektedir. Buna göre emriyoda potensiyel olarak insan olma özelliği olsa 
da ancak rahme yerleştikten sonra insanlık hüviyetine sahip olmakta ve hukukun konusu 
haline gelmektedir. Bu sebeple embriyoların tedavi amaçlı kullanılmasında sakınca 
görülmemektedir.23  
Mısır’da düzenlenen Biyoetik Konferansı’nda kök hücre çalışması yapılan embriyolar “atık” 
olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle “atık embriyolar israf edilmeyip anne ve babanın 
imzalı onayı ile ticari amaç güdülmeksizin tedavi amaçlı kullanılabilir” denilmiştir.24 Aynı 
şekilde anne rahmine tutunmamış fazla embriyoların da araştırma ve tedavi amacıyla 
kullanılmasının câiz olduğu ifade edilmektedir.25 Bunlara göre “tüpte döllenen ve anne 
rahmine yerleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmayan embriyoların itlâf edilmesi ya da 
ebeveynlerin her ikisinin de izniyle araştırma veya tedavi amacıyla kullanılması” câizdir.26 
Râbıta’ya bağlı İslâm Fıkıh Akademisi de 17. dönem toplantısında, “kök hücrelerin mubah bir 
kaynaktan elde edilmesi durumunda araştırma ve tedavi amacıyla kullanımının câiz olduğu” 
kararına varmıştır.27 İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı Fıkıh Akademisi’nin toplantısında da 
bazı katılımcılar “rahme yerleştirilmeyen embriyonun tedavi amaçlı kullanılmasında sakınca 
görmezken” bazıları “rahme yerleştirmenin sadece yaşamın devamını temin etmek olduğunu” 
belirterek embriyonun itlafını caiz görmeyip “kendiliğinden oluşan düşük ve tıbbi zorunluluk 
gereği olan kürtaj sonucu elde edilen embriyoların tedavide kullanılmasını” caiz 
görmüşlerdir.28 
Günümüzde her ne sebeple olursa olsun “döllenme ile insan hayatının başladığı ifade edilerek 
tedavi maksatlı da olsa kök hücre elde etmek için embriyoların kullanılmasını canlının itlafı 
olduğu bu nedenle embriyonun yaşamının korunması gerektiğinden kök hücre araştırması 
olarak kullanılamayacağı” ileri sürenlerde olmuştur.29 Ülfet Görgülü’de “hayatiyet 
bakımından tüpteki embriyo rahme yerleşmiş cenin gibi olmasa da insanın yaratılış sürecinin, 
üreme hücrelerinin döllenmesiyle başladığını bu nedenle embriyonun, insanın nüvesini 
oluşturduğunu ve insan olma potansiyeli taşıdığından kök hücre elde etmek üzere embriyonun 
yaşamının sonlandırılmasının caiz olmadığını” ifade etmiştir.30  

 
21 İbrahim Paçacı, “Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi”, Usul 
İslam Araştırmaları 7/7 (01 Haziran 2007), 56. 
22 el-Mü’minûn 23/12-14. 
23 Abdülfettah Mahmûd İdrîs, İhtiyâru cinsi’l-cenîn ve’l-intifâ’ bi’l-ecinne ve’lhalâya’l-ciz’iyye ve’l-ihsâbi’t-
tıbbiyyi’l-müsâid min manzûr-i İslâmî, (Riyad: Dârü’s-Sümey’i, 2012/1433), 200-201; Hayrettin Karaman, 
“Kök Hücre”, (Erişim 27.08.2021). 
24 Bilgin, "Kök Hücre Çalışmalarının Ortaya Çıkardığı Sorunlara Etik ve Teolojik Bir Yaklaşım", 145-146. 
25 İdrîs, İhtiyâr-u cinsi’l-cenîn, 200-201. 
26 Yâsîn, Ebhâsun fıkhiyye, 118-120. 
27 Mecellet-u Mecmai'l-Fıkhi'l-İslâmi, (Cidde: Munazzamat-u Mu‘temeri'l-İslâmî, 2004), 27/293-295. 
28 Mecellet-u Mecmai'l- Fıkhi'l-İslâmi, (Cidde: Munazzamat-u Mu‘temeri'l-İslâmî, 1990), 6/3-2066, 2112-2113, 
2152; Paçacı, “Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi”, 57; Görgülü, 
Fıkıhta Cenin Hukuku, 143-144. 
29 Saim Yeprem, “İslam’ın Kök Hücreye Bakışı”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2/43 (2006), 
87-90. 
30 Görgülü, “Fıkhî Perspektiften Embriyonik Kök Hücre Araştırmaları”, 287-308. 
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Din İşleri Yüksek Kurulu’da “İnsanlığın hayrına olan genetik araştırmalar, dinimizce tasvip 
edilmekle birlikte, bu araştırmaların insan neslini ve tabiatın dengesini bozacak şekilde 
yapılması kabul edilemez. İnsan varlığı sperm ve yumurtanın döllenmesiyle başlamakta olup, 
ilk anından itibaren embriyonun yaşam hakkının korunması gerektiğinden onun deney aracı 
olarak kullanılması caiz görülemez.”31 açıklamasıyla embriyonik kök hücrenin bilimsel 
araştırma amaçlı kullanılmasının uygun olmadığı belirtmiştir. 
Sonuç olarak yapay yolla elde edilmiş atık32 embriyolardan insan sağlığına faydalı olabilecek 
kök hücre elde edilmesinin dinin genel maksadına uygun olduğu ancak bunun dışındaki 
embriyolardan kök hücre edilmesi çalışmalarının doğru bir yaklaşım olmadığı kanaatini daha 
çok öne çıktığı görülmektedir. 
 
2. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) (PGD) 
Tüp bebek yöntemi ve yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesinden sonra bu yöntemlerle 
oluşturulan “embriyolarda daha gebelik elde edilmeden genetik açıdan inceleme yapılarak 
hastalığa sebep olan geni veya kromozomal bozukluğu test ederek sağlıklı embriyoların 
transfer edilmesi işlemine” Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) adı verilmektedir. PGT 
uygulaması özellikle gen hastalığı taşıma ihtimali olan bireylere uygulanan bir yöntemdir. Bu 
uygulama ilk defa 1989 yılında İngiltere’de kalıtsal bir hastalık tespitinde kullanılmıştır. 
Türkiye’de ise 1997 yılında Semra Kahraman ve ekibi tarafından tüp bebek tedavisine yanıt 
vermeyen ileri yaş gebelik tedavisi gerektiren bireylere uygulanmıştır.33 
Preimplantasyon genetik tanı ile gen tayini yapmak isteyen aile öncelikle IVF yöntemi ile tüp 
bebek tedavisine yönlendirilerek bireylerden alınan yumurta ve spermler laboratuvar 
ortamında döllendirilip gen tespiti yapılmaktadır. Döllenme sonucunda sağlıklı embriyo 
rahme yerleştirilmekte fazla embriyolar ise ailenin onayı ile dondurulmaktadır. Aile 
dondurma işlemini istemediğinde embriyo imha edilmektedir.34  
PGT günümüzde tek gen hastalığı35 ve kromozom anomalileri gösteren çiftlere 
uygulanmaktadır.36 Ancak genetik tanı uygulamasının maliyeti yüksek olması nedeniyle 
herkes bunu talep edememektedir. Ayrıca söz konusu yöntemin %5 oranında yanlış sonuç 
verme ihtimalide bulunmaktadır. Bu durum sağlıklı diyerek rahme yerleştirilen embriyonun 
hastalıklı olma ihtimalini ortaya çıkarabilmekle birlikte özellikle ağır kan hastalıkları için 
yararın fazla olması sebebiyle çoğunluk PGT’ye olumlu bakmaktadır.37 
PGT yöntemi ile gen teşhisi “İsveç, Fransa, Danimarka ve Norveç’te” yasal iken “Almanya, 
İsviçre, Avustralya ve İtalya” gibi ülkelerde 2004 yılından itibaren yasaklanmıştır. Türkiye’de 
ise embriyonik genetik teşhis bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.38  

 
31 Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı” (Erişim 27.08.2021). 
32 Tüp bebek ve PGT tedavisi için rahme yerleştirilmeyen fazla embriyo, düşükler, kürtajlar, dondurulmuş 
embriyolar bu kategoride ele alınmaktadır. 
33 Labakademi, “Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT Testi)” (Erişim 24.04.2021). 
34 Ahmet Ekşı̇, “İslam Hukuku Açısından Doğum Öncesı̇ Cinsiyet Seçimi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 28 (30 Aralık 2013), 91-92. 
35 Tek gen hastalıkları DNA üzerinde şifrelenmiş “Gen’’ ünitelerinin fonksiyonlarının bozulması sonucu oluşan 
genetik hastalıklardır. (Labakademi, “Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT Testi)” (Erişim 24.04.2021). 
36 Ülfet Görgülü, “Gayrimüslimlerle Evlilik, Taşıyıcı Annelik, Pgt Yöntemi ve Bebeğin Cinsiyetinin 
Belirlenmesi” Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018), 172; 
Görgülü, Fıkıhta Cenin Hukuku, 125; Labakademi, “Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT Testi)” (Erişim 
24.04.2021). 
37 Görgülü, Fıkıhta Cenin Hukuku, 126-127.  
38 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, (Ankara: Seçkin Yayınları, 2013), 253. 
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İslam hukuku açısından PGT yöntemi ile genetik müdahale “genetik hastalıkların tespit 
edilmesi ya da tehlikeli hastalıklara genetik olarak yatkınlığın bulunması durumunda mevcut 
bozuk genlerin sağlıklı olanlarıyla değiştirilmesini tedavi kapsamında” değerlendirerek câiz 
görülmektedir.39 Ancak böyle bir durumda, “zarar bi kaderil imkân def olunur”40 kaidesi 
gereği söz konusu tedavinin sağlayacağı faydanın vereceği zarardan daha büyük olması 
gerekmektedir.41 Ayrıca henüz anne rahmine yerleştirilmeyen embriyolarda PGT yöntemiyle 
hastalık tespit edilen embriyoların anne rahmine nakli de câiz görülmektedir.42 
Embriyonun deney aracı haline gtirilerek saygınlığını zedelenmesini doğru bulmayan Ülfet 
Görgülü bu hususta “Zaruretler haramları mübah kılar.”43 genel ilkesinden hareketle PGT 
yönteminin kullanılabileceğine ancak “Zaruretler miktarınca takdir olunur.”44 kaidesi ile de 
sadece tıbbi zorunluluk alanında serbestlik sağlanacağına dair bir çerçeve belirlenmesinin 
doğru olacağını” ifade etmiştir.45 Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi de “kötü amaçlı 
kullanılmamak üzere gen hastalıklarının daha büyük zarara yol açmaması için tedavi amaçlı 
PGT yönteminin kullanımının” caiz olduğunu belirtmiştir.46  
 
SONUÇ 
İslam dininde insan “biz âdemoğlunu keremli kıldık” ayeti ile “ölünün kemiğini kırmak diri 
iken kırmak gibidir” hadisinde belirtildiği üzere saygıdeğer bir varlıktır. Bu vasıf din farkı 
gözetilmeksizin ölü insan içinde geçerlidir. Ayrıca Allahu Teâlâ’nın insanı şekillendirerek 
ruhundan üflediği, ahsen-i takvim olarak yarattığı ve yeryüzünde halife kıldığına dair ayetler, 
insanın mükerremlik vasfının ne kadar açık olduğunu göstermektedir. Yeryüzünün halifesi 
olarak yaratılan insan neslinin yararına denilerek embriyosuna yapılan müdahalelerde 
öngörülemeyecek olumsuzlukların ortaya çıkması durumunda geri döndürülemez ve 
durdurulamaz risklerin çok büyük olması bu işlemlerde çok katı kurallar konulmasını gerekli 
kılmaktadır. 
Embriyonun deney aracı haline gelerek saygınlığını zedelemeyi dinen sakıncalı olup 
“Zaruretler haramları mübah kılar.” genel ilkesinden hareketle ancak tüp bebek gibi zaruri 
hallerde PGT yönteminin kullanılabilmesi mümkündür. Tüp bebek tedavisi dışında PGT 
yöntemiyle genetiğe müdahale edilmemelidir. Tüp bebek tedavisi sırasında sınırlı sayıda elde 
edilen embriyo üzerinde yalnızca genetik hastalığın izalesi için PGT yöntemi uygulanmalıdır.  
Embriyolardan kök hücre elde edilmemelidir. Kök hücrenin başka kaynaklardan 
sağlanmasının embriyonun saygınlığı açısından daha uygundur. Ancak yapay yolla elde 
edilmiş atık embriyolardan insan sağlığına faydalı olabilecek kök hücre elde edilmesinin dinin 
genel maksadına uygun olduğu bunun dışındaki embriyolardan kök hücre edilmesi 
çalışmalarının doğru bir yaklaşım olmadığı görülmektedir.  
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RECEP İVEDİK 5 FİLMİNDE ARGO SÖYLEMLERİN FARSÇA ALTYAZI 
ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
Dr. Aysel YILDIZ EROL 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim ve 
Tercümanlık Bölümü, Farsça Mütercim ve Tercümanlık A.B.D. 
ORCID: 0000-0002-5043-5753 
 
ÖZET 
Görsel-işitsel metinlerin çevirisinde, Türkiye’de en sık tercih edilen çeviri türleri, altyazı ve 
dublaj çevirisi olmuştur. Ülkemizde son yıllarda görsel-işitsel metinlerin çevirisi, 
araştırmacıların ilgisini çeken bir alan hâline gelmiştir. Türk sinemasının, geçmişten 
günümüze oldukça başarılı dönemler yaşadığını ve büyük ölçüde geliştiğini dile getirmek 
mümkündür. Ülkemizde Farsça filmler ilgi ile takip edilirken İran’da da Türkçe filmlerin 
oldukça ön planda olduğu gözlemlenmektedir. Çalışmamızın örneklemini, ülkemizde izlenme 
oranı yüksek olan ve izleyici kitlesini çoğunlukla çocuk ve gençlerin oluşturduğu Recep 
İvedik film serisinin 5. filmi oluşturmaktadır. Bu filmde yer alan argo, hakaret ve küfürlerin 
İran’da nasıl karşılık bulduğu merak konusu olmuştur. Çalışmamızda Recep İvedik 5 filmi; 
kaynak dil Türkçede birbirinden farklı küfür, hakaret ve argo içeren söylemler ile bunların 
erek dil olan Farsça altyazı çevirisi incelenmiştir.  
Filmde genel itibarıyla küfür, argo ve hakaretlere çokça yer verilmiştir. Bu incelemede 21 
farklı söylem seçilmiş ve bu söylemler çeviri stratejilerine göre incelenmiştir. Bu söylemlerin 
hatalı çevrilmesi yanı sıra ağır küfürlerin Farsçaya çevrilmediği gerek silme, gerekse başka 
sözcükle ifade etme stratejilerine sıkça başvurularak sansür uygulandığı görülmüştür. 
İncelenen 21 söylemden iki tanesi (elinin körü ve elimin tersi) kaynak dil kültüründe olmasına 
karşın, erek dilde çevirisi filmde geçmemektedir. Erek dilde kullanımı bulunmadığından 
çeviri önerisi de getirilememiştir. Bu bağlamda kaynak metinde geçen küfür ve argoların erek 
dilde nasıl karşılanacağına dair önermeler de tabloda yer almıştır. Yapılmış olan altyazı 
çevirilerinde, bazı söylemlerin çevirmen tarafından yanlış duyulduğu, yanlış anlaşıldığı ya da 
hiç anlaşılmadığı sonucuna varılmıştır. Küfür ve hakaret içeren ve bu içeriklerle izleyiciyi 
güldürme amacı taşıyan bir filmin çevirisinde sansür uygulanarak erek metne aktarılması bir 
çelişki olarak görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Görsel-işitsel çeviri, Dillerarası Çeviri, Altyazı Çevirisi, Recep İvedik, 
Argo Söylem. 
 
AN INVESTIGATION ON THE PERSIAN SUBTITLE OF SLANG DISCOURSES IN 

RECEP İVEDİK 5 MOVIE 
 
ABSTRACT 
In the translation of audio-visual texts, the most preferred translation types in Turkey were 
subtitle and dubbing translations. Translation of audio-visual texts in our country has become 
an area of interest for researchers in recent years. It is possible to say that Turkish cinema has 
experienced very successful periods from the past to the present and has developed to a great 
extent. While Persian films are followed with interest in our country, it is observed that 
Turkish films are at the forefront in Iran. The sample of our study is the 5th film of the Recep 
İvedik film series, which has a high viewing rate in our country and the audience consists 
mostly of children and young people. It has been a matter of curiosity how the slang, insults 
and curses in this film were met in Iran.  
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In our study, Recep İvedik 5 film; Discourses containing different profanity, insults and slang 
in the source language Turkish and their translation into Persian subtitles, which is the target 
language, were examined. 
In general, profanity, slang and insults are widely used in the film. In this study, 21 different 
discourses were selected and these discourses were examined according to translation 
strategies. In addition to the erroneous translation of these discourses, it has been observed 
that heavy swearing is not translated into Persian, and censorship is applied by frequently 
resorting to the strategies of deletion and paraphrasing. Although two of the 21 discourses 
examined (elinin körü and elimin tersi) are in the source language culture, their translation in 
the target language is not included in the film. Since it is not used in the target language, a 
translation proposal could not be made. In this context, suggestions on how to respond to the 
swear words and slang in the source text in the target language are also included in the table. 
In the subtitle translations, it was concluded that some of the discourses were misheard, 
misunderstood or not understood at all by the translator. Censorship in the translation of a 
film that contains swearing and insults and aims to make the audience laugh with these 
contents has been seen as a contradiction. 
Keywords: Audio-Visual Translation, Subtitle Translation, Recep İvedik 5, Profanity, Slang. 
 
GİRİŞ 
Bu çalışmada küfür ve hakaret içeren söylemlerin erek dil olan Farsça altyazı çevirilerindeki 
aktarımı ve çeviri sürecinde uygulanan teknikler üzerine odaklanılmıştır. Altyazı çevirisi 
özellikle sinema sektöründe sıkça başvurulan bir çeviri yöntemidir. Altyazı çeviri yöntemiyle 
izleyici filmin çekildiği kaynak dili duyarken çevirisi yapılan erek dilde de filmi okumaktadır.  
Çeviri, yaratıcı bir eylem olarak kabul edilmesinin ardından arka plan bir etkinlik olmaktan 
çıkmış, ayrı bir bilim dalı olarak diğer bilim dalları arasında yerini almıştır. Aynı zamanda 
kültürel bir üretim biçimi olarak günlük hayatımıza fark ettiğimizden fazla nüfuz etmiştir. 
Çeviri edimi için dilbilimci Roman Jakobson çeviriyi üç ana başlık altında toplamıştır 
(Jakobson, 233). 
1. Diliçi çeviri (Fr. traduction intralinguale, F. tercume-yi derûn-i zebânî): Sözel bir 
iletiyi aynı dilde yine sözle olarak farklı biçimde aktarmak. 
2. Dillerarası çeviri (Fr. traduction interlinguale, F. tercume-yi beyn-i zebânî): Bir dilden 
diğerine, bir dilin gösterge sisteminden diğer dilin gösterge sistemine aktarılarak yapılan 
çeviri türüdür. 
3. Göstergelerarası çeviri (Fr. traduction intersémiotique, F. tercume-yi beyn-i nişâneyi): 
Sözel bir iletiyi farklı bir gösterge sistemi aracılığıyla yeniden ifade etmektir. 
Roman Jakobson’a ait çeviri sınıflandırmasından yola çıkarak Türkiye’de izlenme oranı 
oldukça yüksek olan ve İran’da hem dublaj hem de altyazı çevirisi yapılmış olan Recep İvedik 
serisinin 5. filminin içerdiği argo ve hakaret içeren cümlelerin altyazı çeviri yöntemiyle İran 
toplumuna nasıl aktarıldığı incelenecektir. Recep İvedik 5 filminin altyazı çevirisi, film 
çevirisi türünde dillerarası altyazı çevirisine örnektir (Okyayuz, Kaya, 2017, 40). Bu çeviri 
türünde daha önce belirttiğimiz gibi kaynak dil olan Farsça duyulurken erek dil Türkçe 
okunmaktadır.  
 
FİLM ÇEVİRİSİ VE ALTYAZI 
Sinema kendi başına bir görüntü dilidir. Ses öğesi destekleyici olarak sonradan görüntü diline 
eklenmiştir. Sinema bir görüntü dili olduğundan, görüntü olarak çevirisi söz konusu değildir. 
Farklı dil ve kültürlerde üretilen filmlerin kaynak kültürde yarattığı etkinin erek kültürde de 
yaratabilmesi için dublaj ve altyazı başta olmak üzere farklı çeviri yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri üstten konuşma (voice-over) yöntemidir.  
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Üstten konuşma (voice-over) yönteminde orijinal ses izleyici tarafından arka planda kısık bir 
şekilde duyulmaktadır. Konuşmacı konuşmaya başladıktan on saniye sonra orijinal ses 
kısılmakta ve çeviri ondan daha yüksek bir sesle devreye girmektedir (Özer, 2015, 16). 
Türkiye’de genellikle belgesel çevirileri üstten konuşma yöntemine örnek olarak 
verilebilmektedir.  Diğer bir yöntem dublaj çevirisidir. Görsel-işitsel metin olan filmde geçen 
diyaloglardan oluşan işitselin çevirmen tarafından kaynak metnin görseliyle eş zamanlı 
çevrilmesidir (Okyayuz, Kaya, 39). Dublajda orijinal metin erek dilde yeniden oluşturulmakta 
ve mevcut görüntü üzerine adapte edilerek izleyiciye aktarılmaktadır. Dublajda dikkat 
edilecek en önemli noktalardan biri orijinal metin ve çevirisindeki duraklamaların eş zamanlı 
olmasıdır (Özer, 18). Türkiye’de gösterilen yabancı filmlerin çoğunda altyazı çeviri türü 
tercih edilmektedir. Altyazı film görselinin altında yer alacak şekilde verilmektedir. 
Dillerarası altyazı çevirisi görsel-işitsel bir metindeki diyalogların yazılı olarak kaynak dilden 
erek dile (Okyayuz, Kaya, 40) bir veya iki satırla aktarılmasıdır. E. Bartoll bir çalışmasında 
altyazı ile yapılan görsel-işitsel çevirinin alt türlerinin belirlenmesinin öneminden bahsetmiştir 
(Akt: Okyayuz, Kaya, 262). Buna dayanarak H. Gottlieb altyazı çeviri türlerinin iki şekilde 
yapılabileceğini savunmuştur. Bunlar dilsel ve teknik sınıflandırmalardır (Akt: Okyayuz, 
Kaya, 262). Dilsel sınıflandırma diliçi altyazı çevirisi ve dillerarası altyazı çevirisini 
kapsamaktadır. Teknik açıdan ise açık ve kapalı altyazı çevirisi söz konusudur (Okyayuz, 
Kaya, 262). Açık altyazı çevirisi çeviribilimciye göre film ve televizyon programlarında 
sunulan altyazıdır. Kapalı altyazı çevirisi ise yine çeviribilimciye göre kişinin isteğine göre 
eklenebilen altyazı çevirisidir.  
 
ALTYAZI ÇEVİRİLERİNDE ÇEVİRİ STRATEJİLERİ  
Peter Newmark çeviride kaynak metnin doğru çözümlenmesine ve özellikle kültürel unsurlara 
vurgu yapmaktadır. Newmark, A Textbook of Translation adlı eserinde, kaynak dili ve metni 
ön planda tutan bir yaklaşım sergilerken kaynak ve erek dil arasındaki kültürel farklılıktan 
kaynaklı oluşan çeviri sorunlarını ve bunların nasıl çözülebileceğini, her kültüre özgü 
unsurların çeviri sürecinde nasıl çevrilmesi gerektiğine yer vermiştir. (Akt: Gedik, 2020, 276). 
Ayrıca farklı yöntem ve stratejiler geliştirmiştir. Küfür ve argo söylemlere yer vereceğimiz 
çalışma örnekleminde altyazı çevirilerinde birtakım stratejilerin olduğu gözlenmektedir. 
Altyazı ilk etapta bilgilendirme işlevini yerine getirmeli, izleyici altyazı aracılığıyla, o anda 
orijinalde olup biten hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Altyazı görsel bir bilgiye eşlik ettiği için, 
eşlik edilen bir işlevden de söz edilebilir. Altyazıda görüntü, esas bilgiyi elinde 
bulundurmaktadır. Altyazı sadece görüntüye eşlik eden ek bir bilgidir. İzleyici, görüntüde yer 
alan altyazı ile filme bir anlam yüklemektedir (Erdoğan, 2009, 120). Altyazının kültürel 
öğeleri uyarlamasında izleyeceği üç yol vardır. Bunlar kaynak dildeki kültürel öğelere erek 
dilde yer verilmemesi yani bırakma, kaynak dildeki kültürel öğelerin aynen alınması ve 
kaynak dildeki kültürel öğelerin erek dildeki eşdeğerleri ile yenilenmesidir (Erdoğan, 126). 
Çeviribilim konulu çalışmalarda iki temel çeviri yaklaşımından söz edilmektedir: Kaynak dil 
odaklı çeviri ve hedef dil odaklı çeviri. Çeviribilimci Lawrence Venuti çeviri sürecinde iki 
farklı çeviri stratejisini öne sürer: “yerlileştirme”(domestication) ve “yabancılaştırma” 
(foreignization). Venuti’nin öne çıkardığı bu iki çeviri stratejisinden daha önce bahsetmiş olan 
bilim insanı ise Friedrich Schleiermacher’dir (Günay Köprülü, Yüce, 507-508). Bu iki 
stratejiye göre yerlileştirme kaynak dile ait kültürel özellikler erek dil kültürüne uyarlanırken, 
yabancılaştırmada izleyici kaynak kültüre özgü öğeleri aynen yaşayarak iki kültür arasındaki 
farkı görmektedir. Kaynak dilden erek dile yapılan altyazı çevirilerinde tercih edilen diğer 
stratejiler ise şu şekilde sıralanabilir: Metin Kısaltma Stratejisi; Silme; Özetleme/Sıkıştırma; 
Kısaltma/Önemli ölçüde azaltma; Başka sözcüklerle açıklamak (Erdoğan, 132-136).  
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Çalışma kapsamında yer alan örneklemimiz Recep İvedik 5 filminde geçen küfür ve hakaret 
söylemleri belirlendikten sonra değinilen çeviri stratejilerden hangisinin tercih edildiği bu 
doğrultuda tespit edilecektir.   
 
RECEP İVEDİK 5 FİLMİNDE GEÇEN KÜFÜR SÖYLEMLERİ VE ÇEVİRİSİ 
Film, Recep İvedik (Şahan Gökbakar) adlı kahramanın mahallede bir arkadaşının ölümü ile 
başlar. Arkadaşı şofördür ve son işi yarım kalmıştır. Recep ve arkadaşı ölen arkadaşlarının 
son işini yapmaya gönüllü olurlar. Recep artık bir Türk sporcu kafilesini yarışmalara 
götürecek olan şofördür. Yolda sporculara kuru fasulye yedirtir ve erkek sporcular zehirlenir. 
Kafile başkanı takımı oyundan çekmek ister ancak Recep, kafile başkanlığına geçer ve 
rahatsızlanan sporcuların yerine kendi kamyoncu arkadaşlarını çağırır. Film sırasında Recep 
karakteri etrafındakilere sık sık küfür, argo ve hakaret söylemlerinde bulunur. İran’da oldukça 
beğeni ile izlenen Recep İvedik film serisinin 5. filmini seçme nedenimiz de bu küfür ve 
hakaretlerin İran toplumuna nasıl aktarıldığının belirlenmesidir. Aşağıdaki tabloda sırasıyla 
filmde geçen Türkçe ifade, altyazıda geçen Farsça ifade ve son sütunda da yazar tarafından 
çeviri önerisi getirilmiştir. 
 

 Filmde geçen ifade 
Farsça altyazı 

çevirisi 
Çeviri 

Önerisi 

1 

 Senin gibi bir kocakarıya yakıştıramadım 
- Kaynak metinde geçen “kocakarı” ifadesi Farsça altyazı 
çevirisinde “hanım” olarak çevrilmiş ve cümlenin vermek istediği 
aşağılama anlamı verilmemiştir. Dolayısıyla kocakarı ifadesinin 
çevirisinde başka sözcük ile ifade etme stratejisi uygulanmıştır. 

مثل شما    خانمیاز 
 بيشتر انتظار داشتم

 پيرزن
 عجوزه

 
 

2 

 Karıya kıza, pavyona çok düştüydü. 
-  Kaynak metinde geçen “karı-kız ve pavyon” ifadelerinin 
çevirisinde ise “karı-kız” silinmiş, “pavyon” kelimesi ise 
Farsça’da anlamı kaynak dilden farklı olduğundan disko olarak 
çevrilmiştir. Dolayısı ile bu örnekte silme ve başka sözcük ile 
ifade etme stratejisi görülmektedir. 

  هر شب ميرفت
 ديسکو ميسکو

 زن باز
 کلوپ شبانه

 

3 

 Ben gelecem dediysem gelirim 
- Kaynak metinde sözümü tutarım anlamında kullanılan söylem, 
Farsçaya “Ben namert değilim” şeklinde çevirisi yapılarak başka 
sözcüklerle açıklama stratejisi tercih edilmiştir. 

نيستم  نامردمن   
اگر گفتم می آيم،  -

 می آيم.

4 

 Öyle dingonun ahırı, zırto mırto gibi konuşmayacaksın! 
- Kaynak metinde geçen dingonun ahırı, zırto mırto ifadelerine 
Farsça karşılık verilmemiş bu kelimeler atılmış ve silme stratejisi 
kullanılmıştır. Oysa çeviri önerisi bulunmaktadır. 

نمی توانی اينجوری  
 باهام حرف بزنی

 چالگاه
 اوباش

 

5 

 Bok yemek düşer sana 
- Kaynak metinde geçen ve ülkemizde rahatlıkla kullanılan bok 
yemek ifadesi Farsça karşılık bulamamış ve onun yerine “onları 
durduramazsın” şeklinde başka sözcükle ifade etme stratejisi 
seçilmiştir. Farsça çeviri önerisi getirilmiştir. 

نمی توانی جلوشون  
بگيری رو   

 گه خور

6 

 Terbiyesiz 
- Kaynak metinde geçen terbiyesiz sözcüğü Farsçada aynı 
anlamda bulunmasına rağmen tercih edilmemiş onun yerine ne 
salak manasına gelen bir ifade kullanılmıştır. Başka sözcüklerle 
açıklama yoluna gidilmiştir. 

 -بی تربيت چه احمقی
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7 

 Biz neyiz bok muyuz? Hayvan mıyız? 
-Kaynak metinde geçen argo söylem için Farsça yumuşatılarak 
hurda mıyız, çöp müyüz söylemi kullanılmıştır. Burada 
çevirmenin başka sözcüklerle açıklama stratejisini uyguladığı 
görülmektedir. 

يک تيکه آشغال؟ 
 زباله؟ 

گه آيا ما  -  هستيم؟ 
حيوان هستيم؟  -  

8 
 Elinin körü oluyor 
- Kaynak metinde geçen elinin körü söylemi Farsça çeviride hiç 
kullanılmayarak silinmiştir. Farsça çeviri önerisi getirilmiştir. 

- 
 نه بابا! 

 

9 

 Ulan sizin gibi ayılarla sporcu bünyesi bir mi be? 
-Kaynak metinde yer alan iki argo söylemden birincisi ulan erek 
metinde silinmiş, ikinci söylem olan ayı kelimesi ise ilginç bir 
şekilde domuz kelimesi ile yer değiştirmiştir. 
 

متابوليسم بدن اون ها 
  خوکهامثل شما 

 نيست 

 مرتيکه
- 

10 

 Lan sen ne kadar yavşakmışsın 
-Kaynak metinde geçen yavşak ifadesi erek metinde daha ağır bir 
ifade olan göt yalayan olarak karşılık bulmuş, başka sözcükle 
karşılık bulmuştur. 

کون ليس   تو چه
 هستی

 مرتد

11 

 Senin kalıbına sıçayım ben ya! 
-Kaynak metinde geçen kalıbına sıçayım söylemi kibarlaştırılarak 
hiç argo söylem olmadan beni hayal kırıklığına uğrattın şeklinde 
başka sözcüklerle açıklanmıştır. Ancak kaynak metinde geçen 
ifade karşılanmamıştır. 

 حالمو به هم می زنی 
 تف کردن
 برينم بهت 

12 

 Türkiye’nin itibarının içine sıçtın 
-Kaynak metinde geçen içine sıçmak deyimi erek dilde daha da 
yumuşatılmış başka kelimelerle açıklama stratejisi tercih 
edilmiştir. 

زير  شهرت ترکيه رو 
 سوال برديد 

 ريدی تو مملکت 

13 

 Sen ne büyük bir götlekmişsin ya 
-Kaynak metinde geçen satıcı, yavşak manasında kullanılan götlek 
ifadesi çevirmen tarafından ödlek olarak çevrilmiştir. Bu seçimin 
çevirmenin yanlış duymuş olabileceğinden kaynaklandığı 
düşünülebilir. 

بزدلی چقدر تو   االغ چی هستی  

14 
 O laflar boy boy sana koyan Recep kovboy 
-Kaynak metinde Recep karakterinin karşısındaki kişiyi alt etmek 
için söylediği bu argo söylem erek metinde silinmiştir. 

 شوخی کردن -

15 

 O pencere bu pencere sana girsin düdüklü tencere 
-Kaynak metinde kafiye yapılarak söylenen bu argo cümle, erek 
dilde anlamsız bir çeviri alarak özetleme stratejisi gözetilerek 
çevrilmiştir. 

به پنجره نگاه کن باال  
آسمان توی  

 از کسی عبور کنيد 

16 

 Yavşak kafile başkanı 
-Kaynak metinde geçen yavşak kelimesi için Farsça daha yumuşak 
bir söylem olan deli kelimesi tercih edilmiştir. Ancak daha önce 
kullanılan ifade de yavşak kelimesi göt yalayan olarak karşılık 
bulmuştur. 

 مرتد راهنمای ديوونه 

17 
 Öküzler resmen 
-Öküz kelimesi hayvan olarak tercüme edilmiş çevirmen erek dile 
başka sözcükle açıklama stratejisini uyarlamıştır. 

 حيوونناون حيوونناون
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18 

 Mahalle dilberi misiniz? 
- Kaynak metinde geçen kaba, görmemiş, kültür düzeyi düşük 
manasına gelen mahalle dilberi söylemi için erek dilde 
dedikoducu kelimesi tercih edilmiş yaklaşık bir anlam 
sağlanmıştır. 

دنبال حرف و شايعه 
 ايد؟

 دلبر

19 

 Hepinize koyacaz geçeçez 
-Kaynak metinde geçen hepinizi yeneceğiz manasında kullanılan 
söylem için Farsça benzer bir ifade kullanılmış ve sizi yere 
oturtacağız denmiştir. 

رو زمين می   کونتون
 زنيم 

 شکست دادن
 گاييدن 

20 

 Yuh, çüş! Eşeğin gözü artık! 
- Kaynak metinde geçen bu söylemlerden hiç biri erek metne 
çevrilmemiş, çok ileri gittiler şeklinde başka bir söylemle altyazı 
çevirisi yapılmıştır. 
 

 خيلی پيش رفته اند
 اوه !به هيچ وجه

 

21 

 Elimin tersiyle geçirecem 
-Dilimizde çokça kullanılan elimin tersi için benzer bir ifade olan 
sağlamca vurmak ifadesi kullanılarak söylenmek istenilene yakın 
anlam bulunmuştur. 

تو دهنی محکمی به  
 اين ميزنم 

تو دهنی محکمی  
 به اين ميزنم 

 
SONUÇ 
Çeviribilim konusunda kaynaklar ve çalışmalar genellikle Batı ve Batı kaynaklı çalışmalardır. 
Türkiye’de Doğu Dilleri bölümleri çeviribilim alanına yeni yeni dâhil olmaktadır. Bu sayede 
çeviribilim çalışmalarına sadece Batı Dillerinden değil, Doğu Dillerinden de çalışmalar 
katılmaktadır. Ele aldığımız çalışma ile ülkemizde ve İran’da çokça izlenen Recep İvedik 
filminde yer alan küfür ve hakaretlerin sinemada sansüre sıkça rastladığımız İran sinemasında 
dolayısıyla erek dil olan Farsçada nasıl karşılık bulduğu incelenmiştir. Filmde genel itibariyle 
küfür, argo ve hakaretlere çokça yer verilmiştir, ancak bu incelemede 21 söylem seçilmiş ve 
incelenmiştir. Bu söylemlerin hatalı çevrilmesi yanı sıra ağır küfürlerin Farsçaya çevrilmediği 
gerek silme, gerek başka sözcükle ifade etme stratejilerine sıkça başvurularak sansür 
uygulandığı görülmüştür. Bu bağlamda kaynak metinde geçen küfür ve argoların erek dilde 
nasıl karşılanacağına dair önermeler de tabloda yer almıştır. Yapılmış olan altyazı 
çevirilerinde, bazı söylemlerin çevirmen tarafından yanlış duyulduğu, yanlış anlaşıldığı ya da 
hiç anlaşılmadığı sonucuna da varılmıştır. Küfür ve hakaret içeren ve bu içeriklerle izleyiciyi 
güldürme amacı taşıyan bir filmin çevirisinde sansür uygulanarak erek metne aktarılması bir 
çelişki olarak görülmüştür.  
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ÖZET 
Sanat her dönem insana dair duyguların ve düşüncelerin aktarımında önemli bir ifade aracı 
olmuştur. Sanatın farklı disiplin ve tekniklerle ilişkilendirilen çok yönlü boyutu, yaşama 
ilişkin pek çok konunun sanatla ele alınmasını sağlamıştır. Sanatın hayatla olan ilişkisi 
değerlendirildiğinde tarih, psikoloji, felsefe, siyaset başta olmak üzere birçok disiplinin 
sanatın olanaklarından faydalandığı bilinmektedir. İnsan merkezli bu disiplin alanları farklı 
problem alanlarında sanata başvurmaktadır. İnsandan hareketle topluma hizmet eden 
kuramsal ve eylemsel düzeyde sanatsal deneyimler, geniş kitlelerin ihtiyaçlarını, çıkmazlarını 
görünür hale getirerek olası çözüm önerileri ortaya koymaktadır. Sanatın farklı disiplin 
alanları, uygulama yöntem ve teknikleri ile ele aldığı ve gündeme getirdiği toplumsal 
düzeydeki problemlerden biri de cinsiyet üzerinden tartışılan politikalar olmuştur. Toplumda 
cinsiyet üzerinden kadın ve erkeğe atfedilen kural, değer, yargılar, özellikle yirminci yüzyılda 
sıklıkla tartışılan ve sanata dahil edilen konular olmuştur. Kadının ataerkil bir düzende 
konumu ve bu konum paralelinde gelişim gösteren tartışma konuları, 1960’lı yıllardan 
itibaren sanatın temel meselelerinden olmuştur. Kadının hakları, özgürlükleri üzerinden ideal 
bir rol tanımı yapmak ve hayata geçirmek üzere gerçekleştirilen çalışmalar sanatta Feminizm 
akımının gelişmesine katkı sağlamıştır. Kadının haklarını, özgürlüklerini gözeterek erkeğin 
sahip olduğu olanaklarla eşitlemek ve bunları sanatsal eylem ve uygulamalarla ortaya koymak 
Feminizmin amacı olmuştur. Feminizm, ele almış olduğu temalar ve uygulama teknikleri ile 
farklı akımlara dahil sanatçıları etkilemiş, sanatçıların farklı görüşleri sentezleyebileceği 
düşünsel ortamı yaratmıştır. Feminizm temelli görüşten etkilenen ve sanatsal deneyimlerini bu 
görüş paralelinde sürdüren sanatçılardan biri de Yeni Gerçekçilik Akımına dahil olan Niki de 
Saint Phalle olmuştur. Sanatçı feminist düşünceyi her iki akımın olanaklarını kullanarak ele 
almış ve eleştirel düzeyi yüksek eserler ortaya koymuştur. Feminist hareketin başında Niki de 
Saint Phalle’in Yeni Gerçekçi olarak ortaya koymuş olduğu Ateş Etme Resimleri, 
temellendirildiği düşünce ve radikal uygulama biçimleri ile güçlü feminist eserler olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ateş Etme Resimleri’nde ele alınan içerik ve uygulama biçimi, eserlerin 
Feminizm ile birlikte düşünülmesi, incelenmesi gereken bir araştırma konusunu 
oluşturmaktadır. Bu amaçla ortaya koyulan araştırmanın yöntemini doküman incelemesi ve 
literatür taraması oluşturmaktadır. Niki de Saint Phalle, Feminizm ve Yeni Gerçekçilik 
bağlamında Ateş Etme Resimleri’nin sanatsal, toplumsal açıdan önemini ortaya koymak 
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 
Keywords: Feminizm, Niki de Saint Phalle, Ateş Etme Resimleri, Tir. 

 
“SHOOTING PAINTINGS” AS A FEMINIST SHOW 

 
ABSTRACT 
Art has always been an important means of expression in the transmission of human feelings 
and thoughts. The sophisticated aspect of art, which is associated with different disciplines 
and techniques, has enabled many issues related to life to be handled with art. When the 
relationship of art with life is evaluated, it is known that many disciplines, especially history, 
psychology, philosophy and politics, take advantage of the possibilities of art. These 
anthropocentric disciplines appeal to art in different problem fields.  
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Artistic experiences, at the noetic and performative level, that serve the society with reference 
to human, reveal possible solutions by making the needs and deadlocks of large masses 
visible. One of the problems at the social level that art deals with and revive with different 
disciplines, practices methods and techniques has been the politics discussed over gender. The 
rules, values and judgments attributed to men and women over gender in society have been 
the subjects that were often discussed and integrated to art, especially in the twentieth century. 
The position of women in a patriarchal establishment and the discussion topics that developed 
in parallel with this position have been one of the main issues of art since the 1960s. Social 
works carried out to define and implement an ideal role based on women's rights and 
freedoms contributed to the development of the Feminism movement in art. It has been the 
aim of Feminism to equate women's rights and freedoms with the opportunities that men 
have, and to reveal them through artistic movements and practices. Feminism has influenced 
artists from different movements with its themes and application techniques, and created an 
intellectual environment where artists can synthesize different aspects. Niki de Saint Phalle, 
who was included in the New Realism Movement, was one of the artists who were influenced 
by the feminism-based idea and continued her artistic experiences in parallel with this view. 
The artist handled the feminist thought by using the possibilities of both currents and 
produced works with a high critical level. At the beginning of the feminist movement, 
Shooting Paintings, which Niki de Saint Phalle put forward as Newrealistic, emerges as strong 
feminist works with the thought and radical application forms on which it is based. The 
content and the way of application handled in Shooting Paintings constitute a research topic 
that should be considered and examined together with Feminism. For this purpose, the method 
of the research is document and literature review. The aim of the research is to reveal the 
artistic and social importance of Shooting Paintings in the context of Niki de Saint Phalle, 
Feminism and New Realism. 
Keywords: Feminism, Niki de Saint Phalle, Shooting Paintings, Shooting Paintings. 
 
GİRİŞ 
Sanat, insanın kendini anlaması ve ifade etmesinde etkili bir anlatım aracı olmuştur. İnsana 
özgü değerlerin, ilkelerin ve sorunların ortaya koyulmasında da sanat başvurulan önemli 
kaynaklardan biridir. Bireysel istek, arzu ve ihtiyaçların aktarımında etkin bir şekilde işe 
koşulan sanatsal çalışmalarda, insan üzerinden yapılan cinsiyet merkezli tartışmalar da sanatın 
konusu olarak ele alınmıştır. Kadın, erkek cinsiyeti üzerinden topluma özgü kural değer 
yargıların oluşturulması, kimliklere roller atfedilmesi ve bunlar sonucunda ortaya çıkan 
eşitsizlikler durumu sanatın problem durumlarından birini oluşturmuştur. Hayatın her 
alanında kadın ve erkeklerin yaşam koşullarının değerlendirilmesi, mevcut eşitsizliklerin 
saptanması ve bu eşitsizliklerin görsel alana taşınması ile toplumsal bir bilincin oluşturulması 
ve iyileştirmenin gerçekleştirilmesi sanatın işlevi olarak kabul edilmiştir. Kadının yaşamda 
konumu ve rolleri üzerine ortaya koyulan düşünceler, kadın, erkek cinsiyetleri hakkında 
yeniden düşünülmesi ve tartışılması gereğini gündeme getirmiştir. Farklı disiplin alanlarında 
cinsiyet politikalarından hareketle ortaya koyulan çalışmalar, kadına atfedilen değer, kural ve 
yargıların kusurlu yönlerini ve eşitsizlikleri ortaya koymuştur. Yirminci yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren toplumun çeşitli kademelerinde modern eğilimlerin artması, sanayi ve 
ekonomi alanlarında gelişmelerin gündeme gelmesi; kadının hayatta konumunu iyileştirmeye 
dönük söylemlerin ve eylemlerin artmasına ve sanatta Feminizm’in gelişimine etki etmiştir. 
Sanatta Feminizm kaynaklı çalışmalar kavram, eylem ve uygulama alanlarında 
gerçekleştirilen çok yönlü çalışmaları kapsamaktadır. Ele alındığı disiplin alanının sağladığı 
olanaklar bağlamında forma ulaşan Feminizm temelli düşünceler sanatsal bir nitelik ve işlev 
kazanmıştır.   
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1. FEMİNİZM ÜZERİNE  
Kadın ve erkek cinsiyetleri üzerinde toplumda belirlenmiş kural, değer, yargılar farklı disiplin 
alanlarının tartışmalı konularını oluşturmuştur. Felsefe, tarih, sanat, sosyoloji gibi disiplin 
alanlarında gerçekleştirilen cinsiyet merkezli araştırmalar bu tartışmaların kapsamlı bir 
şekilde incelenmesini, mevcut problem durumlarının saptanmasını ve alternatif çözüm 
önerilerinin ortaya koyulmasını sağlamıştır. Kadın ile erkek cinsiyetlerine atfedilen toplumsal 
görev ve sorumlulukların, hakların, özgürlüklerin dağılımındaki eşitsizlikler durumu, 19. 
yüzyıl sonlarında gündeme gelen önemli problem alanlarından birini oluşturmuştur. Farklı 
disiplin alanlarında yapılan çalışmalar, kadının erkeklere oranla haklara, özgürlüklere 
ulaşmalarında yaşadığı zorlukları gündeme getirmiştir. Kadınların kamusal ve özel alanlarda 
yaşamış olduğu güçlüklere dikkat çeken disiplin alanlarından biri de sanat olmuştur. Farklı 
uygulama yöntem ve bakış açıları ile ele alınan kadın odaklı çalışmalar, sanatın olanakları ile 
bir forma ulaşmıştır. Sanatta kadını merkeze alan ve onun üzerinden düşünce ve eylem ortaya 
koyan çalışmalar, Feminizm akımının gelişimine etki etmiştir. Sanatın içinde yoğunlukla 
kadın temalı konuları ele alan Feminist sanat anlayışı, disiplinlerarası yaklaşımla çok yönlü 
pratikler ortaya koymuştur. Feminizme ait sanatsal çalışmalar, kadına atfedilen değerin 
ardında yer alan gerçeklikleri araştırarak, olası eşitsizlikler üzerine düşündürmektedir. 
Feminizm, kadına yönelik geri planda kalan, üstü kapatılan tüm sorunları görünür kılarak 
alternatif çözüm yolları geliştirilmesini amaçlamıştır. Akım kapsamında duyuşsal, bilişsel ve 
fiziksel açıdan çok yönlü bir iyileştirmenin gerçekleştirilmesi önem kazanmıştır. 
Feminizmin tarihsel süreçleri ve gelişim evreleri üzerine yapılan araştırmalarda genel kabul 
gören sınıflandırma üç feminist dalgadan oluşmuştur. Bu sınıflandırma 19. yüzyıl ve 21. 
yüzyıl arasında aktif gelişim gösteren düşünsel ve eylemsel süreçleri kapsamıştır. Geniş bir 
zaman aralığına yayılan feminizme ilişkin hareketler; çağın koşulları, kadınların 
etkilendikleri, kuram, ideoloji gibi etkenlere bağlı olarak çeşitlilik göstermiştir. I. Feminist 
Dalga, 19. Yüzyıl sonunda belirginleşen ve Mary Wollstonecraft’ın “Kadın Haklarının 
Gerekçelendirilmesi” çalışmasında dile getirilen talepler üzerine kurgulanan bir anlayış 
olmuştur. Seçme ve seçilme, eğitim ve mülkiyet haklarının savunulmasına yönelik görüşleri 
kapsarken aynı zamanda siyasal, sosyal hakların her kademede eşitlenmesini talep etmiştir. II. 
Feminist Dalga, siyasal alanda yaşanan eşitsizliklere odaklanırken, akımın kapsamının 
genişlemesini amaçlamıştır. Kadınların cinsellik, doğum ve buna bağlı alanlarda bedenin 
özgürleştirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Hareket ataerkil yapıların kaldırılması hedefiyle 
ortaya koyulan çalışmalar, tüm kadınlar adına gerçekleştirilmiştir. III. Feminist Dalga, II. 
hareket kapsamında ortaya koyulan görüş ve eylemlere karşı bir duruş olarak ortaya çıkmıştır. 
II. dalga hareketin yalnızca beyaz, üst ve orta sınıf kadınların haklarına, özgürlüklerine 
odaklanması, temel eleştiri konusunu oluşturmuştur. Bu yönüyle yeni hareket, evrensellik 
dışında, kadının bireysel kimliğine odaklanmıştır. Bu kapsamda ele alınan konular, kadın 
merkezinde; cinsellik, şiddet, ataerkil düzen ve kadınların haklarının korunmasına yönelik 
politikalar olmuştur. Kadından hareketle toplumun diğer sorun alanlarına yönelen III. Dalga 
Feminizm, ekonomi, savaşlar, çevresel sorunlar gibi toplumun genelini etkileyen ve 
ilgilendiren sorunları gündeme getirmiştir (Taş, 2016). “Feminizm kendi analiz yöntemlerini 
(örneğin cinsel farklılığın, cinselliğin inşası) talep eden kavram ve deneyimleri tanımlamış ve 
daha önceleri sadece Marksist eleştiri ile ilintilendirilmiş olan diğerlerinin (örneğin emek, 
toplumsal yeniden üretim) bir eleştirisini geliştirmiştir (Harris, 2013).” 
Feminist sanat, sosyal yaşamda gerçekleşen değişime yönelik çalışmaları desteklemek üzere 
kadına ait sorunları ele almıştır. Feminizmin ilk kuşak çalışmaları, kadında öze ait bir birliği 
paylaşmış; ırk, sınıf ve din ayrımı gözetilmemiştir. Kadın, sanatın merkezinde erkek 
sanatçılarca özneye dönüştürülmüştür. Kadınların örgütlü eylemsel hareketleri, erkek sanatına 
egemen bu düzeni yıkmaya dönüktür.   
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Feminizmin öncüleri Judy Chicago ve Miriam Schapiro olmuştur. Carolee Schneemann, 
Mierle Laderman Ukeles, Mary Kelley, Guerilla Girls feminizmin önemli temsilcileri 
arasında yer almıştır. Sanatçılar kadın merkezli olmak üzere cinsiyet, sınıf ve emek konularını 
ele almışlardır (Melick ve Fortenberry, 2015). Feminizme dayalı eleştirinin gücü, hegomonik 
kriterler olarak ele alınan ve yalnızca belirli bir cinsiyetle ilişkilendirilen; ırk, ulus, 
sosyalleşmeye dayalı kültürel eylemleri, toplumun görmesine katkı sağlamıştır (Fineberg, 
2014). 
Feminizm kapsamında farklı dönemlerde ortaya koyulan düşünceler ve pratikler 
değerlendirildiğinde Feminizmin; kadından yola çıkarak onun maruz kaldığı tüm özel ve 
kamusal alanlardan eşit haklar talep ettiği ortaya çıkmaktadır. Akım, ataerkil düzene karşı 
kadınların yeni bir fikir geliştirmek üzere gerçekleştirdiği kuramsal ve eylemsel çalışmaları 
kapsamaktadır. Feminizm, toplumda kadına yönelik katı kural, değer ve yargıların karşısında 
durarak, kadını hayatın tüm alanlarında önemli bir konuma getirmek üzere tasarlanmıştır. 
Toplumsal etkenler karşısında kadının konumu ve bu konuma bağlı olarak gerçekleştirdiği 
tutum ve davranışların dönüştürülmesi Feminizmin amaçlarından olmuştur. Feminist anlayış 
kadına atfedilen değerlerin ve yargıların toplumun belirli bir tabakası tarafından mutlak bir 
doğru olarak kabul görmesine bir tepkiyi ve karşı duruşu savunmuştur. Kadının sosyal 
yaşamda konumunu araştıran Feminizm cinsiyet temelli bu eşitsizlik durumuna da dikkat 
çekmektedir.  
Başlangıçta yerel bir hareket olarak ortaya çıkan Feminizm zamanla toplumu içine alan; 
politika, siyaset temelinde gelişim gösteren bir harekete dönüşmüştür. Hayatın içinde farklı 
disiplin alanlarını etkisi altına alan hareket, sanatta da kendisine yer bulmuştur. Feminizme 
dönük düşünsel ve eylemsel hareketler kadının tüm alanlarda olduğu gibi sanatta da 
konumunun yeniden düşünülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Kadının sanat alanında 
gerçekleştirdiği çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve kadını sanatın her kademesinde etkin 
düzeye getirmek çalışmaların temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla kadının sanatla ve 
hayatla ilişkili süreçleri incelenerek alternatif çözüm önerileri ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Feminist hareket kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar katı, kalıplaşmış 
kural, değer ve yargıların ötesinde, çözüm odaklı eleştirel bir dil ve uygulamaları 
içermektedir. Sanatın dönüştürücü gücü ve kadın sanatçıların problemler odağında 
gerçekleştirdiği çalışmalar, cinsiyetlere ilişkin yeni bakış açılarının geliştirilmesini 
sağlamıştır.  
1960 ile birlikte kadının sanatın tarihsel sürecinde varlığının sorgulandığı bir aşamaya 
gelinmiştir. Cinsiyet merkezli dışlanma karşısında feminist sanatçıların ortaya koyduğu çok 
yönlü çalışmalar tarihe yeni bir yön vererek dönüşüm yaratmıştır. 1970’lerin sonlarında 
sanatçılar artık yalnızca kadın bedeni üzerinde odaklanmayı bırakmış, bedeni çevreleyen 
kültürel kodlar ile ilgilenmeye başlamıştır. Kadının ötekileştirilmesi ve bastırılmış kimliği 
odağında çalışmalar ortaya koyulmuştur. 1980’li yıllarda özellikle “Guuerilla Girls” isimli 
aktivist sanatçı grubunun ortaya koyduğu eylemler eleştirel boyutu yüksek aktivist 
çalışmalara öncü olmuştur. Dönemin karakteristik özelliğini ortaya koyan çalışmalar, siyasal 
aktivizmi de içine alan kadın bedeninin istismarına karşıt bir görüş geliştiren bir anlayışı 
içermektedir (İpek, 2019).  
Feminizmi benimseyen sanatçılar, ortak bir temadan hareketle farklı konulara yöneldiği 
görülmektedir. Kadın merkezinde beden, kimlik, cinsiyet başta olmak üzere sanatsal üretimler 
gerçekleştiren sanatçılar alt konular olarak kendilerine, erkek egemen bir toplumda dikkat 
çeken güç politikaları, eşitlik, cinsellik ve kadının metalaştırılması ile ilgili konuları ele 
almaktadır. Sanatçı olarak kadının konumu ele alındığında özellikle güncel sanat kapsamında 
üretimlerin çeşitlilik gösterdiği bilinmektedir. Güncelin tema ve teknik olanaklar konusunda 
zengin dili, bu yönde sanatçıya serbestlik sağlamıştır.  
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Kadının geçmiş ve güncel arasında sahip oldukları ve yaşadığı koşullar değerlendirildiğinde; 
kadının özgürlükçü, açık fikirli ve kişisel bilinç düzeyi yüksek olduğu gözlenmektedir. 
Zamanlar arasında oluşan fark koşulların iyileşmesini ortaya koymakta ve kültürel olarak 
gelişmenin de bir belgesi olmaktadır. Kadında yükselen bilinç düzeyi, siyaset, cinsellik ve 
tinsellik ile ilişkili bir yapıya sahiptir. Kadının kendisine ve yaşama dair gösterdiği güç insana 
özgü içsel süreçlerden ve çevresel etkenlere karşı gösterilen hayata dair güç ile ilintilidir. 
Sanatçı olarak kadının eserleri aracılığıyla sunduğu pozitif gelişmeler gerçekleşmesi ile 
insanlık üzerinde eşitlikçi bir dünya mümkün olacak ve özellikle kadının dünyası baskı, 
kontrol ve savaşma durumundan kurtulacaktır. Bu yönde ortaya koyulacak tavır kadının dış 
etkenlerden ve yeni buluşlardan bağımsız olarak içsel süreçlere,  güdülere yönelmesi ve öz 
kimliği ortaya koymasıdır (Okan, 2011). 
 
2. NİKİ DE SAİNT PHALLE ve ATEŞ ETME RESİMLERİ 
Kadının sanatta tematik ve biçimsel olarak ele alınması onun üzerinden yapılan çalışmaları da 
çeşitlendirmiştir. Feminizm temelli çalışmalar kadının kendi kimliği ile ilişkili sorgulamaları 
gündeme getirmiştir. Kadın sanatçıların kendi kimlikleri, yaşantı deneyimleri ve toplumsal 
koşullar paralelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar Feminizm’e katkı sağlamış ve kapsamının 
genişlemesine etki etmiştir. Bu yönüyle hangi grup, hareket, akıma bağlı olmasına 
bakılmaksızın sanatçıların bu yönde pratikleri önem kazanmıştır. Kadın, toplum, kimlik ve 
sanatçı ilişkisi bağlamında özgün üretimler ortaya koyarak sanatta Feminizm sınırlarına giren 
önemli isimlerden biri olmuştur.  
Niki de Saint Phalle, Feminizm akımından çok Yeni Gerçekçilik ile anılan önemli bir çağdaş 
sanatçı olmuştur.  Yeni Gerçekçilik akımının tek kadın sanatçısı olan Niki de Saint Phalle, 
farklı akımlar ile bağlantı kuran kurgular gerçekleştirmiştir. Sanatçının kadın temasından ve 
öz yaşam hikayesinden yola çıkarak ele almış olduğu başta kimlik, cinsellik, korku gibi 
temalar sanatçının feminizm ile düşünülmesinin önünü açmıştır.  
Niki De Saint Phalle farklı disiplin alanlarını da kapsayan zengin bir üretim gerçekleştirmiştir. 
Phalle, resim, heykel, performans, film alanlarında aktif üretimler gerçekleştirerek sanatı çok 
yönlü yaşayan ve destekleyen bir sanatçı olmuştur. Sanatçının gerçekleştirdiği çalışmalar, 
geleneksel sanat ile güncel sanatın anlatımına ilişkin izleri taşımaktadır. Resim ve heykel 
alanında uygulamaları, sanatın geleneksel yöntemlerini yeni bir bakış açısı ve yorum ile 
harmanladığı uygulamalardan oluşmuştur. Sanatçının uygulamaların gerçekleştirilmesi 
aşamasında gösterdiği yenilikçi teknik tutum, tema konusunda da ortaya çıkmıştır. 
Düşüncenin özem kazandığı eserlerde, radikal uygulama teknikleri ve eylemleri de dikkat 
çekmiştir. Sanatçının çok yönlü uygulamaları ve bu yöndeki başarıları onun sanatta 
popülerliğini artırmıştır. Eserlerinde biçim, renk ve eylem etkili bir biçimde kullanılmıştır. 
Dinamizmi yüksek renkler, gerilimli bir kurgunun içinde dönüşüm yaşayarak eleştirinin bir 
parçası olmuştur.  
1930 yılında Fransa’da dünyaya gelen sanatçı, banker bir babanın ve varlıklı bir annenin 
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Sanatçının dş görünüşüne özgü özellikler modellik alanını 
deneyimlemesine olanak tanır. Life, Elle başta olmak üzere önemli dergilerin kapaklarında 
sanatçı kendisine yer bulur.  18 yaşında Harry Mathews ile gerçekleştirdiği evliliği, sanatçının 
yaşayacağı travmatik bir sürecin de başlangıcını oluşturmuştur. Mathews’ın sanatçıyı 
aldatması ve sonrasında yaşadığı süreç, Phalle’ın psikolojisinin bozulmasına ve akıl 
hastahanesine kaldırılmasına yol açmıştır. Sanatçının tedavi sürecinde sürekli resim yapması 
iyileşme süresini hızlandırmış, sanatsal deneyiminde de önemli bir gelişme olmuştur. 
Sanatçıyı tekrar hayata bağlayan sanat olmuştur. Sanatçı resim yapmanın ruha iyi geldiğini ve 
hayatındaki kaosa karşı mücadele etme direncini yükselttiğini ifade etmiştir (Arınç, 2017).  
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Niki de Saint Phalle’in tedavi sürecinde başlayan sanatsal deneyimi, sanatçıyı çağdaş sanatın 
önemli bir ismi konumuna getirmiştir. İki boyutlu yüzey üzerinde boya ile başlayan sanatsal 
pratikleri daha sonra farklı amaçlarla nesneye başvurması ile farklı bir boyuta ulaşmıştır. 
Sanatçının çalışmalarında nesnenin sanatın önemli bir elamanı olarak resim yüzey alanlarına 
eklenmesi, çağdaş bir yorum biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Phalle’in sanatında teknik 
anlamda yeni arayışlar ve çalışmanın içeriğine özgü şiddet, radikal tutum dikkat çekmiştir. 
Sanatçının yaşamına özgü travmaları, anıları ve kaygıları ile şekillenen uygulamalar çok 
yönlü olarak gerilimi yansıtmaktadır.   
Phalle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendi problem durumlarından yola çıkarak 
sanatını biçimlendirmiştir. Aile ilişkileri, psikolojik problemleri ve toplumsal kaygıları 
kapsamında forma ulaşan sanatsal pratikler, farklı disiplin alanlarını da içine alan konuları ve 
eylemleri içermektedir. Sanatçının çağdaş sanat ortamında önemli bir isim olarak anılmasında 
etkili olan çalışmalar, Ateş Etme Resimleri olarak bilinen seri olmuştur. Kapsamında 
geleneksel ve çağdaş sanatın unsurlarını barındıran çalışmalar, ele aldığı konular yönüyle de 
öne çıkmıştır.  
Phalle’in Ateş Etme Resimleri kapsamında ortaya koyduğu performansa dayalı çalışmalar, 
kendi içinde önemli süreçleri barındırmaktadır. Resim yüzey alanına, uygulamanın konusu 
doğrultusunda nesnelerin eklemlenmesi ve form oluşturulması, çalışmanın önemli bir 
aşamasıdır. Sanatçı oluşturduğu bu katmanlı yüzeyin uygun noktalarına sıvı, sprey ya da kutu 
formunda boyalar ekleyerek eyleme dönük aşamayı tamamlamıştır. Nesne ile kurgulanan bu 
boyutlu yapının, beyaz bir sıva ile kapatılması bir sonraki aşamada performansa dayalı 
eylemin parçası olmuştur. Sanatçı oluşturduğu bu yüzeye belirli bir mesafeden tüfek ile ateş 
ederek çalışmasının eylem sürecini tamamlamıştır. Eylem sonucunda yüzey katmanları 
arasındaki boyalar, kurşun darbeleriyle patlayarak raslantısal bir şekilde beyaz yüzey alanına 
çıkmıştır. Sanatçının performansı gerçekleştirmesi aşamasında bulunduğu konum, eylemleri 
gerçekleştirmedeki teknik başarısı ve raslantıya dayanmaktadır. İlk aşamadan itibaren planlı 
bir şekilde şiddet içerikli bir altyapı ile kurgulanan çalışmalar, eylem sonucunda oluşan 
gerilimli atmosferi ile de dikkat çekmektedir. Eylemler kapsamında hedef olarak seçilen 
sembolik nesnelere zarar verilmekte ve bu zararın izleri de boyalar aracılığıyla 
görselleştirilmektedir. Çalışmaların içeriğine özgü konular başta Phalle’in kadın olarak maruz 
kaldığı haksızlıklar, travmalar olmuştur. Sanatçı eylem odaklı çalışmalarına yön veren görüşü 
ve bu süreçte yaşamış olduğu duyguları şu sözleriyle ifade ederek çalışma disiplinine açıklık 
getirmiştir: 
 1961 yılında babama, bütün erkeklere, küçük erkeklere, büyük erkeklere, önemli erkeklere, 
şişman erkeklere, erkek kardeşime, topluma, kilise kurumuna, manastıra, okula, aileme, 
anneme, kendime, ateş ettim. Ateş ettim çünkü eğlenceliydi ve bana kendimi çok iyi 
hissettirdi. Ateş ettim çünkü resmin kanayıp ölmesini görmek beni büyülüyordu. Bu sihirli 
anın hatırı için ateş ettim. Akrepsi gerçekliğe sahip bir andı. Beyaz saflık. Kurban. Hazır! 
Nişan al! Ateş! Kırmızı, sarı, mavi, resim ağlıyor ve işte resim öldü. Resmi öldürdüm. Resim 
yeniden doğdu. Kurbanları olmayan bir savaş (Cantz, 2017, akt. Çınar, 2019, .8). 
Phalle’in çalışmalarına açıklık getirdiği sözler eylemlerin hedefini ortaya koymaktadır. 
Feminist bir bakış açısı ile ortaya koyulan görüşler ve eylemler, sanatçıyı Feminizme 
yaklaştırmıştır. Sanatçının eylemler aracılığıyla yaşadığı duygusal arınma ve hesaplaşma 
sanatın işlevselleştirilmesi bakımından önem kazanmıştır.  Ateş Etme Resimleri sanatçının 
farklı akımların etkisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Niki de Saint Phalle Ateş Etme Resimleri Performans Fotoğraf, Paris. 

 
Niki de Saint Phalle’in Ateş Etme Resimleri’nde etkisi altına aldığı akımlardan biri de Yeni 
Gerçekçilik olmuştur. Akımın tek kadın sanatçısı olan Phalle, Jean Tinguely ve Pierre 
Restany’nin katkılarıyla gruba dahil olmuştur. Gerçekliği önemseyen ve hayatın içinde bir 
sanat formu tasarlayan Yeni Gerçekçilik anlayışı sanatçının performanslarını destekleyen 
anlayışı oluşturmaktadır. Phalle’in izleyici katılımını ve etkileşimini kapsayan performansa 
dayalı eylemleri akımın önemli pratiklerini oluşturmaktadır (Omak, 2012). Sanatçının 
çalışmaları Soyut Dışavurumculuk’un önemli isimlerinden Jackson Pollock’un etkilerini 
taşımaktadır. Pollock çalışmalarında gözlemlenen serbest çağrışımlara dayalı, gerilimli 
anlatım dili Phalle performanslarında da en belirgin özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Phalle 
izleyici katılımını da aktif bir şekilde işe koşarak sanat eserinin, sanatçının ve izleyicinin aynı 
platformda toplanmasını sağlamaktadır (Woods, 2015). 
Sanatçının çalışmalarına kaynak oluşturan özellikle Yeni Gerçekçilik ve Soyut 
Dışavurumculuk’a ilişkin düşünsel ve biçimsel unsurlar sanatçının özgün bir yoruma 
ulaşmasında etkili olmuştur. Sanatçının başlangıç aşamalarında kendi yaşam deneyimlerini 
yansıtan çalışmalar daha sonra sınırlarını genişleterek topluma dönük sorunları merkeze 
almıştır. Phalle kendisinden hareketle ortaya koyduğu çalışmalarıyla tüm kadınların 
sorunlarına işaret ederek, genelleyici bir anlatıma ulaşmıştır. Kadının toplumda maruz kaldığı 
sorunları ve bu sorunların yarattığı psikolojik süreçleri şiddet içerikli bir dil ile ifade ederek 
durumun ciddiyetini sert bir ifade ile ortaya koymuştur. Sanatçının kadın temasını da 
kapsayan diğer kaygıları, sanatçıyı uluslararası alanda başarıya götüren uygulamaların 
kaynağını oluşturmuştur. Savaşların insanda ve toplumda yarattığı travmalar, insan 
haklarındaki eşitsizlikler, din ve kültür üzerinden toplumda yaratılan normlar ve siyaset gibi 
toplumun genelini ilgilendiren meseleler Phalle tarafından radikal bir sanat gösterimi ile 
eyleme dönüştürülmüştür. Çalışmaları özel hayatına ilişkin figürleri, erkek egemen gücü, 
siyasi otoriteyi ve dinsel tabuları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Sanatsal deneyimleri farklı 
konuları içine alan çok yönlü bir uygulama sürecini kapsamaktadır. 
Niki de Saint Phalle’in Soyut Dışavurumculuk’a özgü özellikler gösteren 29 
Haziran1961tarihli Ateş Etme Resmi, şiddetli renk ilişkileri ile altyapısı kurgulanmış bir 
çalışmadır. Sanatçının seriye ilişkin genel kaygıları ve problem durumlarının bir ifadesi 
niteliğindeki çalışma gerilimli atmosferi ile dikkat çekmektedir. Ateş edilerek alt 
katmanlardan boyanın raslantısal bir şekilde dağılmasına olanak tanıyan performans, kurşun 
izlerinin yarattığı dokular ile birlikte izleyiciyi etkilemekte ve sanatçının kaygıları hakkında 
düşündürmektedir (Şekil 2).  
Amerikan Embassy çalışması David Tudor’a Saygı Programı kapsamında Phalle’in 
gerçekleştirdiği eyleme dayalı bir çalışmadır. Sanatçı eylemi 1961 yılında Paris’te Amerikan 
Büyükelçiliği Tiyatrosu’nda Robert Rauschenberg, Jean Tinguely ve Jasper Johns ile ortaya 
koymuştur (Şekil 3).   
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Sanatçılar izleyiciler önünde raslantısallığa dayalı uygulamalar gerçekleştirmek için çeşitli 
stratejiler uygulamıştır. Sanatçı bu çalışmanın gerçekleşmesi için bir keskin nişancı 
kiralamıştır. Keskin nişancı, içinde nesnelerin olduğu ve üzerinin beyaz bir sıva ile kaplandığı 
bir yüzeyde boya dolu balonlara ateş ederek boyanın eserin yüzeye dökülmesini sağlayarak 
hareketli bir yüzey yaratmıştır. Çalışmanın kurgusunu oluşturan hazır nesnelerin başında 
balta, eski bir ayakkabı, oyuncak tabanca ve metal bir koltuk yer almaktadır (Moma, 2019).  
 

 
Şekil 2. Niki de Saint Phalle, Ateş Etme Resmi, 26 Haziran 1961 Seansı, Karışık Teknik, 

330x210x35 cm, 1961 
 

 
Şekil 3. Niki de Saint Phalle, American Büyükelçiliği, Karışık Teknik,  244.8x65,7x21,9 cm, 

1961 
 
Niki de Saint Phalle 1992 yılında sanatsal deneyimlerine ve farklı disiplin alanlarını içine alan 
yeni bir çalışmayı ekler. İngiliz yönetmen Peter Whitehead ile “Daddy” isminde otobiyografik 
bir film çeker. Film baba ve kız arasında geçen ensest ilişkiyi sorgulamakta; aşk ve nefret 
konularını işlemektedir. Filmde Ateş Etme resimlerinden biri olan Aile Reisinin Ölümü isimli 
çalışmasını ortaya koyarak temsili olarak babasının yaşamına son vermektedir (Şekil 4).  
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Çocukluk yaşantılarının bir sonucu olan travma ve buna bağlı eserler yaşanmışlığa ilişkin bir 
gerçeklik taşımaktadır. Çocuk yaşlarında babasının tacizlerine maruz kalan sanatçı, film ve 
resimsel uygulamaları ile geçmişi ile yüzleşmektedir (Arınç, 2017). Sanatçının ataerkil 
sistemle yüzleşmesini açık bir şekilde ortaya koyan bir çalışmadır. Sanatçı erkeğe atfedilen 
gücünü temsil etmek üzere korkuluğu andıran ilkel bir kurgu tasarlamıştır. Erkek vücuduna ve 
gücüne atfedilen beden temsili omuzları geniş, kafası küçük bir yapıdadır. Sanatçı figürün 
kafasını küçük yapması, temsili figürün yeterince düşünemeyecek ve az gelişmiş aklına 
gönderme yapmaktadır. Bu yönüyle de temsili figürden çok şey beklenemeyeceğini ifade 
etmektedir. Başın küçük olarak tasvir edilmesinin aksine fallus olarak ele alınan uçak kurguda 
büyük  bir şekilde kurgulanmıştır. Sanatçı bu yorum ile erkeğin saf arzusuna ve yükselen 
dürtüsüne gönderme yapmıştır. Kırılgan bir plastikten yapılan temsil abartılı ve basit olarak 
işlenmiştir. (Brutsche, 2012). 
 

 
Şekil 4. Niki de Saint Phalle, Aile Reisinin Ölümü, Asamblaj, 251x160x40 cm, 1962-72 

 

 
Şekil 5. Niki de Saint Phalle, New York’ta Gorgo, Karışık Teknik, 243.2x490.2x49.5 cm, 

1962 
 
Niki de Saint Phalle’in şiddeti yansıtan en önemli uygulamalarından biri New York’ta Gorgo 
isimli çalışması olmuştur (Şekil 5). Mitolojiden unsurların dahil edildiği çalışmada Gorgo, 
saldırgan bir eylem içinde yansıtılmaktadır. Gökdelen temsillerinin yer aldığı kurguda mekan 
Gorgo’nun saldırısına maruz kalmıştır. Çalışmada Canavar Gorgo, kayıp yavrularını arayan 
bir anne olarak temsil edilmiştir. Annenin yaşadığı gerilim, siyah boyanın tüm şehrin üzerine 
patlatılması ile sağlanmıştır. Siyah boyanın tüm yüzey alanına dağıldığı görüntü zehirli bir 
kederin yansımasını oluşturmuştur (Zalman, 2021). Gökdelenler, savaş uçakları, iç ve dış 
mekana özgü imgeler kullanılarak yüzey alanı çok boyutlu olarak kurgulanmıştır.  
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Sanatçının oluşturduğu kurguda yer alan savaş uçakları ve şiddet sembolleri ile renk anlayışı 
savaşların yarattığı etkilere de gönderme yapan unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. 
 

 
Şekil 6. Niki de Saint Phalle, King-Kong, Karışık Teknik, 276x611x47 cm, 1962 

 
Kamusal alanda gerçekleştirdiği eyleme dönük çalışmalarından biri olan King-Kong 
sanatçının, roketler, gökdelenler ve enkazın ortasında konumlandırdığı oyuncak otomobillerle 
mekanın boyutlarını tamamlamıştır (Şekil 6). Doğurganlığın temsili kadın belirgin bir şekilde 
kompozisyona eklemlenmiştir. Sanatçı yüzey alanında kompozisyona yönelik elemanları 
yoğun bir şekilde kullanarak gerilimi artırmıştır. Sanatçı raslantısal bir şekilde gerçekleşen 
ateş etme eylemi sonrasına yaptığı müdahalelerle kurguyu güçlendirmiştir. King-Kong 
hayatın akışının ve yıkım aynı perspektiften sunulduğu bir çalışma olmuştur. Ölümü 
çağrıştıran dünya, doğurganlık ile birlikte sunularak hayatın değeri ve kısalığı üzerine bir 
sorgulama yapılmıştır. İnsan hayatının farklı anlarını ele alan sanatçı bunlar üzerinde şiddetin 
ve yıkımın etkilerini araştırır (Wholden, n.d.). Sanatçı özellikle toplumun genelini etkileyen 
savaşlar, olaylar ve eylemleri kurgusal bir yaşam sahnesinde canlandırmıştır. Bu sahnede yer 
alan kadın, erkek figürleri, canavarlar, gökdelenler, savaş uçakları sanatçının kaygılarını 
görselleştirdiği sembolik unsurlar olarak değer görmüştür. Sanatçının radikal bir tutumu ve 
şiddet içerikli sanat anlayışı kompozisyonun gerilimli yüzeyi ve siyahın gücü ile verilmiştir.  
 
SONUÇ 
Sanat insan yaşamına özgü problem durumlarının ifadesinde önemli bir anlatım aracı 
olmuştur. Sanatın çok yönlü anlatım olanakları, yaşama ilişkin çeşitli düşüncelerin, kaygıların 
aktarımında sanata başvurulmasına ortam hazırlamıştır. İnsan merkezli gerçekleştirilen 
kavramsal ve eylemsel düzeyde sanatsal pratikler, toplumun ihtiyaçlarına cevap aramıştır. 
Sanatın farklı disiplin alanlarıyla cevap aradığı sorun alanlarından biri de cinsiyet üzerinden 
gündeme gelen tartışmalar olmuştur. Yirminci yüzyılın koşulları içinde belirginleşen cinsiyet 
temelli ayrımlar, kadın ve erkek cinsiyetlerine atfedilen kural, değer ve yargıların yeniden 
düşünülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 19. Yüzyılın sonlarında başlayan kadın hakları 
ve özgürlükleri odağında çok yönlü çalışmalar, 21. yüzyıla kadar varlığını sürdürerek sanatın 
da temel problem alanlarından birini oluşturmuştur. Kadın haklarının, özgürlüklerinin 
kamusal ve özel alanlarda eşitlenmesi, iyileştirilmesi Feminizm sanat akımının önemli 
amaçlarından olmuştur. Sanatın farklı anlatım biçimlerine olanak tanıyan disiplin alanları, 
konunun çok yönlü olarak ele alınmasına ortam hazırlamıştır. Feminizm kapsamında ortaya 
koyulan görüşler ve eylemler farklı akımlara dahil pek çok sanatçı tarafından başvurulan 
önemli kaynaklar olarak gündeme gelmiştir. Yeni Gerçekçilik akımının tek kadın sanatçısı 
olan Niki de Saint Phalle, çalışmalarında Feminizm temelli görüşlere ve eylemlere yer veren 
önemli sanatçılar arasında yer almıştır. Phalle, deneyimleri ve travmaları ile yüzleşerek 
sanatını hem bireysel hem de toplumsal kaygıları ile şekillendirmiştir. Kadının yaşamdaki 
konumu ve yaşadığı zorluklar üzerine düşünen sanatçı, radikal sanatsal uygulamaları ile bu 
konuları gündeme getirmiştir. Sanatçının bu kapsamda ortaya koymuş olduğu en önemli 
çalışmalardan biri Ateş Etme Resimleri olarak bilinen resim serisi olmuştur.    
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Yeni Gerçekçilik akımı kapsamında ortaya koyulan Ateş Etme Resimleri, tematik boyutu ve 
radikal uygulama biçimi ile doğrudan Feminizim ile bağlantılıdır. Feminizm akımı, kadın 
sorunlarından hareketle toplumun genelini ilgilendiren problem alanlarını sanatın merkezine 
taşımıştır. Niki de Saint Phalle’in Ateş Etme Resimleri de Feminizm anlayışında olduğu gibi 
kapsamını genişleterek toplumsal sorunlar odağında bir eyleme dönüşmüştür. Ateş Etme 
resimlerinin tema ve eylem boyutunda gerçekleştirilen uygulamaları değerlendirildiğinde 
resimlerin, Feminizmin somut gösterileri olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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ÖZET 
Zemin çivileri, zeminler veya ayrışmış kaya ortamlarında bulunan yamaç ve şevlerin geçici 
veya kalıcı stabilitesini sağlamak amacıyla belirli eğimlerde zemine yerleştirilen rijit donatı 
elemanlarıdır. Zemin çivileri, zemin ile enjeksiyon arasında oluşan yük transferi ile 
çalışmaktadır. Sakarya-Taşkısığı mevkiine yapılacak olan bir sanayi tesisinin parsel 
sınırındaki yamacın daha dik konumda kazılarak arazi alanının arttırılması planlanmıştır. Bu 
planlama kapsamında daha önce yapılan çalışmalarla oluşturulacak şevin kendini tutamama 
durumundan dolayı ayrışmış kayalara uygun düşük maliyetli zemin çivili duvar destek sistemi 
olarak seçilmiştir. Bu çalışmada, zemin çivisi uygulaması esnasında ve tamamlanması 
sonrasında seçilen bu destek sisteminin performansı inklimometre ve zemin çivisi çekme 
deneyleri ile birer ölçüm noktasında takip edilmiştir. İnklimometrede ölçülen yatay yer 
değiştirme değeri 2,00 mm ve zemin çivisi çekme deneyinde aderans gerilmesi değeri 190 
kPa olarak ölçülmüştür. Mohr-Coulomb bünye modeli kullanılarak yapılan sonlu eleman 
analizleri sonuçlarına göre yatay deplasman değeri 1,59 cm olarak belirlenmiştir. İleri 
derecede ayrışmış kumtaşı aderans gerilmesi değeri 75 kPa olarak literatürden yararlanılarak 
seçilmiştir. Projeye esas tasarımda, olması gerekenden yüksek parametreler seçildiği; arazi 
ölçüm verileri ve yapılan sayısal analizler ile ortaya koyulmuştur. Bu kapsamda Mohr-
Coulomb bünye modeli yerine kaya kütlelerinde daha yaygın olarak kullanılan Hoek-Brown 
bünye modeli kullanılarak hassaslık ve parametre analizleri yapılmıştır. Jeolojik Dayanım 
İndisi (GSI), güvenlik katsayısı (GS) ve yatay deplasman (ux) değerinin belirlenmesi 
açısından en önemli parametrelerden birisidir. GSI değerinin yeniden değerlendirilmesi 
yapılmış ve tasarım aşamasında belirlenenden daha farklı GSI değeri kullanılmıştır. 
Belirlenen yeni GSI değerinin arazi performansından elde edilen gözlem sonuçları ile uyumlu 
olması için hem karot sandık fotoğrafları hem de hassaslık ve parametre analizleri göz önüne 
alınarak sahada elde edilen GSI değerlerine yaklaşılmaya çalışmıştır. Duvar performansının 
beklenenden daha yüksek olması nedeniyle yapısal elemanların geometrik parametrik analizi 
yapılmış; şev eğimi, çivi boyu, çiri aralığı ve çivi eğimi tasarım parametrelerinin güvenlik 
katsayısına ve yatay yer değiştirmeye etkisi incelenmiştir. 65o şev eğimi, 6,00 m çivi boyu, 
1,60 m çivi aralığı ve 15o çivi eğiminde tasarımda beklenen güvenlik katsayısı değeri 1,72 
olarak hesaplanmışken; yapılan geri analizler sonrasında belirlenen yeni GSI değeriyle 
güvenlik katsayısı değeri 2,87 olarak belirlenmiştir. Geometrik parametre analizlerinde, tüm 
varyasyonlarda yüksek güvenlik katsayısı değeri belirlenmiştir.   
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Bu bağlamda, tasarımın optimum performansı için destek sistemindeki çivi boylarının 4,00 m 
ve eğimlerinin 20o olması önerilmiştir. Sonuç olarak, çivi boylarının kısaltılmasıyla benzer 
güvenlik katsayısında daha ekonomik bir tasarımın elde edilebileceği ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Zemin çivisi, aderans gerilmesi, yatay yer değiştirme, ayrışmış kumtaşı, 
sonlu elemanlar yöntemi 
 

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF SOIL-NAILED WALL 
CONSTRUCTED ON WEATHERED SANDSTONE AT VARYING GRADES 

 
ABSTRACT 
In soil/weathered rocks, soil nails are rigid reinforcements positioned at certain angles on the 
ground to provide slope stability. The slope at the parcel border needs to be made steeper in 
order to accommodate the construction of a facility in Sakarya-Taşkısığı. Soil nail walls, 
which are inexpensive and suited for weathered rocks, were needed as support system because 
the slope was too steep to support itself. Support system performance is measured by an 
inclinometer and a soil nail pull-out test observed during and after construction. The 
horizontal displacement on inclinometer value was 2,00 mm and the soil nail pull-out test 
yielded strength value was 190 kPa. The Mohr-Coulomb model of the finite elements method 
was used to predict the displacement value during design phase as 1,59 cm. According to the 
available literature, 75 kPa was selected during the design phase as the bond strength value 
for highly weathered sandstone. Instrumental field monitoring and numerical analyses 
revealed that higher values were chosen for the design stage parameters. The Hoek-Brown 
model that’s more frequently used in rock masses was used in this situation for sensitivity and 
parametric analyses instead of the Mohr-Coulomb model. Geological Strength Index (GSI) is 
one of the most important variables for calculating the safety factor and displacement value. A 
greater GSI value chosen during the design phase was utilized after a reevaluation of the GSI 
value. A new value was determined by considering both the core boxes and the sensitivity 
analyses in order to be consistent with the data acquired from the field performance. The 
geometrical parameter analysis of the structural elements was done since the wall 
performance was higher than expected. The effects of various geometrical parameters 
including slope angle; nail’s length, spacing, angle on safety factor and displacement were 
examined. Following the assessments, it was determined that the required safety factor value 
should be 1,72 whereas the anticipated value during the design phase should be 2,20 for the 
same conditions. The result of parametric analyses shows that high safety factors were 
calculated in all variations. It is suggested that the nail lengths could be as short as 4,00 m and 
the nail angle should be 20o for optimum performance. Thus, it has been demonstrated that a 
more economical design can be obtained by shortening the nail lengths while keeping the 
system reliable. 
Keywords: Soil nail, bond strength, horizontal displacement, weathered sandstone, finite 
elements method 
 
1. GİRİŞ 
Zemin çivileri, zeminler veya ayrışmış kaya ortamlarında bulunan yamaç ve şevlerin geçici 
veya kalıcı stabilitesini sağlamak için belirli eğimlerde yerleştirilen rijit donatı elemanlarıdır 
(Juran, 1987). Delgilerin tamamlanması ile kuyuya yerleştirilen rijit donatı elemanı; 
enjeksiyon sıvısı ile doldurularak, enjeksiyonlu çivi ile zemin arasında yük transferiyle bağ 
kuvveti oluşturulur. Zemin çivili destek sistemi uygulaması yapıldıktan sonra servis süresince 
performansı belirlenmelidir. İnklinometre ölçümleri, duvar deformasyonlarını 
belirleyebilmektedir (Lazarte vd., 2015).   
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(Özsoy, 1996; Yilmaz, 2000; Durgunoğlu, 2008) ve pek çok araştırmacı zemin çivili destek 
sistemlerinin performansını belirlemek için inklinometre sonuçlarını kullanmışlardır. Zemin 
çivili duvar uygulama süresinde çivi performansını ve çivi-zemin aderans gerilmesini 
belirlemek amacı ile yerinde zemin çivisi çekme deneyleri de gerçekleştirilmektedir 
(Schlosser & Guilloux, 1981; Schlosser, 1982; Milligan & Tei, 1998; Pradhan, 2000; Babu & 
Singh, 2010). 
Sakarya ili, Taşkısığı Mevkiinde; Çakraz Formasyonu üzerinde bulunan bir tesisin parsel 
sınırında (Şekil 1) 200,0 m uzunluğunda 10,0 m yüksekliğinde zemin çivili duvar inşaa 
edilmiştir. Duvar arkasına yerleştirilen inklinometre ile yatay deformasyon; zemin çivisi 
çekme deneyi ile aderans gerilmesi belirlenmiş ve elde edilen veriler tasarıma esas sayısal 
analizlerde kullanılan Mohr-Coulomb bünye modeli sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
sonucunda, uygulama safhasında elde edilen verilerin sayısal analizlerden daha güvenli 
değerler verdiği görülmüştür. Aşırı tasarımın nedenlerini ortaya koymak için kaya 
kütlelerinde Hoek-Brown bünye modelinde yeniden analiz yapılmıştır. Kaya kütle sınıflaması 
tekrar analiz edilmiş; geoteknik parametrelerin belirlenmesi amacı ile hassaslık ve parametre 
analizi yapılmıştır. Nihayetinde, destek sisteminin daha kısa çivilerle ve daha düşük maliyet 
ile çözülebileceğini göstermek için de yapısal elemanların geometrik analizi 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası 

 
2. METODOLOJİ 
Çakraz Formasyonu kumtaşı birimlerde uygulanan zemin çivili destek sisteminin tasarım 
aşamasında yararlanılan geoteknik parametreler belirlenirken; arazi gözlemleri, arazi 
deneyleri ve laboratuvar deneylerinden yararlanılmıştır. 
  
2.1. Çalışma Alanı Jeolojisi ve Mühendislik Jeolojisi 
Çalışma, Çakraz Formasyonu'nda ayrışmış kumtaşlarında gerçekleştirilmiştir. Kızıl- 
kahverenkli sedimenter birim, genel olarak yuvarlak taneli ve kötü boylanmış arkozik 
kumtaşları ile üst seviyelerde kumtaşı kiltaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Tabakalı bir yapı 
gösteren birim 30-40° güneybatıya eğimlidir. Çalışmada ISRM (1981) tarafından önerilen 6 
ayırtmanlı ayrışma sınıflaması kullanılmış ve kaya kütlelerinin ileri derecede ayrışmış (W4-
W5) ve orta derecede ayrışmış (W3) derecelerde ayrışma gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. (a) İleri derecede ayrışmış seviyeler; (b) Orta derecede ayrışmış seviyeler 

 
Jeolojik ortamın tariflenmesi amacıyla arazide farklı derinliklerde SK-19, SK-23 ve SK-24 
olmak üzere toplam üç adet sondaj çalışması yapılmıştır. Sondajlara ait lokasyonlar Şekil 
3a’da topoğrafik harita üzerinde ve sondajlardan elde edilen zemin profili Şekil 3b’be 
verilmiştir.  
Söz konusu sondajlardan; SK24, SK23 ve SK19 numaralı kuyularda yapılan presiyometre 
deneyleri sonuçlarına göre Elastisite Modülü ileri derecede ayrışmış kumtaşında 30-150 MPa 
değerleri arasında ve orta derecede ayrışmış kumtaşı seviyelerinde 280 MPa değerleri 
arasında değişmektedir. 
 

 
Şekil 3. (a) Sondajlara ait lokasyonların Topoğrafik harita üzerindeki yerleşimleri; (b) 

Verilere göre oluşturulan zemin profili 
 
Araziden elde edilen karot numunelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla, ISRM (2007) tarafından belirtilen yöntemler ile laboratuvar deneyleri yapılmıştır. 
Buna göre W4-W5 seviyeleri için doğal birim hacim ağırlık 21-24 kN/m3 arasında; W3 
seviyeleri için ise 24-28 kN/m3 arasında değişmektedir. Ortamın mekanik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılan tek eksenli sıkışma deney sonuçlarına göre W4-W5 seviyeleri 
için 10 MPa’dan düşük değerler elde edilmiş; W3 seviyeleri için ise 18-25 MPa arası değerler 
aldığı tespit edilmiştir. 
 
2.2. Sonlu Elemanlar Sayısal Analiz Yöntemi 
Sonlu elemanlar yöntemi, matematiksel olarak ifade edilmiş sürekli problemlerin çözüm 
yöntemidir. Sistemin daha küçük parçalara ayrılarak, her bir alt sistemin kendi içinde 
çözülmesiyle sonuç elde edilir. (Zeinkiezwicz, 1977).   
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Bu çalışmada, model Plaxis 2D programında girdilerinde kaplama yüzeyi plaka eleman; 
zemin çivileri geogrid eleman; mesh ağı 15 düğüm noktalı; orta yoğunlukta ve düzlem 
gerilme tercih edilmiştir. Ayrıca Brinkgreve (2005) tarafından önerildiği gibi şevlerin iki 
boyutlu modellemelerinde sınır koşullarının analiz sonuçlarını etkilememesi için model 
sınırlarının, kazı derinliğinin en az iki-üç katı olacak şekilde modellenmiştir. 
 
2.2.1. Mohr-Coulomb (MC) Bünye Modeli 
MC bünye modelinde, her bir zemin tabakası için sabit ortalama rijitlik veya derinlik ile 
doğrusal olarak artan bir rijitlik tahmin ve bu sayede hızlıca deformasyon tahmini 
yapılabilmektedir. (Brinkgreve 2018). Uygulamaya esas tasarımda idealize edilmiş zemin 
profilinden, MC bünye modelinde zemin çivili destek sistemi tasarımı yapılmıştır. 
Sınır koşulları belirlenen şev modelinin bir sonraki aşamasında yapısal elemanlarına ait 
malzeme parametreleri belirlenmiştir (Tablo 3). Kesit 1-1’de tüm zemin çivileri 6,00 m 
boyda; çivi eğimi 15°; 1,60 m aralıkla ve şev eğimi 65° tercih edilmiştir. Donatı çapı 28 mm, 
delgi çapı 127 mm'dir. Q188/188 çelik hasırlı kaplama sistemi 200mm kalınlığındadır.  

 
Tablo 3. Projeye esas tasarımda kullanılan zemin çivisi ve püskürtme beton 

parametreleri 
 Parametre Sembol Birim Değer 

Zemin Çivisi 

Normal Rijitlik EA kN/m 2,32x105 
Delik çapı Dh m 0,127 

Donatı çapı dr m 0,028 
Donatı Elastisite Modülü Er kN/m2 2,11x108 

Enjeksiyon Elastisite Modülü Eg kN/m2 3,8x106 
Yatay Aralık Sh m 1,60 

Donatı Uzunluğu Lx m 4,00-6,00 

Püskürtme Beton 

Normal Rijitlik EA kN/m 2,5x106 
Eğilme Rijitliği EI kN/m2/m 8333 

Eleman Kalınlığı d m 0,2 
Poisson Oranı ʋ - 0,2 

 
Tasarım analizlerinde zemin profili 0,00 - 7,50 m arasında ileri derecede ayrışmış kumtaşı, 
7,50 m’den daha derine doğru ise orta derecede ayrışmış kumtaşı olarak kabul edilmiştir 
(Tablo 4). 
 

Tablo 4. Projeye esas tasarımda kullanılan Mohr-Coulomb bünye parametreleri 

Parametre Sembol Birim 
Orta Derecede 

Ayrışmış Kumtaşı 
İleri Derecede Ayrışmış 

Kumtaşı 
Elastisite Modülü E MPa 417 40 

Birim Hacim Ağırlık γ kN/m3 26 21 
Kohezyon c KPa 87 5 

İçsel Sürtünme Açısı ɸ ° 32 26 
Poisson Oranı ʋ - 0,25 0,25 

 
Mohr-Coulomb modeli analizinde, kaplamadaki maksimum yatay yer değiştirme değeri 2,00 
cm ve duvar arkasında yerleştirilecek inklinometre konumunda maksimum yatay yer 
değiştirme değeri ise 1,59 cm olarak hesaplanmıştır.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

815 

2.3. Zemin Çivili Duvar Performansı 
Zemin çivili destek sisteminin performansını belirlemek amacı ile duvar arkasına bir adet 
12,50 m derinlikte inklinometre yerleştirilmiş ve 1-1’ kesitine yakın, +146.00 kotunda bir adet 
zemin çivisi çekme deneyi yapılmıştır (Şekil 3). 
 
2.3.1. Aletsel Gözlem 
Aletsel gözlem, mühendislik yapılarının görsel olarak veya enstrümanlar yardımıyla 
izlenmesidir. Uygulama safhasında ortaya çıkan deformasyonların ölçülmesi, zemin destek 
sistemi güvenliği hakkında fikir edinmek açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda 
uygulama safhasında, çivi çekme deneyi yapılarak zeminin aderans gerilmesi belirlenmelidir.  
Zemin çivili sistemlerin performanslarının izlenmesinde en sık kullanılan yöntem, sistemin 
yapmış olduğu yatay deformasyonların inklometre okumalarıyla belirlenmesidir (Dunnicliff, 
1993. 1-1’ kesitindeki inklinometrede maksimum yatay yer değiştirme değeri (ux) 2,00 mm 
ölçülmüştür. Yatay yer değiştirme değerinin oldukça düşük ölçülmesi duvar performansının 
iyi durumda olduğu göstermekle beraber; tasarım analizlerinde elde edilen değerin çok 
altındadır. 
Zemin çivisi çekme deneyi ileri derecede ayrışmış kumtaşı biriminde yapılmıştır. Serbest boy 
L = 2,00 m ve kök boyu L = 4,00 m olarak tercih edilmiştir. Nihai aderans gerilmesi, zemin-
enjeksiyon arasındaki sürtünme tam olarak yenilemediğinden ölçülememiştir. Ancak güvenli 
tarafta kalınarak, donatının akma yükünde zemin-enjeksiyon sıyrılması kabul edilebilir. Bu 
durumda, zemin-çivi aderans gerilmesi (qult) değeri minimum olarak kabul görebilmektedir. 
İleri derecede ayrışmış kumtaşı biriminde 31,0 ton eksenel yük altında zemin çivisi donatısı 
kopmuştur. Byrne vd., (1998), ileri derecede ayrışmış kumtaşı birimi için aderans gerilmesi 
(qult) değerini 75 kPa olarak belirlemişlerdir. Arazide yapılan deneyde qult >190 kPa olarak 
hesaplanmıştır. Sonuç olarak, deneyde elde edilen bağ kapasitesi değerleri, tasarıma esas 
projeden oldukça yüksektir. 
 
2.4 Geri Analizlerle Tasarımın Gözden Geçirilmesi 
Aletsel gözlem verileri, tasarım aşamasında kullanılan geoteknik parametrelerin olması 
gerekenden zayıf değerler olarak seçildiğini göstermektedir. Bu nedenle, aletsel gözlem 
sonuçları ile zeminin parametrelerinin uyumlu olması için geoteknik parametreler yeniden 
incelenmiştir. Öncelikle MC bünye modeli yerine kaya kütlelerinde daha çok tercih edilen 
Hoek-Brown (HB) bünye modeli tercih edilerek çalışmaya devam edilmiştir. HB bünye 
modelinde ise parametrik analiz yapılarak etkin parametre ortaya koyulmuştur. Etkin 
parametrenin geomekanik sınıflama ile doğrudan ilişkisi olması nedeniyle; sınıflama değerleri 
tekrar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile daha ekonomik bir tasarım ortaya koyabilmek 
amacıyla geometrik parametre analizleri yapılmıştır. 
 
2.4.1. Hoek-Brown (HB) Bünye Modeli 
Lineer elastik ve mükemmel plastik gerilme-şekil değiştirme ilişkisine sahip olan MC bünye 
modeli, kayanın maruz kalabileceği çok çeşitli gerilme seviyelerini hesaba katmamaktadır. 
HB bünye modeli kaya kütlelerinin tanımlanmasında daha üstün bir doğrusal olmayan 
gerilme-şekil değiştirme ilişkisi tanımlamaktadır (Hoek & Brown, 2019). Bu nedenle, yeni 
tasarım HB bünye modeli ile yapılmıştır. HB bünye modelinin kayanın gerilme-şekil 
değiştirme ilişkisini belirlemesi için kaya kütlesinin birim hacim ağırlık (γ), elastisite modülü 
(E), jeolojik dayanım indisi (GSI) ve kaya kütle katsayısı (mi) parametreleri incelenmiştir.  
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2.4.2. Hassaslık ve Parametre Analizi 
Hassaslık çalışması yapılan her bir bünye parametresinin maksimum ve minimum sınırları 
için çözüm yapılmaktadır. Sert ve Önalp (2011) parametre analizlerinde n adet zemin 
özelliğinin olması durumunda 2n+1 adet modelin hepsinin çözümlenmesi gerektiği 
belirtilmişlerdir. Parametre ve hassaslık analizlerinde kullanılan değerler Tablo 5’de 
verilmiştir. Malzeme parametreleri farklı litolojiler için referans değer olarak ele alınmış, %25 
mertebesinde arttırılmış ve azaltılmıştır. Bir parametre değerinin değişiminin etkisinin 
yüzdesel olarak incelenmesi amacıyla diğer tüm parametreler sabit tutularak çözümleme 
yapılmış; güvenlik katsayısı ve yer değiştirmeye etkisi incelenmiştir. Hassaslık analizi için 
orta derecede ayrışmış kumtaşı birimi ve ileri derecede ayrışmış kumtaşı biriminde HB bünye 
modeli kullanılarak 2 x (23+1) = 18 adet model oluşturulmuş ve etkileri ortalama % olarak 
gösterilmiştir (Şekil 4).  
 

Tablo 5. Hoek Brown bünye modelinde kullanılan ayrışmış kumtaşı birimlerine ait 
parametreler 

Parametre Sembol Birim 
Orta Derecede 

Ayrışmış Kumtaşı 
İleri Derecede 

Ayrışmış Kumtaşı 
Birim Hacim Ağırlık γ kN/m3 26 21 

Elastisite Modülü E MPa 417 100 
Kaya Kütle Katsayısı mi - 17 13 

Jeolojik Dayanım İndisi GSI - 36 25 
 
İleri derecede ayrışmış birimin yer değiştirme değerine en çok etkiyi birim hacim ağırlık 
değeri yaparken; orta derecede ayrışmış birimin yer değiştirmesine en çok etkiyi GSI 
yapmıştır. GSI, ayrışma seviyesinden bağımsız olarak güvenlik katsayısı belirlemede en 
yüksek etkiye sahiptir. Sonuç olarak, ayrışmış kaya şevlerde yer değiştirme ve duraylılığın 
belirlenmesinde GSI değerinin etkili olduğu görüldüğünden, GSI değerleri yeniden gözden 
geçirilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Hassaslık analizleri (a) ileri derecede ayrışmış birim (b) orta derece ayrışmış 

birim 
 
2.4.3. Jeolojik Gözlem ve Geomekanik Verilerin Analizi 
Kaya şevlerin duraylılığına; kaya malzemesinin dayanımı, süreksizlik türü, süreksizlik aralığı, 
süreksizlik devamlılığı, süreksizlik yüzey pürüzlülüğü, ayrışma derecesi, yeraltı su durumu 
vb. özellikler etki eder. Zemin çivili destek sisteminde görülen aşırı performans nedeniyle 
GSI yeniden tanımlanmış ve HB bünye modeli ile yeni analiz yapılmıştır.  
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2.4.3.1 GSI Değerinin Belirlenmesi 
Bienawski (1973) yılında Kaya Kütle Oranı (RMR) kaya sınıflama sistemini ortaya 
koymuştur. Tek eksenli basınç dayanımı, kaya kalite göstergesi (RQD), süreksizlik aralıkları, 
süreksizlik durumları ve yeraltı suyu bu sınıflama sisteminin parametreleridir. Hoek & Brown 
(2019) ise Jeolojik Dayanım İndisi (GSI) sınıflama sistemi ortaya koyulmuştur. Bienawski 
(1989) yılında RMR ve GSI değerleri arasındaki ilişkiyi tanımlamıştır.  

��� � ��� 	  5 (7) 
RMR sınıflamasından yararlanılarak ileri derecede ayrışmış ve orta derecede ayrışmış kumtaşı 
birimlerinin RMR puanları ve Eşitlik 7 kullanılarak GSI değerleri belirlenmiştir (Tablo 6). 
 

Tablo 6. RMR ve GSI puanları değerlendirmesi 

Parametre 
İleri Derecede Ayrışmış 

Kumtaşı 
Orta Derecede Ayrışmış 

Kumtaşı 
Ort. qu (MPa) 12 25 
RMR Puanı 2 4 
RQD (%) 0-25 25-50 

RMR Puanı 3 8 
Süreksizlik Aralığı (mm) < 60 200-600mm 

RMR Puanı 5 10 

Süreksizliklerin Durumu 
Fay dolgusu ve 1-5 mm açık 

eklemler 
Az kaba yüzeyler, ayrılma <1 

mm, sert eklem yüzeyleri 
RMR Puanı 10 15 

Yeraltı Su Durumu Nemli Damlama 
RMR Puanı 10 4 

Toplam RMR Puanı 30 41 
GSI Puanı (RMR-5) 25 36 

 
2.5. Geometrik Parametre Analizi 
Yeniden tasarlanan zemin çivili destek sistemi elemanların geometrik etkilerinin araştırılması 
amacıyla HB bünye modelinde 12 adet parametrik analiz yapılmıştır. Yapı elemanlarının 
geometrileri değiştirilerek zemin çivili sistemin güvenlik katsayısı değerindeki değişim 
incelenmiştir (Tablo 5). Tablo 7’de ise HB bünye modeli ile oluşturulmuş sayısal modelde 
kullanılan parametreler verilmiştir. 
 

Tablo 7. Geometrik model varyasyonları 
Şev Eğimi (°) Çivi Aralığı (m) Çivi Eğimi (°) Çivi Boyu (m) 

65-75 1,40-1,60 10-20 4,00-6,00-8,00 
 

 
Şekil 5. Hoek-Brown bünye modelinde yapılan geometrik parametrik analiz sonuçları 
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Şekil 5’de verilen analiz sonuçlarında 65° eğimli şevlerde her koşulda en yüksek GS elde 
edilmiştir. Şev duraylılığına en çok eleman geometrisi çivi boyları olmuştur. Pham (2020), 
zemin çivisi eğim açısının en yüksek performansının 10-20° arasında olduğunu belirtilmiştir. 
çivi eğimleriyle yapılan analizlerde 20° çivi eğimde GS değeri daha yüksektir. 1,60 m aralıklı 
çivilerin duraylılığı 1,40 m aralığa göre daha yüksek olduğu gözükmektedir.  
 
3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
Tasarım analizlerinde ux değeri 1,59 cm ön görülmüş ve Byrne vd., (1998) tarafından önerilen 
ayrışmış kumtaşı qult değeri 75 kPa kabul edilmiştir. İnklinometre ölçümlerinde elde edilen ux 
değeri 2,00 mm ve çekme deneyinden elde edilen qult değeri 190 kPa olarak hesaplanmıştır. 
Arazi ölçümlerinin, tasarım değerlerinden fazlasıyla düşük olması nedeniyle geoteknik 
parametreler yeniden değerlendirilmiştir. Bu amaçla kaya kütlesinde daha yaygın kullanılan 
HB bünye modelinde hassaslık analizleri yapılarak, etkin parametrenin GSI değeri olduğu 
belirlenmiştir. Kaya kütlesinin RMR puanlaması, arazi performans değerlerini referans 
alınarak tekrar yapılmış ve arazi sonuçlarına yaklaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, yeni 
RMR/GSI değerleri belirlenmiş ve yeni GSI değeriyle oluşturulan HB bünye modeli 
parametreleriyle (Tablo 5) kesit 1-1' analiz edilerek yatay yer değiştirmelerin derinlikle 
değişimi elde edilmiştir (Şekil 6). 
 

 
Şekil 6. Yeniden modellenen Kesit 1-1’ yatay yer değiştirme değerleri 

 
Zemin çivili duvar tasarımında yapılan geometrik parametre sonuçlarına göre duraylılığı en 
çok etkileyen parametreler çoktan aza doğru; çivi boyları, çivi aralığı, şev eğimi ve çivi eğimi 
olarak sıralanmaktadır. Şekil 5'de verilen sonuçlara göre çivi eğimi 20°, çivi aralığı 1,60 m 
olmalıdır. Şev eğiminin 75° tercih edilmesinin duraylılığa olumsuz etkisi olsa da, kabul 
edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir. Çivi boylarının, duraylılığı en çok 
etkileyen parametre olduğu görülmektedir. En kısa çivi boyu olan 4,00 m ile birlikte 65°‘lik 
şevde 20° çivi eğimi ile yapılan tasarımda güvenlik katsayısı değeri 2,267 olarak 
belirlenmiştir. Şev eğiminin 75° tercih edilmesi durumunda 1,60 m aralıklı çivili sistemin 
güvenlik katsayısı 2,219 olarak belirlenmiştir. Geometrik analizlerde elde edilen yüksek GS 
değerleri göstermektedir ki; tasarımdaki çivi boylarının 6,00 m yerine 4,00 m tercih edilmesi 
ile, yeterli güvenliğe sahip şev duraylılığı daha ekonomik bir çözüm ile sağlanabilmektedir. 
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ÖZET 
Yol kaplaması olarak inşa edilen sıcak karışım asfaltlar (HMA), zamanla trafik ve olumsuz 
hava koşulları sebebiyle deforme olmaktadırlar. Bunu geciktirmek için belirli periyotlarla 
bakım çalışmaları yapılsa da deformasyonları önlemek çok mümkün olmamaktadır. Bu 
sebeple, özellikle son yıllarda HMA kaplamalar çeşitli ticari ve atık katkılarla modifiye 
edilerek yolun hizmet ömrü arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, bir geri dönüşüm 
ürünü olan cam tozunun HMA kaplamalarda filler malzeme olarak kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. Bunun için, ilk olarak, saf B 160/220 asfalt bağlayıcısı ve kırmataş kalker 
agregasının geleneksel özellikleri tespit edilmiştir. Daha sonra, Marshall karışım tasarım 
yöntemi kullanılarak sıcak karışım numuneleri hazırlanmış ve HMA’ların optimum asfalt 
oranı tespit edilmiştir. Bu oran esas alınarak, önce, saf asfalt katkılı Marshall briket 
numuneleri hazırlanmıştır. Daha sonra, geri dönüştürülmüş cam tozunun filler malzeme 
olarak sıcak karışım asfaltlarda kullanılabilirliğini belirleyebilmek amacıyla sıcak karışımdaki 
filler oranı ağırlıkça %25, 50, 75 ve 100 oranlarında azaltılarak bunun yerine aynı oranlarda 
cam tozu ikame edilerek cam tozu katkılı HMA’lar hazırlanmıştır. Elde edilen katkısız (saf) 
ve cam tozu ikameli tüm sıcak karışım numuneleri Marshall stabilite ve akma deneyine tabi 
tutulmuştur. Deney sonuçlarına göre, cam tozunun filler malzeme olarak ikamesiyle sıcak 
karışım numunelerinin stabilite değerlerinin %10,4 kadar artış gösterdiği ve bunun %50 cam 
tozu ikameli numunelerden elde edildiği görülmüştür.  Elde edilen bu sonuç, cam tozu ikameli 
HMA kaplamalar üzerinde meydana gelebilecek kalıcı deformasyonlara karşı daha direncin 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, geri dönüştürülmüş bir malzeme olan 
cam tozunun HMA’larda filler yerine ikame edilerek kullanılabileceğini ve ayrıca bu katkının 
HMA’ların kalıcı deformasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini ifade etmek 
mümkündür.  
Anahtar kelimeler: : Sıcak karışım asfalt, geri dönüşüm, cam tozu, Marshall stabilite, kalıcı 
deformasyon. 
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EVALUATION OF USE OF GLASS POWDER AS FILLER IN HOT MIX ASPHALT 
 
ABSTRACT 
Hot mix asphalts (HMA), built as road pavements, deform over time due to traffic and 
adverse weather conditions. Although maintenance works are carried out periodically to delay 
this, it is not possible to prevent deformations. For this reason, especially in recent years, 
HMA pavements have been modified with various commercial and waste additives to 
increase the service life of the road. In this study, the usability of glass powder, which is a 
recycling product, as filler material in HMA pavements were investigated. For this, firstly, the 
traditional properties of pure B 160/220 asphalt binder and crushed limestone aggregate were 
determined. Then, hot mix samples were prepared using the Marshall mix design method and 
the optimum asphalt ratio of HMAs was determined. Based on this ratio, Marshall briquette 
samples with pure asphalt were first prepared. Then, in order to determine the usability of 
recycled glass powder as filler material in hot mix asphalts, the filler ratio in the hot mix was 
reduced by 25, 50, 75 and 100 wt%, and glass powder added HMAs were prepared by 
substituting the same proportions of glass powder. All hot mix samples obtained without 
additives (pure) and glass powder substituted were subjected to Marshall stability and flow 
test. According to the test results, it was observed that the stability values of the hot mix 
samples increased by 10.4% with the substitution of glass powder as filler material, and this 
was obtained from the samples with 50% glass powder replacement. This result shows that 
the resistance to permanent deformations that may occur on glass powder substituted HMA 
pavements is higher. As a result, it is possible to state that glass powder, which is a recycled 
material, can be used as a substitute for fillers in HMAs, and that this additive can also have a 
positive effect on the permanent deformation of HMAs. 
Keyword: Hot mix asphalt, Recycle, Glass powder, Marshall stability, Permanent 
deformation. 
 
1. GİRİŞ 
Son yıllarda ülkemizde, artan trafik yükü, olumsuz çevre koşulları ve bakım-onarım 
maliyetlerinin artması, karayolu ağlarının geliştirilmesi üzerinde önemli rol oynamaktadır. 
Orta ve ağır trafikli yollarda, karayolu kaplamasına etki eden trafik yüklerini taşımak ve üst 
yapıdaki diğer tabakaları olumsuz çevre koşullarından korumak için yapılan sıcak karışım 
asfalt (HMA) kaplama tabakaları, bitümlü bağlayıcı ve agreganın ısıtılıp karıştırılmasıyla elde 
edilmektedir. Sıcak karışım asfaltların (HMA) özellikleri; değişik agrega gradasyonları, 
bağlayıcı-agrega kombinasyonlarının ve farklı modifikasyon yöntemlerinin kullanılmasına 
bağlı olarak değişmektedir [1-3]. 
HMA’larda trafik yükü ve olumsuz çevre koşulları sebebiyle tekerlek izi, nem hasarı, düşük 
ısı ve yorulma çatlakları gibi çeşitli bozulmalar meydana gelmektedir [4,5]. Bu bozulmalar 
üstyapının istenilen servis ömründen daha önce deformasyonlara uğramasına sebep 
olmaktadır. Bu sebeple HMA’ların sıcaklık ve üzerine gelen trafik yüklerine karşı 
mukavemetini ve performansını arttırarak üstyapının hizmet ömrünü uzatmak amacıyla çeşitli 
atıklar katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır [6].  
Atık katkı malzemeleri çok çeşitli olup çoğunlukla endüstriyel (cüruflar, metaller, artık yağlar 
vb.) ve tarımsal (patates, zeytin posası vb.) kökenli, evsel atıklar (plastik, cam vb.), hayvansal 
atıklar (koyun, keçi gibi hayvanların gübreleri vb), ormansal atıklar (talaş vb.) ve 
kanalizasyon atıkları olmak üzere çok çeşitlidir [7-9]. 
Bu çalışmada ise, bir geri dönüşüm ürünü olan cam tozunun karayolu mühendisliğinde bir 
kaplama çeşidi olan HMA kaplamalarda filler malzeme olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 
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Cam malzemeler pencere camı, şişe camı, ampül camı ve cam süs eşyaları gibi günlük hayatta 
kullanılan malzemelerdir. Bu malzemelerin kullanımdan sonra ortaya çıkan atık camlar 
genellikle yapı mühendisliğinde beton katkı malzemesi olarak kullanılarak 
değerlendirilemeye çalışılmaktadır [10]. 
Yapılan çalışmada ise, bir atık malzeme olan cam tozunun, HMA’ların önemli performans 
özelliklerinden biri olan Marshall stabilitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.   
 
2. MATERYAL VE METOT 
2.1. Materyal 
Çalışmada, Elazığ Karayolları asfalt plentinden alınan B 160/220 asfaltı kullanılmış ve 
asfaltın karakteristik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Asfalta ait karakteristik özellikler 
Deney Sınır Sonuç 

Penetrasyon (0,1mm) 160-220 175,4 
Yumuşama noktası (°C) 35-43 41,60 

Düktilite (cm) min. 100 135 
Parlama noktası (°C) min. 230 245 

Özgül ağırlık (gr/cm3) 1,0-1,1 1,035 
 
Modifikasyonda katkı olarak kullanılan cam tozunun (Şekil 1) kimyasal özelikleri Tablo 2’de 
verilmiştir.  
 

Tablo 2. Cam tozu’nun kimyasal özellikleri 
Özellik Sonuç 

Kimyasal Formülü SiO2 
Renk Beyaz 
SiO2 %73 
CaO %10 

Al2O3 %1 

MgO %4 
Na2O %12 

 

 
Şekil 1. Geri dönüştürülerek elde edilen cam tozu  
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Sıcak karışımların hazırlanmasında kırma taş kalker agregası kullanılmış ve bu agregaya ait  
özellikler Tablo 3’de, gradasyon eğrisi ise Şekil 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 3. Agregaya ait özellikler 
Deney Sonuç 

Kaba agrega zahiri özgül ağırlık (gr/cm3) 2,76 

İnce agrega zahiri özgül ağırlık (gr/cm3) 2,83 
Filler zahiri özgül ağırlık (gr/cm3) 

 
2,66 

  

 
Şekil 2. Agrega gradasyonu 

 
2.2. Metot 
2.2.1. Sıcak Karışım Numunelerinin Hazırlanması 
Cam tozu’nun BSK’ların mekanik özelliklerine etkisini saptamak için, ASTM D 1559 
standardı esas alınmış ve saf asfalt ile Marshall yöntemi ile sıcak karışım numuneleri elde 
edilmiştir. Bunun için, öncelikle saf asfalt kullanılarak karışıma girecek olan optimum asfalt 
içeriği oranı tespit edilmiştir. Bu oran baz alınarak, karışım testlerinde kullanılmak üzere saf  
karışım numuneleri hazırlanmıştır. Daha sonra optimum asfalt içeriği yine esas alınarak, sıcak 
karışım içerine giren filler malzeme yerine ağırlıkça %25, %50, %75 ve %100 oranlarında 
cam tozu ikame edilerek katkılı karışım numuneleri hazırlanmıştır. Her karışım numunesi 
için, asfalt 155 oC ve 1200 gr agrega 165 oC sıcaklıkta ısıtılmıştır. Asfalt ve agrega harmanı 
karıştırıldıktan sonra, Marshall tokmağı ile gerekli sıkıştırma sıcaklığında sıkıştırılmış ve 
böylece deneye hazır hale getirilmiştir. 
Çalışmada, saf ve cam tozu karışımlar sırasıyla S, S+%25C, S+%50C, S+%75C ve S+%100C 
olarak kodlanmıştır. 
 
3. DENEYSEL YÖNTEM 
3.1. Marshall Stabilite  
Marshall stabilite deneyi ile, karışımın yüke karşı koyabildiği maksimum dayanım yani 
stabilite, ve en yüksek yüke ulaştığı sırada kırılırkenki davranışını ise akma değeri 
belirlenmektedir. HMA numuneleri deneye tabi tutulmadan çeşitli fiziksel özellikleri 
belirlenir daha sonra numuneler standarda göre 60±1 °C su banyosunda yaklaşık olarak 35 
dakika bekletilir.   
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Bu süre bittiğinde sudan çıkarılan numuneler Marshall cihazına yerleştirildikten sonra 
dakikada 50±2 mm hızla numuneye yük uygulanır. Deney süresince numunenin Marshall 
cihazı tarafından otomatik olarak stabilite ve akma değeri kaydedilir. Ayrıca, bu değerler 
kullanılarak Marshall oranı (MQ) değeri de  belirlenmektedir [8]. 
 
4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
4.1. Marshall Stabilite ve Akma Deney Sonuçları 
Saf HMA numunesinin optimum asfalt içeriği belirlemek amacıyla, 1200 gr agrega miktarı 
sabit tutuldu ve bu ağırlığa göre %4 - %4,5 - %5 - %5,5 - %6 oranlarında asfalt miktarı 
eklenerek totalde 15 adet HMA numunesi hazırlanmıştır. Bu numunelerin çeşitli özellikleri 
saptandıktan sonra hacim özgül ağırlıkları (Dp), boşluk oranları (Vh), agregalar arası boşluk 
oranları (VMA) ve asfaltla dolu boşluk oranları (Vf) gibi çeşitli hacimsel özelikleri tayin 
edilmiştir. Daha sonra bu numuneler Marshall stabilite ve akma deneyine tabi tutulmuştur. Saf 
asfalt ile elde edilen HMA numunelerinin belirlenen çeşitli özelliklerinin bitüm içeriğine göre 
değişimleri Şekil 3’de verilmiştir. 
 

 

 

 
Şekil 3. Optimum asfalt içeriği için hazırlanan numunelerin hacimsel ve mekanik özellikleri 
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Şekil 3’de verilen grafikler yardımı ile karışımın optimum asfalt içeriği oranı %5 olarak 
belirlenmiştir. Belirlenen %5 oranı esas alınarak ilk olarak saf (kontrol) numune hazırlandı  ve 
daha sonra cam tozunun filler malzeme olarak sıcak karışım asfaltlarda kullanılabilirliğini 
belirleyebilmek amacıyla sıcak karışımdaki filler oranı ağırlıkça %25, 50, 75 ve 100 
oranlarında azaltılarak bunun yerine aynı oranlarda cam tozu ikame edilerek cam tozu katkılı 
HMA’lar hazırlanmıştır. 
Saf ve cam tozu katkılı sıcak karışım numunelerinin Marshall stabilite ve akma değerleri 
sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’de, karışım numunelerinin MQ değerlerinin cam tozu içeriği ile 
değişimi ise Şekil 6’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Stabilite değerleri 

 

 
Şekil 5. Akma değerleri 

 
Şekil 4’de incelendiğinde, cam tozu katkısı ile karışım numunelerinin stabilite değerlerinde 
artışlar ve azalmalar olduğu görülmektedir. Stabilitedeki değişimler saf karışıma kıyasla 
sırasıyla %4,5 ve %10,4 artış; %7,2 ve %15,9 azalma şeklindedir.   
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Bu sonuçlara göre en yüksek stabilite değeri %50 cam tozu katkılı karışım numunesinde elde 
edilmiş ve bu sebeple cam tozu katkısının, HMA kaplamaların yükler altındaki kalıcı 
deformasyon direncini arttırdığı söylenebilir. 
Şekil 5 incelendiğinde, cam tozu katkılı HMA’ların akma değerleri saf karışıma kıyasla 
sırasıyla %4,6, %7,6, %23,3 ve %25,5 artış göstermiştir. Elde edilen sonuçlar 
değerlendirildiğinde, cam tozu ilavesiyle akma değerindeki artış, HMA kaplamanın kırılma 
esnasında daha esnek davranış göstereceği şeklinde değerlendirilmektedir. 
 

 
Şekil 6. Karışım numunelerinin MQ değerleri 

 
Şekil 6’da MQ değerlerine bakıldığında, cam tozu katkı oranı artışı ile MQ değerleri saf 
karışıma göre önce sabit, daha sonra %2,84 artış; %24,7 ve %32,9 oranında azalma 
göstermiştir. MQ değeri, sıcak karışımların kayma gerilmelerine karşı direncinin bir ölçüsü 
olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, cam tozu katkısının, en yüksek MQ 
değerinin %50 cam tozu katkılı karışımlarda görüldüğü ve bu nedenle karışımların kayma 
gerilmelerine en dirençli karışım numuneleri olduğu ifade edilebilir.  
 
5. SONUÇLAR 
Bir geri dönüşüm ürünü olan cam tozu’nun sıcak karışım asfalt kaplamaların stabilitesi 
üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 
 Stabilite sonuçlarına göre, cam tozunun filler malzeme olarak ikamesiyle sıcak karışım 
numunelerinin stabilite değerlerinin %10,4 kadar artış gösterdiği ve bunun %50 cam tozu 
ikameli numunelerden elde edildiği görülmüştür.  Elde edilen bu sonuç, cam tozu ikameli 
HMA kaplamalar üzerinde meydana gelebilecek kalıcı deformasyonlara karşı daha direncin 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
 Sıcak asfalt karışım numunelerinin akma sonuçları değerlendirildiğinde, cam tozu 
ilavesiyle akma değerlerinde artış meydana geldiği, bu sebeple cam tozu katkılı HMA 
kaplamaları kırılma esnasında daha esnek bir davranış göstereceği görülmüştür. 
 Sıcak karışım numunelerinin MQ değerleri incelendiğinde ise, en yüksek MQ değeri 
%50 cam tozu katkılı karışımlardan elde edilmiş ve bu nedenle cam tozu katkısı ile hazırlanan 
karışımların kayma gerilmeleri altında daha dirençli olduğu görülmüştür. 
Sonuç olarak, cam tozu katkısının HMA kaplamalarda kullanılmasıyla, kaplamaların Marshall 
stabilitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ifade etmek mümkündür.   
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Bununla birlikte, bir geri dönüşüm ürünü olan cam tozu’nun yol mühendisliğinde bir 
iyileştirici olarak kullanılmasının hem HMA kaplamalarda yolun hizmet ömrü arttırması hem 
de bakım-onarım maliyetlerinin minimuma indirmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
 
TEŞEKKÜR: Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
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ÖZET 
Gelişen ve değişen dünyada tüm yapılarda olduğu gibi yol yapılarında da güvenilir, konforlu, 
ekonomik ve çevreci çalışmalar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu tür çalışmaların 
gerçekleştirilebilmesi için ilk basamak olarak kullanılan zeminin, proje koşullarını 
karşılayabilecek nitelikte olması gerekir. Fakat yapılara olan taleplerin ve bununla birlikte 
gerçekleştirilen proje sayılarının artmasıyla arzu edilen zemin özelliklerinin karşılanması her 
zaman mümkün olmamaktadır. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için kullanılacak zayıf bir 
zemin çeşitli stabilizasyon yöntemleri ile güçlendirilerek proje koşullarına uygun hale 
getirilmeye çalışılmaktadır. Stabilizasyon yöntemleri tercih edilirken projeye göre değişkenlik 
göstermekle birlikte ekonomik ve çevreci oluşuna da dikkat edilmektedir. Bu amaçla, 
endüstriyel atık ürünler ile stabilizasyon son zamanlarda ivme kazanmıştır. Atık ürünler ile 
gerçekleştirilen stabilizasyonda, ürünlerin temin edilmesi ekonomik bir fayda sağlarken bu 
ürünlerin bir nebze de olsa bertaraf edilip kullanılması çevre açısından büyük öneme sahiptir. 
Bu çalışmada, endüstriyel bir atık ürün olan yüksek fırın cürufu (YFC) ile zayıf dayanımlı 
killi-kum bir zemin stabilize edilip güçlendirilerek bunun rijit yol kaplama kalınlığına olan 
etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, zemin ilk olarak elek analizi, hidrometre, piknometre ve 
kıvam limit (Atterberg) testlerine tabi tutularak zeminin mühendislik özellikleri tespit 
edilmiştir. Ardından stabilizasyon amacıyla zemine ağırlıkça %5, %10, %15, %20, %25, %30 
oranlarında YFC ilave edilerek saf ve stabilize zemin numuneleri hazırlanmıştır. Daha sonra 
bu numunelere standart proktor, serbest basınç ve Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR)  testleri 
uygulanmıştır. Uygulanan deneyler neticesinde optimum katkı oranı % 10 YFC olarak 
belirlenmiştir. Sonrasında, AASHTO 1993 metodu esas alınarak saf ve optimum katkılı (%10 
YFC) stabilize zeminler üzerine inşa edilecek rijit yol üstyapı tabaka kalınlıkları 
hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde, 1000m uzunluğunda, 20 m genişliğinde 
rijit bir yolun üstyapı tabaka kalınlığında saf zemine kıyasla 5 cm azalma meydana geldiği 
tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Zemin, Yüksek fırın cürufu, Stabilizasyon, Rijit kaplama, AASHTO 
1993 metodu. 
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EFFECTS OF BLAST FURNACE SLAG STABILIZED CLAY-SAND SOILS ON 
RIGID ROAD PAVEMENT 

 
ABSTRACT 
In the developing and changing world, reliable, comfortable, economical and environmentalist 
works are tried to be carried out in road structures as well as in all structures. In order to carry 
out such studies, the ground used as the first step must be of a quality that can meet the 
project conditions. However, it is not always possible to meet the desired soil properties with 
the increase in the demands for the buildings and the number of projects realized together 
with it. In order to eliminate this negativity, a weak ground to be used is strengthened with 
various stabilization methods and tried to make it suitable for the project conditions. While 
stabilization methods are preferred, attention is paid to the fact that they are economical and 
environmentally friendly, although they vary according to the project. For this purpose, 
stabilization with industrial waste products has gained momentum recently. In the 
stabilization carried out with waste products, while providing the products provides an 
economic benefit, the disposal and use of these products, even if to some extent, is of great 
importance for the environment. In this study, a weak-strength clayey-sand soil was stabilized 
and strengthened with blast furnace slag (YFC), an industrial waste product, and its effects on 
rigid road pavement thickness were investigated. For this purpose, the engineering properties 
of the soil were determined by first subjecting the soil to sieve analysis, hydrometer, 
pycnometer and consistency limit (Atterberg) tests. Then, pure and stabilized soil samples 
were prepared by adding 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% by weight of YFC to the soil for 
stabilization purposes. Then, standard proctor, unconfined pressure and California Bearing 
Ratio (CBR) tests were applied to these samples. As a result of the applied experiments, the 
optimum additive rate was determined as 10% YFC. Afterwards, the rigid road pavement 
layer thicknesses to be built on pure and optimally added (10% FFC) stabilized soils were 
calculated based on the AASHTO 1993 method. As a result of the calculations, it has been 
determined that a 1000 m long, 20 m wide rigid road has a 5 cm decrease in the pavement 
layer thickness compared to the pure ground. 
Keywords: Soil, Blast furnace slag, Stabilization, Rigid pavement, AASHTO 1993 method. 
 
1. GİRİŞ 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılara olan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve 
yapıların güvenli, ekonomik, konforlu bir şekilde proje ömrünü tamamlaması için çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu tür çalışmalar devam ederken çevreye ve canlılara zarar 
verilmemesi için azami önem verilmektedir. Bu tarz çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 
ilk koşul zemin özelliklerinin proje koşullarını karşılayacak düzeyde olmasıdır. Ancak arzu 
edilen zemin koşulları her zaman sağlanamamaktadır. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için 
çeşitli stabilizasyon yöntemleri ile zeminler stabilize edilmektedir. Stabilizasyon yötemleri 
projeye göre değişkenlik göstermekle birlikte ekonomik ve çevreci olması da büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle atık ürünler kullanılarak gerçekleştirilen stabilizasyon yöntemi son 
zamanlarda ivme kazanmıştır.  
Geçkil vd. (2021), killi bir yol taban zeminini YFC ile stabilize ederek stabilizasyon sonucu 
rijit üstyapıda meydana gelen değişimleri incelemişlerdir. Bu amaçla zemine %5 ile %20 
arasında değişen oranlarda YFC ilave ederek saf ve stabilize zemin numuneleri 
hazırlamışlardır. Hazırlanan numuneler standart proktor, serbest basınç, Kaliforniya Taşıma 
Oranı (CBR) deneylerine tabi tutulup AASHTO 1993 metodu esas alınarak saf ve optimum 
katkı oranlı (%20 YFC) zeminler için rijit üstyapı tasarımı yapılmıştır.   
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Çalışma sonunda stabilize zeminin rijit üstyapı maliyeti saf zemine kıyasla daha düşük olduğu 
belirlenmiştir [1]. Okucu ve Gündüz (2019), çalışmalarında kil zeminin YFC ile 
stabilizasyonunu incelemişlerdir. Bu amaçla zemine %5, %10, %15 oranlarında YFC ve %10 
oranında kireç ilave edilerek zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. 
İncelemeler neticesinde en efektif sonuç %5 YFC+%10 kireç ile elde edilmiştir [2]. Bilici vd. 
(2020), kil zemine puzolanik reaksiyon sağlamak maksadıyla %3 kireç oranını sabit tutarak 
%3-%15 oranlarında uçucu kül (UK) ve %3-%12 oranlarında YFC ilave edip farklı karışım 
oranlarında numuneler hazırlayıp 7 ve 28 günlük kür sonunda serbest basınç dayanımlarını 
incelemişlerdir. Optimum oran %3 kireç+%12 UK ve %3 kireç+%9 YFC karışımları ile elde 
edilmiştir [3]. Totiç vd. (2019), kil zemini stabilize etmek maksadıyla zemine %5-%20 
oranlarında UK ilave ederek stabilize zemin numuneleri hazırlamış ve numuneler kıvam, 
proktor, serbest basınç ve CBR deneyleri ile test edilmiştir. Deneyler neticesinde optimum 
katkı oranı %10 UK olarak tespit edilmiştir [4]. Fasihnikoutalab vd. (2020), yapmış oldukları 
çalışmada kil zemini stabilize etmek için olivin ve sodyum hidroksit (NaOH) ile aktivite 
edilmiş YFC kullanmışlardır. Stabilizasyon sonucu zeminde meydana gelen değişimler 7, 18, 
90 günlük kür süresinin sonunda tek eksenli serbest basınç mukavemeti ile 
değerlendirilmiştir. Olivin aktivatörü ile 90 gün kürleme sonunda serbest basınç mukavemeti 
444 kPa’a, NaOH aktivatörü ile 90 gün sonunda serbest basınç mukavemeti 6000 kPa 
değerinin üzerine çıkılmıştır [5]. Literatür incelendiğinde farklı katkı malzemeleri ile zemin 
stabilizasyonunun gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak zemin stabilizasyonu sonucu yol 
üstyapıda meydana gelebilecek değişimlerin araştırılması konusunda yetersiz kalınmıştır. Bu 
çalışmada, killi kum yol taban zemini YFC ile stabilize edilerek stabilizasyon sonucu rijit yol 
üstyapıda meydana gelen değişimler araştırılmıştır. 
 
2. MATERYAL VE METOT 
2.1 Materyal 
Çalışma esnasında kullanılan zemin İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yerleşkesinden 
temin edilmiştir. Zeminin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Zemin özellikleri 
Değişken Adı Simge Birim Değeri 

Dane birim hacim ağırlığı γs g/cm3 2,714 
Maksimum kuru birim hacim 

ağırlığı 
γkmax g/cm3 1,948 

Optimum su içeriği wopt % 14,1 

Likit limit wL % 25,87 

Plastik limit wp % 14,56 

Plastisite indisi PI % 11,31 
Sınıflandırma (Birleştirilmiş 

Zemin Sınıflandırma Sistemi) 
- - SC 

AASHTO Sınıflandırması - - A-6 
 
Çalışma esnasında zemini stabilize etmek maksadıyla kullanılan yüksek fırın cürufu (YFC), 
Karabük ilindeki Karçimsa firmasından temin edilmiştir. YFC’nin özellikleri Tablo 2’de 
verilmiştir.  
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Tablo 2. YFC’nin özellikleri 
Bileşim SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
(%) 32,47 9,94 1,25 32,45 9,31 0,82 
Bileşim S-2 Na2O K2O TiO2 Mn2O3 Cl- 
(%) 0,33 0,31 0,85 1,16 3,51 0,015 

 
2.2 Metot 
Çalışmada killi kum zemini stabilize etmek amacıyla zemine %5, %10, %15, %20, %25, %30 
oranlarında YFC ilave edilerek karışım numuneleri hazırlanmıştır. Saf ve stabilize karışım 
numuneleri sırasıyla standart proktor (ASTM D698), serbest basınç (ASTM D2166), CBR 
(ASTM D1883-13) deneyleri ile test edilmiştir. Yapılan deneylerin ardından saf ve optimum 
katkı oranlı (%10 YFC) zeminler için AASHTO 1993 Tasarım Rehberi [6] esas alınarak rijit 
yol üstyapı tasarımı yapılmış ve üstyapıda meydana gelen değişimler incelenmiştir. 
Rijit üstyapılar taban zemini üzerine inşa edilen beton plaktan oluşmaktadır. Beton plak 
kalınlığı yolun servis yeteneği, trafik, güvenirlilik gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir 
[7]. Şekil 1’de rijit üstyapı enkesiti verilmiştir [8]. 
 

 
Şekil 1. Rijit üstyapı enkesiti 

 
AASHTO 1993 Tasarım Rehberi [6] esas alınarak kaplama kalınlığı Denklem (1)’de verilen 
bağıntı yardımıyla hesaplanmaktadır [7]. 

log (T�,� � Z� × S� + 7.35 × log(d + 1� 	 0.06 + "#$% ∆'()
*.+,-.+.

/0-.12*×-34
(56-�7.*1

+ (4.22 + 0.32 × p;� ×

log [=>×?5×(@3.4+A/./B�
�/C.DB×E×[ -7.*2

(F> GH �3.2+]] 

Burada;  
W8,2  : 8,2 ton eşdeğer tek-dingil yükü tekerrür sayısı,  
ZR  : Standart normal sapma,  
S0  : Trafik tahmini ve performans tahmininin bileşik standart hatası,  
d : Rijit üstyapı beton kaplama kalınlığı (inç),  
ΔPSI  : P0-Pt  (Servis kabiliyetinde azalma miktarı),  
P0  : Başlangıç servis kabiliyeti indeksi,  
Pt  : Nihai servis kabiliyeti indeksi,  
S’

c  : Betonun kopma modülü (Eğilmede çekme mukavemeti) (psi),  
J  : Yük transfer katsayısı,  
Cd : Drenaj katsayısı,   

(1) 
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Ec : Betonun elastisite modülü (psi),  
k : Yatak katsayısı (pci)’nı göstermektedir. 
 
3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 
Çalışmada saf ve stabilize karışım numuneleri ilk olarak standart proktor deneyi ile test edilip 
numunelerin maksimum kuru birim hacim ağırlıkları (  ϒk  ) ile optimum su içerikleri  (wopt  ) 
değerleri tespit edilerek Şekil 2’de verilen kompaksiyon eğrileri çizilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Kompaksiyon eğrisi 

 
Standart proktor deney sonuçları incelendiğinde katkı oranı arttıkça ϒk değerinin azaldığı, wopt 

değerinin ise arttığı gözlemlenmektedir. Bu durum YFC’nin puzolanik bir malzeme 
oluşundan kaynaklandığı düşünülmektedir [9].  
Standart proktor deneyinden elde edilen veriler ışığında serbest basınç deney numuneleri 
hazırlanıp 1 ve 7 günlük kür sürelerini tamamlamalarının ardından test edilmiştir. En efektif 
katkı oranına %10 YFC ile 7 gün kür sonunda ulaşılmıştır. 7 günlük gerilme (q)-şekil 
değiştirme (Ɛ) grafiği şekil 3’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Gerilme-şekil değiştirme grafiği  
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Serbest basınç deneyinin ardından saf ve optimum katkı oranlı (%10 YFC) CBR deney 
numuneleri hazırlanarak 1 ve 7 günlük kür sürelerinin tamamlamalarının ardından deneye tabi 
tutulmuştur. CBR deney sonuçları incelendiğinde en büyük CBR değerine 7 gün kür sonunda 
optimum katkı oranı (%10 YFC) ile ulaşılmıştır. Yük-deplasman grafiği Şekil 4’te, değerleri 
ise Tablo 3’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Yük-deplasman grafiği 

 
Tablo 3. Yük-deplasman değerleri 

Test Numunesi 
CBR Değerleri (%) 

2,5 mm için 5 mm için 
   

Saf Zemin (1 Günlük) 6,08 5,48 

Saf Zemin+ %10 YFC 
(1 Günlük) 

5,88 5,90 

Saf Zemin (7 Günlük) 6,28 5,86 

Saf Zemin+ %10 YFC 
(7 Günlük) 

10,39 10,63 

 
AASHTO 1993 Tasarım Rehberi ve Karayolları Beton Yol Üstyapı Projelendirme Rehberi 
(2019) esas alınarak saf ve optimum katkılı zeminler için rijit yol üstyapı tasarımı yapılmıştır. 
Tasarım yapılırken yolun 2×2=4 şeritli bir devlet yolu olduğu, proje süresinin 30 yıl olduğu 
kabul edilmiş ve kullanılan parametreler Tablo 4’te [7] verilmiştir. 
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Tablo 4. Rijit üstyapı hesabında kullanılan parametreler 
Parametreler Seçilen Değerler 

Eşdeğer standart dingil yükü tekerrür 
sayısı,T8,2 

45,000,000 

Yük transfer katsayısı, J 2,7 
Drenaj Katsayısı, Cd 1 

Portland çimentolu betonun kopma 
modülü(psi) 

660 

Yolun ilk servis kabiliyeti, P0 4,5 
Yolun son servis kabiliyeti, Pt 2,5 
Servis kabiliyeti indeksi, ΔPSI 2 

Betonun elasitite modülü, Ec(C35/45) 4,786,244 
Güvenilirliğin standart normal sapması, ZR -1,645 

 
Beton plak kalınlığı hesaplanırken saf ve stabilize zemin numuneleri için en büyük CBR 
değerleri Tablo 3’ten alınmıştır.  Tablo 4’te verilen değerler kullanılarak MR=1500×CBR(%) 
ve  k= MR/19,4 bağıntıları ile Denklem (1) yardımıyla plak kalınlığı hesaplanmıştır.  
Hesaplamalar neticesinde saf zemin için d=15,6 inç olarak hesaplanmış ve beton plak 
kalınlığı 40 cm olarak seçilmiştir. %10 YFC katkılı zemin için d=13,6 inç olarak hesaplanmış 
ve beton plak kalınlığı 35 cm olarak seçilmiştir.  
 
4. SONUÇLAR 
Bu çalışmada, taşıma gücü zayıf killi kum yol taban zemini YFC ile stabilize edilerek 
stabilizasyon sonucu rijit üstyapıda meydana gelen değişimler analiz edilmiş ve aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır. 
 Standart proktor deney sonuçları incelendiğinde zemine ilave edilen YFC oranı 
arttıkça  ϒk  değerinin azaldığı, wopt   değerinin ise arttığı gözlemlenmiştir. 
 Serbest basınç deney sonuçları incelendiğinde en efektik katkı oranına 7 gün kürleme 
sonunda %10 YFC katkısı ile ulaşılmıştır. 
 CBR deney sonuçları incelendiğinde 7 günlük kürleme sonunda saf ve katkılı zemin 
için en büyük CBR değerleri sırasıyla %6,28 ve %10,63 olarak belirlenmiştir. 
 %10 YFC katkılı stabilize zeminin yol taban zemini olarak kabul edildiği durumda rijit 
yol beton plak kalınlığında saf zemine kıyasla 5 cm azalma meydana gelmiştir. 
Sonuç olarak, YFC ile gerçekleştirilen zemin stabilizasyonu sonucu inşa edilen rijit üstyapı 
kalınlığında azalma meydana gelerek olumlu sunuçlar doğurduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda 
atık ürün olan YFC’nin kullanılması ile çevreci bir proje gerçekleştirilmiş olup, ülke 
ekonomisine bir katma değer sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Bu çalışma, mini kazıkların düşey eleman olarak, zemin çivilerinin ise yatay destek elemanı 
olarak kullanıldığı bir iksa projesinin çalışmasını ve sonuçlarını kapsamaktadır. Çalışma 
sahasında, mini kazıklar d=30.00 cm çapında, s=0.60 m yatay aralıkla ve L=10.50 m boyunda 
teşkil edilmiştir.  Mini kazıklar, L=6.00, 8.00 m ve 12.00 m boylarında, d=26 mm çapındaki 
geçici zemin çivileri ile yatay aralıkları, s=1.20 ile 1.80 m olacak şekilde desteklenmiştir. 
Çalışmaya konu sahada, sert killi zemin, sahanın hâkim zemin formasyondur. Çalışma 
kapsamında, Plaxis 2D yazılımı kullanılarak kritik iksa kesiti üzerinde sonlu elemanlar analizi 
yapılmıştır. Zemin çivisi modellenmesinde, “Geogrid” ve “Embedded Beam Row” olmak 
üzere iki farklı model elemanı kullanılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Söz konusunda 
çalışmada, iki farklı analiz yöntemi kullanılmasındaki temel amaç; bu yöntemlerden elde 
edilen sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. İnceleme alanında belirlenen 
kritik zemin kesiti üzerinde limit denge analizleri de yapılarak elde edilene sonuçlar 
tartışılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında kritik olarak belirlenen kesit için inceleme alanında 
düzenli olarak inklinometre okumaları yapılmıştır. Yapılan inklinometre sonuçları Plaxis 2D 
analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ön tasarım 
kabulleri ve kullanılan analiz metotu ve zemin modelinin doğruluğu araştırılmıştır. Yapılan bu 
değerlendirmeler sonucunda inceleme alanında elde edilen sonuçların, sonlu elemanlar 
modelini doğruladığı ve deplasmanların aynı mertebelerde meydana geldiği ortaya 
koyulmuştur. Sonlu elemanlar ve inklinometre sonuçları beraber değerlendirildiğinde; analiz 
edilen modelin doğru kurulması ve saha koşullarının modele doğru yansıtılması gibi hususlar, 
proje sahasında oluşabilecek gerçek durumunun önceden belirlenmesine ve ekonomik 
çözümlerin yapılabileceğini göstermektedir. Yapılan bu çalışma ile sert killi zeminlerde, iksa 
tasarımları yapılırken, daha ekonomik ve alternatif tasarımlar için kaynak oluşturması 
amaçlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde iki hesap yöntemi arasında belirgin 
farklılıklar olmadığı ve iki yöntemin de zemin çivisi modellemesinde kullanılabileceği 
değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Zemin çivisi, yatay yer değiştirme, sert kil, sonlu elemanlar yöntemi, 
limit denge yöntem, inklinometre. 
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EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF MINI PILED SOIL NAIL SHORING 
SYSTEM ON HARD CLAY SOILS 

 
ABSTRACT 
This study consists of a case study in which mini piles are used as vertical elements and soil 
nails are used as horizontal support elements. In the study area, mini piles were selected with  
d = 30.00 cm diameter, s = 0.60 m horizontal spacing, and L = 10.50 m length. The mini piles 
were supported by temporary soil nails of L = 6.00, 8.00 m, and 12.00 m in length and                     
d = 26 mm in diameter, with a horizontal spacing of s = 1.20 to 1.80 m. On the site that is the 
subject of the study, the hard clayey soil is the dominant soil formation. Within the scope of 
the study, finite element analysis was performed on the critical shoring section using Plaxis 
2D software. In soil nail modeling, the results were evaluated by using two different model 
elements, "Geogrid" and "Embedded Beam Row." The main purpose of using two different 
analysis methods in the study of the subject; is the comparative evaluation of the results 
obtained from these methods. As a result of the evaluations, Limit equilibrium analyses were 
also performed on the critical soil section determined in the study area, and the results were 
discussed. In addition, inclinometer readings were performed regularly in the study area for 
the critical section within the scope of this project. The inclinometer results were compared 
with the Plaxis 2D analysis results. As a result of the evaluations, the preliminary design 
assumptions, the analysis method used, and the accuracy of the soil model were investigated. 
As a result of these evaluations, it has been revealed that the results obtained in the study area 
confirm the finite element model and that the displacements occur in the same order. When 
the finite element and inclinometer results are evaluated together, issues such as the correct 
installation of the analyzed model and the correct reflection of the site conditions on the 
model show that the real situation that may occur at the project site can be determined 
beforehand and economic solutions can be made. This study is aimed at creating a source for 
more economical and alternative designs when shoring designs are made on hard clay soils. it 
was determined that there were no significant differences between the two calculation 
methods and that both could be used in soil nail modeling. 
Keywords: Soil nail, horizontal displacement, hard clay, finite element method, limit 
equilibrium method, inclinometer. 
 
1.  ZEMİN ÇİVİLİ İKSA YÖNTEMLERİ 
Zemin çivili iksa sistemleri, belirli belirli aralıklar ile enjeksiyonla güçlendirilen kaplanan 
yakın aralıklı çelik donatılar (yani çiviler) yerleştirilerek mevcut zeminin pasif takviyesinden 
(Art germe yapılmadan) oluşur. İnşaat yukarıdan aşağıya doğru ilerlerken sürekliliği sağlamak 
için hafriyat yüzeyine püskürtme beton veya precast da uygulanabilmektedir (FHWA-SA-96-
069R, 1998). Bu çalışma kapsamında inceleme alanında sert killi zemini profilinin hâkim 
olduğu bir sahada, düşey iksa elemanlarının mini kazık, yatay iksa elemanın zemin çivisi 
olarak uygulandığı bir iksa sistemi üzerinde sonlu elmanlar analizi ve testler 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan deney, ölçüm ve hesaplamalar vaka analizi olarak sunulmuştur. 
 
2.  SAYISAL ANALİZ ÇALIŞMASI 
2.1 Mini Kazıklı Zemin Çivisi İksa Sistemi 
Geoteknik analizlerde kullanılan zemin parametreleri belirlenirken, zemin etüt raporu, daha 
önceki çalışmalar ve güncel literatürden faydalanmıştır. İnceleme alanında geoteknik 
tasarımlarda kullanılması için sondaj ve araştırma çukuru logları, SPT, Presiyometre ve 
laboratuvar deney sonuçları birlikte değerlendirilerek, geoteknik zemin modeli kurulmuştur.  
Analizlerde kullanılan idealize zemin parametreleri özet olarak Tablo 1’de gösterildiği gibidir.  
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Tablo 1. Hesaplamalarda kullanılan zemin parametreleri 

Jeolojik Tabakalar Parametre Kabul Edilen Değerler 

Sert Kil Tabakası 
Nort=30 

Birim Hacim Ağırlık (γ) 20.00 kN/m3 
İçsel Sürtünme Açısı (ɸ’) 30º 

Kohezyon (c') 15.00 kPa 
Çevre Sürtünmesi (qs) 100.00 kPa 

Elastisite Modülü (Es) 90.00 MPa 
 
İnceleme sahasında düşey iksa elemanlarının mini kazık, yatay iksa elemanın zemin çivisi 
olan bir iksa sistemi oluşturulmuştur. Çalışma sahasında, mini kazıklar d=30.00 cm çapında, 
s=0.60 m yatay aralıkla L=10.50 m boyunda teşkil edilmiştir.  Mini kazıklar L=6.00, 8.00 m 
ve 12.00 m boylarında, d=26 mm çapındaki geçici zemin çivileri ile yatay aralıkları, s=1.20 
ile 1.80 m olacak şekilde desteklenmiştir. İnceleme alanında ön tasarımda kullanılan zemin 
çivisi parametreleri Tablo 2’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 2. Projeye ön tasarımda kullanılan zemin çivisi parametreleri 
Eleman Parametre Değer 

Zemin Çivisi 

Normal Rijitlik (EA) 2.32xE5 kN/m 
Delik çapı (Dank) 0.12 m 

Donatı çapı (Dçivi) 0.026 m 
Donatı Elastisite Modülü (Er) 2.00xE8 kN/m2 

Yatay Aralık(sh) 1.80 m 
Donatı Uzunluğu (Ldonatı) 12.00-6.00 m 

 
Proje kapsamında kritik olarak belirlenen kesit için gerilme-deformasyon ve limit-denge 
(toptan göçme) analizleri yapılmıştır. Analizler için kurulan iksa kesitleri Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1. İdealize zemin profili, Plaxis 2D ve Talren modeli 
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2.2 Limit Denge Analizleri 
Limit denge analizleri Talren bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır. Talren programı 
limit denge analizleri programıdır (Talren V4, 2005). Geçici durum analizlerinde, şev 
stabilizesi güvenlik faktörü (FoS) için minimum FoS=1.30 kabulü ile yapılmıştır (Lazarte et 
al., 2015). Analizlerde mini kazıkların kesmeye karşı rijitliği dikkate alınmıştır. Yapılan 
analizler neticesinde kritik kesite ait güvenlik sayısı, 1.62 olarak hesaplanmıştır.  
 
2.3 Sonlu Elemanlar Analizleri 
Projelendirilen iksa sisteminin gerilme-deformasyon analizleri Plaxis 2D yazılımı kullanılarak 
yapılmıştır. Plaxis yazılımı sonlu elemanlar metodunu kullanarak düğüm noktalarında oluşan 
genel bir ağ yüzeyi oluşturup, düğüm noktaların da meydana gelen deplasman ve kuvvetler 
yardımıyla analiz yapmaktadır (Plaxis, 2022). Yapılan analizler sonucunda, elde edilen 
deplasmanlar ve kesit tesirleri Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3. Sonlu elemanlar analizleri deplasman ve kesit tesiri değerleri 

Kesit 
Kazı 

Derinliği H 
(m) 

Maksimum 
Deplasman 

Δx (mm) 

Zemin Çivisi 
Normal 
Kuvvet 
(kN/m) 

Kesme 
Kuvveti 
(kN/m) 

Eğilme 
Momenti 
(kN/m) 

(*1) 
GEOGRİD 

8.40 8.00 61.42 - - 

(*2) EBR 8.40 7.00 52.84 3.94 0.80 
*1: Kritik kesit zemin çivileri “Geogrid” elemanı ile tasarlanmıştır. 

*2: Kritik kesit zemin çivileri “Embedded Beam Row” elemanı ile tasarlanmıştır. 
 
Zemin çivilerinin “Geogrid” elaman olarak tanımlandığı modelde oluşan, yatay deplasman ve 
muhtemel toptan göçmeye karşı kayma düzlemi Şekil 2’de gösterilmiştir. 
Zemin çivilerini “Geogrid” eleman olarak tanımlandığı analizlerde iksa sisteminde yatayda 
ux=8.00 mm deplasman meydana gelmiştir. Sitemin toptan göçme karşı güvenlik sayısı 
FoS=1.76 olarak hesaplanmıştır.  
 

 
Şekil 2. Geogrid model inceleme kesiti yatay deplasman ve toptan göçme kaması 

  
Zemin çivilerinin “Embedded Beam Row” elaman olarak tanımlandığı modelde oluşan yatay 
deplasman ve toptan göçmeye karşı kayma düzlemi Şekil 3’te gösterilmiştir. Yapılan 
analizlerde, iksa sisteminde yatayda ux=7.05 mm deplasman oluştuğu saptanmıştır. Sitemin 
toptan göçme karşı güvenlik sayısı FoS=1.71 olarak hesaplanmıştır.   
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Şekil 3. EBR model kesiti yatay deplasman ve toptan göçme kaması 

  
İnceleme kesitinde zemin çivilerinin “Geogrid” elaman olarak tanımlandığı modelde, zemin 
çivilerinde maksimum normal kuvvet, birinci sıra zemin çivisinde ve 61.42 kN/m değerinde 
hesaplanmıştır. Zemin çivilerinin “Embedded Beam Row” elaman olarak tanımlandığı 
modelde, zemin çivilerinde oluşan maksimum normal kuvvet, birinci sıra zemin çivisinde ve 
52.84 kN/m değerinde hesaplanmıştır. İki farklı model ile yapılan analizlere ait sonuçlar        
Şekil 4’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 4. EBR ve Geogrid modelde oluşan normal kuvvetler 

  
İnceleme kesitinde zemin çivilerinin “Embedded Beam Row” elaman olarak tanımlandığı 
modelde zemin çivilerinde oluşan kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri Şekil 5’te 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Zemin çivisinde oluşan kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri (EBR Model) 
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Yapılan sonlu elemanlar analizleri sonucunda görülebileceği gibi “Embedded Beam Row” ile 
tasarlanan modelde çok düşük mertebelerde kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri 
oluşmaktadır. İki farklı eleman tanımlanarak yapılan analiz sonucunda; iki modelde de oluşan 
yatay deplasmanlar, toptan göçmeye karşı güvenlik sayıları ve zemin çivisinde oluşan normal 
kuvvetler birbirine yakın mertebelerde oluşmaktadır.  
 
2.4 İnklinometre Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
İksa projesi kapsamında, analizlere konu olan kritik kesit için düzenli inklinometre okumaları 
alınarak, iksa kesitinde oluşan yatay deplasmanlar takip edilmiştir. İnklinometre okumaları ile 
Plaxis 2D analizleri sonucunda oluşan deplasmanlar, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 
Nihai kazı kademesinde inklinometre ve Plaxis 2D sonuçlarının beraber verildiği sonuçlar 
Şekil 6’da yer almaktadır. İnklinometre sonuçları ile Plaxis sonuçlarının Şekil 6’da 
gösterildiği gibi aynı mertebeler olduğu ve iksa sistemde oluşan deplasman şeklinin olduğu 
görülmektedir.   

 
Şekil 6. İnklinometre ve Plaxis sonuçlarının karşılaştırılması 

 
Yapılan sonlu eleman analiz sonuçları ve inklinometre sonuçları beraber değerlendirildiğinde; 
analiz edilen modelin doğru kurulması ve saha koşullarının modele doğru yansıtılması, proje 
sahasında oluşabilecek gerçek durumunun önceden modellenerek ekonomik ve optimum 
çözümlerin yapılabilmesine olanak tanımaktadır.  
 
3.  SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 
Bu bildiri kapsamında inceleme alanında sert killi zemin profilinin hâkim olduğu bir sahada, 
mini kazıklı zemin çivisi iksa sistemi üzerinde bir takım analiz ve testler yapılmış ve sonuçları 
değerlendirilmiştir. Analizlerde mini kazıkların düşey elemanlar olarak, zemin çivilerinin ise 
yatay destek elemanı olarak kullanıldığı bir proje vaka analizi olarak incelenmiştir. Proje 
kapsamında gerçekleştirilen inklinometre okumaları ile Plaxis 2D analizleri sonucunda oluşan 
deplasmanlar, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 
 Yapılan limit denge analizleri soncunda, toptan göçmeye karşı güvenlik sayısı 1.62 
olarak bulunmuştur. Sonlu elmanlar analizlerinde, zemin çivilerinin “Geogrid” ve “Embedded 
Beam Row” tanımlandığı modellerde toptan göçmeye karşı güvenlik sayısı sırasıyla, 1.76 ve 
1.71 olarak hesaplanmıştır. Yapılan üç analizde de toptan göçmeye karşı güvenlik katsayıları 
birbirine yakın mertebelerde olduğu görülmektedir.  
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 Sonlu elmanlar analizlerinde zemin çivilerinin “Geogrid” ve “Embedded Beam Row” 
tanımlandığı modellerde sistemde oluşan; yatay deplasman ve zemin çivisi normal kuvvetleri 
yakın mertebelerde oluşmuştur. 
 Zemin çivilerinin “Embedded Beam Row” tanımlandığı modellerde, zemin çivilerinde 
oluşan kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri çok düşük mertebelerde hesaplanmıştır. 
Yapılan analizler neticesinde, zemin çivilerinde elde edilen eğilme momenti ve kesme 
kuvvetlerinin ihmal edilebilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durum; literatürde 
bildirilen benzer vaka çalışmaları ile uyumludur. 
 Elde edilen analiz sonuçları, sonlu elmanlar analizlerinde zemin çivilerinin “Geogrid” 
ve “Embedded Beam Row” olarak tanımlanabileceğini göstermektedir. 
 Vaka analizinde sonlu elemanlar ve inklinometre sonuçları beraber 
değerlendirildiğinde; analiz edilen kesitin doğru modellenmesi ve saha koşullarının modele 
doğru yansıtılması, proje sahasında oluşabilecek gerçek durumunun öngörülerek ekonomik ve 
optimum çözümlerin yapılabilmesine olanak tanıdığı söylenebilir. 
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4 NOKTALI EĞİLME DENEYLERİNDE KESME AÇIKLIĞININ ÇEKME 
DAYANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Rahma Magzoub Saied KALAFALLA 
Araştırmacı Mühendis, Gazi Üniversitesinde  
ORCID: 0000-0002-7254-4344 
 
Özet 
Betonun doğrudan çekme dayanımını deneysel olarak tespit etmek genellikle zordur ve ileri 
teknoloji yükleme sistemleri gerektirir.  Bu nedenle araştırmacılar betonun çekme 
dayanımının deneysel olarak belirlenmesi için dolaylı deneysel yöntemlere başvurmuşlardır. 
Uygulamada betonun çekme dayanımı için en çok başvurulan deneysel yöntemlerden biri 
eğilmede çekme deneyleridir. Bu deneylerde genellikle açıklık/kesit yüksekliği oranı 3 kesiti 
150x150 mm, net uzunluğu 450 mm olan beton elemanlar kullanılır. Bu elemanlar eğilme 
altında kırılır ve moment-gerilme ilişkisi kullanılarak betonun çekme dayanımına ulaşmaya 
çalışılır. Ancak bu yöndemle ulaşılan çekme dayanımları gerçek çekme dayanımlarına göre 
yaklaşık iki kat daha büyük sonuçlar verir. Eğilmede çekme dayanımları üzerinden yapılan 
gözlemlerde eleman uzunluklarının çok kısa olduğu ve gerçek bir eğilme elemanı gibi 
davranmadığı görülmüştür. Yapılan deneylerde mesafeler çok kısa olduğu için yükler 
mesenetlere kemerlenme etkisi ile doğrudan akarılmakta ve eğilme davranışından 
uzaklaşılmaktadır. Bu nedenle gerçek eksenel çekme dayanımına göre daha yüksek sonuçlara 
ulaşılmaktadır.  
Bu çalışma eğilmede çekme dayanımlarının deneysel olarak belirlenmesi için eleman 
uzunluğu etkisi araştırılacak ve tez doğrulanabilirse deney elemanı uzunluğu için yeni 
önerilerde bulunulacaktır. Bu nedenle hem daha ucuz hem de betona göre daha homojen 
karışımlar elde edilebilen alçı ile ön deneyler yapılacak ve elde edilen sonuçlar tezi doğrular 
nitelikte olursa gerçek malzeme ile yani beton ile deney aşamasına geçilecektir. Yapılan 
deneylerde kesme açıklığı (a/d), dolayısıyla L uzunluğu, parametre olarak ele alınacak kesit 
boyutları ise sabit ve kare olacaktır. Deneylerde daha pratik olacağı için a/d oranı yerine a/h 
oranları kullanılacaktır. Burada a/d/h/L büyüklükleri sırasıyla kesme açıklığı, kesit etkili 
yüksekliği, kesit yüksekliği ve eleman uzunluğudur. Alçı deneylerinde ½ ölçekli çalışılacak 
ve kare kesit boyıtları 75 mm olacaktır. Beton deneylerinde ise standartlarda kullanılan 150 
mm lik kesit boyutları kullanılacaktır. Alçı deneylerinde her elemandan 9 adet, beton 
deneylerinde ise her elemandan 12 adet üretilip test edilecektir. 
Anahtar Kelimeler; Dört noktalı bükme testi, İlk çatlak-derinlik oranı, Etkili çatlak uzatma 
uzunluğu, Kırılma tokluğu. 
 
EVALUATION OF THE EFFECT OF SHEAR SPACING ON TENSILE STRENGTH 

IN 4-POINT BENDING TESTS 
 
Abstract 
Determining the direct tensile strength of the concrete experiments is often difficult and 
requires advanced loading systems. As a result, researchers needed to resort to indirect 
experimental methods to determine the tensile strength of concrete. Tensile tests throughout 
bending are among the most commonly used exploratory methods for determining the 
concrete's tensile strength throughout practice. Concrete elements with a span/section height 
ratio of three cross-sections of 150x150 mm and a net length of 450 mm are used in these 
tests.   
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These elements break when bent, and the moment-stress relationship is used to attempt to 
achieve the tensile strength of the concrete. However, the tensile strengths obtained using this 
method are approximately twice as high as the actual tensile strengths. 
Observations on tensile strengths in bending have revealed that the element lengths are very 
short and do not behave like a true bending element. Because the distances in the experiments 
are so short, loads are transferred directly to the bearings, avoiding the effects of arching and 
bending. As a result, higher results than the actual axial tensile strength are obtained. 
In this study, the effect of element length on experimental determination of bending tensile 
strengths will be investigated, and if the thesis can be verified, new recommendations for test 
element length will be made. As a result, preliminary experiments will be conducted with 
gypsum, which is both cheaper and more homogeneous than concrete mixtures, and if the 
results confirm the thesis, the experiment phase will begin with real material, namely 
concrete. The shear opening (a/d), and thus the length L and cross-section dimensions to be 
considered as parameters, will be constant and square in the experiments. Because a/h ratios 
are more practical in experiments, they will be used instead of a/d ratios. The shear clearance, 
section effective height, section height, and element length are all represented by the a/d/h/L 
dimensions. In plaster tests, 12 scale will be used, with square section dimensions of 75 mm. 
The 150 mm cross-section dimensions specified in the standards will be used in concrete tests. 
9 of each element will be produced and tested in plaster tests, and 12 of each element will be 
produced and tested in concrete tests. 
Keywords: Effects Of Share Span, Tensile Strength İn Do Four-Point, Bending Tests 
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AKMEZAR OFİYOLİTİNİN OKYANUSAL KABUK BÖLÜMÜNÜN YALANCI 
STRATİGRAFİSİ VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, 

AKSARAY / ORTA ANADOLU 
 
Mustafa YILDIZ 
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü  
ORCID: 0000-0002-1965-8609 
 
Murat KALKAN 
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü  
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Orkun DAĞLI 
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü  
ORCID: 0000-0003-1436-6567 
  
Özet 
İnceleme alanı Aksaray ilinin Ağzıkarahan, Süleymanhüyük, Alayhan, Osmanlı köyleri ve 
çevrelerini içine alır. Troniyen-Santoniyen (Üst Kretase) yerleşim yaşlı Akmezar ofiyoliti, 
inceleme alanındaki en yaşlı birimi oluşturur. Kampaniyen yaşlı (Üst Kretase) Gücünkaya 
granitoidi tarafından kesilir. Temel kayaları üzerinde uyumsuzlukla Üst Paleosen-Alt Pliyosen 
yaşlı sedimanter - volkanosedimanter örtü birimleri yer alır. Ofiyolitik kayalar, ofiyolit 
dizisinin okyanusal kabuğa ait bölümlerini içermektedir. Litosferik mantoyu temsil eden 
kümülat peridotitler gözlenmez. Akmezar ofiyolitinin, okyanusal kabuğa ait bölümlerinin 
yalancı stratigrafisini alttan üste doğru gabrolar, volkanitler, tonalitler, plajiyogranit ve mafik 
damar kayaları ile yastık lavlar oluşturur. Volkanitler, plajiyogranit ve tonalitler tarafından 
kesilir. Mafik damar kayaları volkanitleri, tonalitleri ve plajiyogranitleri keser konumludur. 
Yastık lavlar mafik damar kayalarının üzerinde yer alır. Akmezar ofiyolitini oluşturan kayalar 
toleyitik özelliktedir. Kondrite göre normalize edilmiş Nadir Toprak Element (REE) 
desenleri, okyanus ortası sırtı bazaltlarına (MORB) göre normalize edilmiş örümcek 
diyagramları ve duraylı iz elementlere göre yapılmış tektonik ortam ayırtlama diyagramları, 
Akmezar ofiyoliti volkanitlerinin, köken kayalarının, dalma-batma ile ilişkili bir ortamda 
oluştuğunu işaret etmektedir. Tüm veriler dikkate alınarak, Akmezar ofiyolitinin Üst 
Kretase’deki İç Toros okyanusunda, okyanus içi dalma-batma zonu üstü tektonik ortamında, 
tüketilmiş okyanusal litosferin kısmi ergimesiyle oluştuğu ifade edilebilir.  
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Akmezar ofiyoliti, Orta Anadolu, İç Toros Okyanusu. 
 

PSEUDO STRATIGRAPHY AND GEOCEMICAL FEATURES OF THE OCEAN 
CRUST SECTION OF THE AKMEZAR OPHIOLITE, 

AKSARAY / CENTRAL ANATOLIA 
 
Abstract 
The study area includes Agzikarahan, Süleymanhüyük, Alayhan, Osmanlı villages and their 
surroundings of Aksaray city. The Tronian-Santonian (Upper Cretaceous) settlement aged 
Akmezar ophiolite constitutes the oldest unit in the study area. It is cut by the Campanian 
(Upper Cretaceous) Güçlünkaya granitoid. Upper Paleocene - Lower Pliocene aged 
sedimentary - volcanosedimentary cover units unconformably overlie the basement rocks. 
Ophiolitic rocks contain oceanic crustal portions of the ophiolite sequence. Cumulate 
peridotites representing the lithospheric mantle are not observed.  
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The pseudostratigraphy of the oceanic crustal parts of the Akmezar ophiolite is composed of 
gabbros, volcanites, tonalites, plagiogranite and mafic vein rocks and pillow lavas from 
bottom to top. Volcanics are cut by plagiogranite and tonalites. Mafic vein rocks cut 
volcanites, tonalites and plagiogranites. Pillow lavas overlie mafic vein rocks. The Akmezar 
ophiolitic rocks are tholeiitic in character. Rare Earth Element (REE) patterns normalized to 
chondrite, spider diagrams normalized to mid-ocean ridge basalts (MORB), and tectonic 
environment discrimination diagrams based on stable trace elements indicate that the origin 
rocks of the Akmezar ophiolite were formed in a subduction-releated environment. 
Considering all the data, it can be stated that the Akmezar ophiolite was formed in a supra-
subduction zone tectonic environment by the partial melting of the depleted oceanic 
lithosphere in the Inner Taurus Ocean during the Upper Cretaceous. 
Keywords: Aksaray, Akmezar ophiolite, Central Anatolia, Inner Tauride Ocean 
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ÖZET 
Bu çalışmada doğuda Ecemiş fay zonu batıda Tuz Gölü fay zonu ve kuzeyde İzmir- Ankara- 
Erzincan sütur zonu ile sınırlanmış İç Anadolu Temel Birimleri (İATB) içerisinde, Aksaray 
çevresinde yer alan işletilebilir granitlerin petrografik ve petrolojik özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Orta Anadolu, Üst Kretase-Paleosen magmatizmasının magmatik ürünlerinin 
gözlendiği en güzel lokasyonlarda biri de Aksaray ve çevresidir. Bölgede blok verimi 
işletilebilmeye uygun olan granitik kütleler geniş yayılımlar sunar. Bunlardan Yaylak veya 
Anadolu grisi olarak adlandırılan granitler Yaylak ve Hacımahmutuşağı civarında Aksaray 
Pembe olarak adlandırılan granitler ise Kalebalta civarında yüzeylemektedir. Makroskobik 
olarak fanaritik doku özelliği sergileyen granitler genel olarak orta-iri taneli olarak 
gözlenmektedir. Her üç lokasyondaki granitler boyutları 1-30 cm arasında değişen oval-
yuvarlağımsı mafik mikrogranüler anklavlar içermektedir. Tüm lokasyonlarda yüzeyleyen 
kayalarda ana mineralojik bileşeni kuvars, ortoklaz, plajiyoklaz, biyotit, amfibol, ± zirkon, ± 
apatit ve ± opak mineral birlikteliği oluşturmaktadır. Holokristalin hipidyomorf tanesel doku 
özelliğine sahip kayalar granit/granodiyorit bileşim sergilerler. İşletilebilir granitlerin 
tamamında poiklitik K-feldispat oluşumu, lata biçimli plajiyoklaz oluşumu, hücremsi-zonlu 
plajiyoklaz oluşumu ve iğnemsi apatit oluşumu gibi magma homojen karışımını yansıtan 
dokular gözlenmektedir. Benzer jeokimyasal analiz sonuçlarına sahip kayaçların tamamı 
subalkali olup, kalkalkali karakter sunmaktadır. Normatif korund içermeyen granitler 1’den 
küçük A/CNK oranları (Yaylakort=0.94, Hacımahmutuşağıort=0.95 ve Kalebaltaort=0.97) ile 
metalümin-peralümin sınırında, daha baskın olarak metalümin karakterlidir. Granitlerin 
ORG’ye normalize edilen element desenleri geniş iyon yarıçaplı litofil (LILE) elementlerince 
zenginleşmeyi ve kalıcılığı yüksek (HFSE) elementlerde tüketilmeyi yansıtmaktadır. 
Hacımahmutuşağı, Yaylak ve Kalebalta lokasyonlarındaki granitlerin zirkon ve apatit 
doygunluk sıcaklık hesaplamalarında sırasıyla JKL

MNO için 773, 767, 725 °C; JPQ
MNO 911, 896 ve 

828 °C sıcaklıklar elde edilmiştir. 
Yapılan petrolojik çalışma sonucunda, işletilebilir granitoidlerin baskın olarak yay karakterli 
ve farklı oranda kıtasal kabuk ile etkileşim göstermiş magma/magmaların kristallenme 
ürünlerini temsil ettikleri söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: İşlenebilir Granit, Yaylak, Kalebalta, Minero-petrografi, Jeokimya 
 

MINERO-PETROGRAPHICAL and GEOCHEMICAL PROPERTIES of THE 
PROCESSIBLE GRANITES in AKSARAY 

 
ABSTRACT 
This study, it is aimed to investigate the petrographic and petrological properties of the 
processible granites located around Aksaray within the Central Anatolian Basement Units 
(CABU) which is bounded by the Ecemiş fault zone in the east, the Tuz Gölü fault zone in the 
west and the İzmir-Ankara-Erzincan suture zone in the north.  
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One of the best outcrops where the magmatic products of the Central Anatolian Upper 
Cretaceous-Paleocene magmatism are observed is Aksaray and its surroundings. Granite 
masses suitable for processible block yield in the region, offer wide spreads. Granites called 
Yaylak or Anatolian grey crop out around Yaylak and Hacımahmutuşağı, while granites 
called Aksaray Pink crop out around Kalebalta. Granites showing phaneritic texture 
macroscopically are generally observed as medium-coarse-grained. The granites in all three 
locations have semi-elliptical in shape mafic microgranular enclaves ranging in size from 1-
30 cm. The main mineralogical component of the rocks outcropping in all locations is quartz, 
orthoclase, plagioclase, biotite, amphibole, ±zircon, ±apatite and ±opaque mineral. The rocks 
have holocrystalline hypidiomorphic granular texture showing granite/granodiorite in 
composition. All of the processible granites have magma mixing textures such as poikilitic K-
feldspar formation, lath-shaped plagioclase formation, cellular-zonal plagioclase formation 
and acicular apatite formation. All rocks have similar geochemical analysis results are the 
sub-alkaline and calc-alkaline character. Granites that do not contain normative corundum, 
with A/CNK ratios less than 1 (Yaylakavr=0.94, Hacımahmutuşağıavr=0.95 and 
Kalebaltaavr=0.97), show predominantly metaluminous character at the metaluminous-
peraluminous border. ORG normalized element patterns of granites reflect enrichment in 
large ion lithophile (LIL) elements and depletion in the high field strength (HFS) elements. In 
the zircon and apatite saturation temperature calculations of granites in Hacımahmutuşağı, 
Yaylak and Kalebalta locations,  temperatures 773, 767, 725 °C for JKL

RST, and 911, 896 and 
828 °C for JPQ

RST were obtained respectively. 
As a result of the petrological study, it can be said that the processible granitoids represent the 
crystallization products of magma/magmas that have predominantly arc character and 
interacted with the continental crust at different rates. 
Keywords: Processible granite, Yaylak, Kalebalta, Minero-petrography, Geochemistry 
 
GİRİŞ 
Çalışma alanı İç Anadolu Bölgesinin orta kesiminde bazı kaynaklarda Orta Kızılırmak baseni 
olarak da adlandırılan Tuz gölünün güney doğusunda bulunan Aksaray İli sınırları 
içerisindedir. Çalışma alanı, bölgesel jeolojik konum açısından literatürde Orta Anadolu 
Masifi (Ketin, 1955), Kırşehir Masifi (Seymen, 1981), Kırşehir Bloğu (Görür ve diğ., 1984), 
Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı (Göncüoğlu ve diğ., 1991) ve İç Anadolu Temel Birimleri 
(İATB) (Güllü ve diğ., 2019) olarak adlandırılan alanda 3 ayrı lokasyondan oluşmaktadır 
(Şekil 1). Bu lokasyonlar Kalebalta, Yaylak ve Hacımahmutuşağı mevkiileridir. İATB; 
doğuda Ecemiş fay zonu batıda Tuz Gölü fay zonu ve kuzeyde İzmir- Ankara- Erzincan zonu 
ile sınırlanmıştır (Şekil 2). İATB başlıca üç ana kaya türünden oluşmaktadır. Bunlardan 
temelin en yaşlı birimlerini paleozoyik yaşlı metamorfikler oluşturmaktadır. Metamorfik 
kayalar, ofiyolitik kayalar tarafından üzerlenmektedir. Ayrıca  metamorfik ve ofiyolitik 
birimler mafik ve felsik sokulumlarla kesilmektedir (Erler ve diğ., 1991; Göncüoğlu ve diğ., 
1991,  1992; Akıman ve diğ., 1993; Kadıoğlu, 1991; Boztuğ, 2000; Boztuğ ve diğ., 2009; 
Yalınız ve diğ., 1999; Whitney ve diğ., 2001; Güllü, 2003; İlbeyli, 2005; Güllü ve Yıldız, 
2012, Köksal ve diğ., 2013; Toksoy-Köksal, 2016). Üst Kretase-Paleosen yaşlı 
kalkalkalenden alkalen bileşime kadar özellik gösteren felsik intrüziflerin, İATB içerisinde 
metamorfik ve ofiyolitik birimlere sokulum yapmaktadır (Kadıoglu ve diğ., 2006). İATB 
içerisinde bu felsik ürünlerden başka yine temele sokulum yapan silikaca tüketilmiş alkali 
karakterli kayalar da bulunmaktadır (Otlu, 1998; Otlu ve Boztuğ, 1998; Deniz ve Kadıoğlu, 
2016).  
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Çalışma alanında mafik kayaları gabrolar temsil ederken felsik bileşimli kayaları ise daha çok 
granit/granodiyorit bileşimli kayalar temsil etmektedir. Gabrolar rakım bakımından en yüksek 
kesimlerde ve granitik bileşimli kayalarla dokanak halinde bulunurlar. Her üç lokasyondaki 
granitik kayalar değişik boyutlarda oval-yuvarlağımsı mafik mikrogranüler anklavlar 
içermektedir. 
 

 
Şekil 1. Çalışma alanı lokasyonlarını gösterir yer bulduru haritası 

 
Bu çalışmada Aksaray civarında hâlihazırda işletilmekte olan granitlerin mineralojik, 
spektroskopik ve jeokimyasal özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
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Şekil 2. İATB (İç Anadolu Temel Birimleri’nin) basitleştirilmiş jeoloji haritası (Kadıoğlu ve 

diğ., 2022’den alınmıştır). 
 
JEOLOJİ 
Çalışma alanı üç lokasyondan oluşmaktadır. Bunlardan Yaylak lokasyonu Tuz Gölünün 
D’sunda Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi Yaylak Köyü sınırları içerisinde bulunan K-31 paftasında 
yer alır. Bölgedeki granitik kayalar, felsik bileşimli magma ürünü olup; tonalit, granit ile 
granodiyoritlerden oluşmaktadır. Fanaritik/porfiro-fanaritik dokusal özellikte gözlenen 
granitlerde makroskobik olarak iri ortoklaz, plajiyoklaz, kuvars ve biyotit mineralleri 
gözlenmektedir (Şekil 3a).  Yer yer oval-yuvarlağımsı anklavların gözlendiği birimde (Şekil 
3b) alterasyonun etkili olduğu kısımlarda epidotlaşma (Şekil 3c) ve arenalaşmalar dikkat 
çekicidir. Granit ocak alanında ve dolayında granitler tipik granit topoğrafyası olarak bilinen 
arena örtüsü oluşturmuştur (Şekil 3d). Ocağın K’inde Yaylak köyünün çevresinde ise Üst 
Miyosen-Pliyosen yaşlı Peçenek Formasyonu’nu oluşturan karasal çökeller granitleri 
uyumsuz olarak örtmektedir. 
Hacımahmutuşağı lokasyonu Orta Anadolu’nun batı kesiminde Aksaray-Ortaköy arasında 
küçük bir yerleşim yeridir. Ancak Jeolojik açıdan önemli bir bölgedir. Bölgede granitik ve 
gabroyik kayalar yoğun bir şekilde yüzlek vermektedir. Felsik kayalar daha çok granit, 
monzonit ve siyenit bileşimindedir. Mafik bileşimli kayalar ise daha çok gabro ve kısmen de 
diyorit bileşimindedirler. Her iki kaya grubunun dokanak ilişkileri geniş toprak örtüsü ile 
gizlenmiş olduğundan, açık ve net jeolojik konum ilişkileri görülmemektedir (Şekil 4a). 
Hacımahmut uşağındaki granitoyidler granit – granodiyoit ve lökogranit olarak iki ana gruba 
ayrılır. Granit-granodiyoitler büyük feldispat kristalleri ve görünür kuvars ve mafik mineral 
özellikleri ile belirgindir (Şekil 4b). Lökogranitler daha genç bir aşamadır. Beyaz renk çok az 
mafik mineral içeriği sunmakta olup çok iyi gelişmişlerdir. Bölgedeki granitler ince-orta 
kristalli, başlıca kuvars, K-feldispat, oligoklaz, biyotit ve amfibollerden oluşmaktadır. 
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Şekil 3. (a) Porfiro-fanaritik dokulu Yaylak granitinin el örneği düzeyinde gösterdiği 
mineralojik bileşimi (Pl: plajiyoklaz; Or: ortoklaz; Qz: kuvars), (b) Yaylak granitinde 
gözlenen mafik mikrogranüler anklavlar (mme), (c) Yaylak granitinde gözlenen epidotlaşma 
türü alterasyonlar (Ep: epidot), (d) Granitlerde gözlenen arenalaşma  
 

 
Şekil 4. (a) Hacımahmutuşağı lokasyonu granit gabro geçişleri (Yer: Hacıibrahimuşağı 
GD’su), (b) Hacımahmutuşağı lokasyonu işletilebilir granitinin mineralojik bileşimi (Pl: 
plajiyoklaz; Or: ortoklaz; Qz: kuvars) 
 
Kalebalta lokasyonu ise; Orta Anadolu’nun güneyinde Aksaray İli’nin kuzeydoğusunda 
Aksaray-Nevşehir karayolunun 30.km’sinden ayrılan Karakuyu-Kalebalta mevkii’nde yer 
almaktadır Bölgede granitik bileşimli kayaların yoğun bir şekilde yer almaktadır. Ancak, 
minerolojik ve dokusal özellikler olarak bakıldığında Kalebalta lökograniti, Borucu 
granodiyoriti kalebalta gabroları olarak sınıflandırılmıştır (Akşit ve Güllü, 2018). Lökogranit 
olarak tanımlanan kaya grubu Kalebalta köyünün hemen güneyinde gözlenmektedir. Genel 
olarak orta iri taneli olarak gözlenen birimde felsik mineraller baskın olarak gözlendiğinden 
ve renk sınıflaması dikkate alınarak bu kayalar lökogranitler olarak sınıflandırılmıştır. Açık 
gri-beyazımsı ve pembemsibeyaz renkte gözlenen lökogranitler içerisinde yer yer mafik 
mikrogranüler anklavlar ve magmatik segregasyon oluşumları göze çarpmaktadır.   
Granitoyitlerin ana felsik bileşimini K feldispat, kuvars ve plajıyoklas mafik bileşimlilerin,  
amfibol ve biyotit minerallerinden meydana gelmektedir (Şekil 5a). Yer yer iri bloklu yapıda 
gözlenen lökogranitler halen ekonomik anlamda mermer olarak işletilmektedir  (Şekil 5b).  
Granit tektoniğine bağlı olarak sistematik olarak gelişen ve hakim olarak KB-GD yönelimli 
çatlakların gözlendiği (Şekil 5c) lökogranitlerde yer yer pegmatit cepleri içermektedir. 
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Şekil 5. (a) Kalebalta lokasyonu işletilebilir granitinin mineralojik bileşimi (Pl: plajiyoklaz; 
Or: ortoklaz; Qz: kuvars; Bi: biyotit) (b) Kalebalta işletilebilir granit ocağından görünüm, (c) 
Kalebalta granitlerinde gelişen KB-GD yönelimli çatlaklar.  
 
MATERYAL ve METOT 
Petrografik ve spektroskopik analizlerin yapılabilmesi amacı ile 30 adet örnekten petrografik 
ince kesitler yapılmıştır.  
Kayaları oluşturan minerallerin spektroskopik özelliklerinin belirlenebilmesi amacı ile 
Konfokal Raman Spektroskopisi analizi yapılmıştır. Jeolojide kayaların mineralojik 
bileşimlerinin ortaya konulmasında sıklıkla kullanılan Konfokal Raman Spektroskopi 
çalışmaları (Kadıoglu ve diğ., 2009; Kadıoglu ve diğ., 2011; Foucher ve diğ., 2017; Güllü ve 
diğ., 2019; Koralay and Ören, 2020; Nasdala and Schimidt, 2020; Akçe ve Kadıoğlu, 2022; 
Güllü ve Deniz, 2022). Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde (YEBIM) Thermo marka DXR model cihazda gerçekleştirilmiştir. 
İşlenebilir granitlerin jeokimyasal özelliklerinin belirlenebilmesi için Dalgaboyu Dağılımlı X-
Ray Floresans analizleri yapılmıştır. Analizler Aksaray Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Laboratuvarı (ASÜBTAM) bünyesindeki Jeokimyasal Analiz Laboratuvarında (JAL) 
Panalytical Axios Max marka WD-XRF cihazında gerçekleştirilmiştir. XRF cihazı Yüksek 
flexibility için mikroişlemci kontrollü cihaz yüksek performanslı SSD-max Rh anodlu ve ultra 
ince Berilyum pencereli (75 µm) x-ray tüpüne sahiptir. Tüp 4 kW maximum güç ve 160mA 
maximum akımda çalışabilmektedir (Güllü ve Yılmazer, 2022). Analiz için araziden alınan 
örnekler çeneli kırıcıdan geçirilerek bilyeli Tungsten Karbür değirmeninde 60 mikron 
boyutunda öğütülmüştür. Toz haline getirilen örnekten 6g tartılarak örnek 1g bağlayıcı ile 
karıştırılıp ve hidrolik pres altında sıkıştırılarak pres-pellet haline getirilerek analize hazır hale 
getirilmiştir. 
 
BULGULAR 
Minero-Petrografi 
Orta-iri taneli olarak gözlenen Yaylak granitleri, genel olarak holokristalin hipidyomorf 
tanesel doku özelliğindedir.  Ana mineralojik bileşimini kuvars, ortoklas, plajiyoklaz, biyotit 
ve amfiboller oluşturmaktadır (Şekil 6a). Kayada tali bileşenleri daha çok biyotitler içerisinde 
kapanımlar halinde gözlenen zirkon, iğnemsi apatit ve titanitler oluşturur.   
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Yer yer hidrotermal bozunmanın etkili olduğu gözlenen kesitlerde klorit, epidot ve serizit türü 
alterasyon mineralleri gözlenmektedir. Opak mineraller ise kaya içerisinde saçınımlar halinde 
gözlenir. Modal mineralojik analiz sonuçlarına göre daha çok granit bileşim sergileyen 
kayada amfibol mineralinin arttığı bölgelerde granodiyorite doğru geçişler gözlenir. 
Granodiyoritik bileşim içerisinde amfiboller yer yer glomeroporfirik dokulu olarak izlenirler 
(Şekil 6b). Yaylak granitinin tamamında magma homojen karışım dokuları gözlenmektedir. 
Hacımahmutuşağı lokasyonunda gözlenen işlenebilir granitler Yaylak granitine bezer 
mineralojik bileşim sergilemekle içindeki amfibol minerali baskınlığı dikkat çekicidir. Kaya 
içerisindeki mineral birlikteliğini kuvars + ortoklaz + plajiyoklaz + biyotit + amfibol ± klorit 
± titanit ± zirkon ± opak mineral oluşturmaktadır (Şekil 6c). Kaya içerisinde magma 
karışımına işaret eden poiklitik K-feldispat - antirapakivi (Şekil 6d) ve plajiyoklazlar 
içerisinde lata biçimli plajiyoklaz gelişimi (Şekil 6e) gibi dokular yaygındır. 
Makroskopik olarak daha çok lökogranit olarak adlandırılan Kalebalta granitleri orta iri taneli 
dokusal özelliği ve baskın alkali feldispat içeriği ile dikkat çekicidir. Mafik mineral olarak 
biyotit minerallerinin izlendiği kayada ortoklaz mineralleri oldukça iri taneli ve pertitik 
dokusuyla dikkat çekicidir (Şekil 6f). 
 
Raman Spektroskopisi 
Tarihsel gelişimi, teorisi, çalışma prensibi ve jeolojide kullanım alanları birçok kaynakta 
detaylı olarak ele alınan (McMillan ve diğ., 1988; Skoog ve diğ., 1998; Akçe, 2010; Deniz, 
2010; Koralay ve diğ., 2013; Güllü ve Kadıoğlu, 2017; Güllü ve diğ., 2019; Akçe ve 
Kadıoğlu, 2020) Raman Spektroskopisi mineraloji petrografi çalışmalarında tamamlayıcı 
analiz olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Petrografik tanımlaması yapılan her üç lokasyondaki 
amfibol ve plajiyoklaz minerallerinin türlerinin belirlenmesinde Konfokal Raman 
spektroskopisi kullanılmıştır. Çalışma ile Yaylak ve Hacımahmutuşağı lokasyonundaki 
magmatik kayalardaki amfibollerin aktinolit bileşiminde olduğu plajiyoklazların ise baskın 
olarak oligoklaz, ancak hacımahmutuşağı lokasyonunda kısmen andezin bileşimine döndüğü 
gözlenmektedir. Kalebalta bölgesindeki plajiyoklaz mineralleri ise albit-oligoklaz bileşimi 
sergiler (Şekil 7). 
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Şekil 6. a) Yaylak granitinin genel mineralojik bileşimi, b) Amfibollerde gözlenen 
glomeroporfirik doku, c) Hacımahmutuşağı granitinin genel mineralojik bileşimi, d) 
antirapakivi dokusu gelişimi, e) lata biçimli plajiyoklaz gelişimi, f) Kalebalta granitinin genel 
mineralojik bileşimi ve ortoklaz minerallerinde gözlenen pertititk dokunun mikrofosu (ku: 
kuvars, or: ortoklaz, pl: plajiyoklaz, bi: biyotit, amf: amfibol).  
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Şekil 7. Yaylak, Hacımahmutuşağı ve Kalebalta işletilebilir granitler içerisindeki amfibol ve 
plajiyoklaz minerallerine ait Raman spektrumu  
 
Jeokimya 
Jeokimyasal analiz sonuçları Tablo1’de verilen inceleme alanı magmatik kayalarından Yaylak 
granit, Hacımahmutuşağı granit/granodiyorit, Kalebalta ise granit bileşimlidir. (Şekil 8a). Ana 
element jeokimya analizlerine bakıldığında SiO2, Al2O3, MnO ve Na2O içeriği bakımından 
her üç lokasyondaki kayaların benzer olduğu söylenebilir. Ancak K2O, CaO, MgO, Fe2O3 ve 
TiO2 değerlerine bakıldığında Yaylak ve Hacımahmutuşağı kayalarının oldukça benzer 
olduğu, Kalebalta granitlerinin ise bunlardan belirgin şekilde ayrıldığı dikkati çekmektedir. 
Yaylak ve Hacımahmutuşağı işlenebilir granitlerinin birbirine benzer aralıkta yer aldığı 
gözlenmektedir. Jeokimyasal analiz sonuçlarına göre toplam alkali- silika diyagramında 
(Şekil 8b) subalkali karakter sergileyen magmatik kayalar AFM diyagramında (Şekil 8c) 
baskın kalkalkalidirler. Çalışma alanı magmatik kayaları alüminyum doygunluğuna göre 
Maniar ve Picolli (1989) tarafından geliştirilen Al2O3 / (Na2O+K2O) – Al2O3 / 
(CaO+Na2O+K2O) diyagramına aktarıldığında tamamının metalümin-peralümin sınırında 
ancak Kalebalta granitine ait bazı örneklerde peralümin karakter baskındır.  
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Peralümin karaktere yakınlıklar, her üç kaya grubunun yerleşim sürecinde kıtasal kabuk 
etkileşimine işaret etmektedir (Şekil 9a). K2O-Na2O diyagramında K sersisi karakterde olan 
kayalar K2O-SiO2 diyagramında ise yüksek potasyumlu kalkalkali seriden (Şekil 9b) (Yaylak-
Hacımahmutuşağı) şoşonitik karaktere (baskın olarak Kalebalta) doğru değişen bir yönelim 
sergilerler (Şekil 9c). 
 

Tablo 1. İşlenebilir granitlere ait ana element oksit ve iz element analiz sonuçları 

 

Element Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 LOI TOTAL
Dimension % % % % % % % % % % %
YE-2 3.00 0.78 12.85 72.79 0.08 4.09 2.49 0.24 0.001 0.09 2.43 0.37 99.22
YE-4 2.96 0.82 13.21 71.85 0.08 4.14 2.68 0.24 0.002 0.09 2.43 0.46 98.98
YE-5 2.68 0.98 13.35 68.39 0.10 4.63 2.74 0.27 0.012 0.11 2.69 0.67 96.61
K-1 3.41 0.09 12.82 75.64 0.03 5.69 0.76 0.07 0.001 0.07 0.81 0.32 99.73
K-3 3.17 0.38 12.84 68.78 0.05 5.57 1.23 0.22 0.005 0.14 1.85 0.36 94.58
YG-2 3.30 0.44 13.15 74.06 0.04 4.64 1.63 0.15 0.003 0.08 1.56 0.35 99.42
HE-1 2.62 1.12 13.37 67.13 0.16 4.73 2.90 0.40 0.004 0.11 3.72 0.50 96.76
HE-2 3.06 1.17 14.31 69.37 0.13 4.04 2.88 0.32 0.002 0.09 3.17 0.67 99.22
HM-2 3.22 0.88 14.56 70.04 0.08 4.68 2.73 0.21 0.001 0.09 2.29 0.49 99.26
YG-1 4.73 1.15 15.70 67.64 0.14 3.20 3.36 0.24 0.009 0.08 2.71 0.44 99.40
YG-3 3.34 0.80 14.38 70.64 0.08 4.78 2.31 0.20 0.004 0.09 2.24 0.74 99.59
HM-1 2.20 4.35 15.94 56.95 0.17 2.46 6.41 0.90 0.002 0.16 8.70 1.08 99.31
YE-3 3.24 0.94 13.81 70.16 0.10 4.16 2.77 0.31 0.007 0.11 2.91 0.38 98.91
YE-6 3.54 0.83 14.11 71.38 0.08 3.67 2.84 0.24 0.002 0.09 2.45 0.42 99.64
K-2 3.74 0.21 13.47 74.19 0.03 5.23 1.06 0.11 0.001 0.08 1.03 0.34 99.49
YE-1 3.34 0.92 13.47 72.26 0.08 3.72 2.60 0.23 0.002 0.11 2.41 0.45 99.60

Element S Cl Sc V Co Ni Cu Zn Ga As Rb Sr Y
Dimension (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
YE-2 nd 23.1 5.0 18.1 7.2 4.1 7.8 43.0 13.4 6.9 143.7 174.2 31.9
YE-4 nd 32.2 4.5 19.2 7.8 4.2 7.5 42.0 11.9 6.9 140.4 191.5 29.2
YE-5 nd 31.4 7.9 22.5 5.2 4.1 7.0 43.3 14.3 7.7 156.9 197.4 32.5
K-1 nd 29.4 6.6 nd 2.1 5.3 7.3 16.4 12.0 13.1 372.7 47.7 81.5
K-3 nd 56.7 8.3 6.1 1.2 7.1 8.8 29.2 16.7 11.9 342.4 59.4 87.6
YG-2 nd 35.0 5.0 2.9 4.5 4.4 16.0 35.1 13.7 28.5 190.3 124.9 43.9
HE-1 nd 99.7 7.5 41.4 9.7 5.9 6.7 54.5 16.2 4.9 119.9 258.9 26.5
HE-2 nd 91.7 5.7 34.2 12.6 5.3 6.7 52.3 15.2 5.0 108.5 249.6 23.4
HM-2 nd 29.8 4.6 16.7 6.9 6.0 7.8 38.7 14.5 8.3 154.4 218.0 31.2
YG-1 nd 10.3 5.6 31.7 13.0 5.2 3.9 56.6 19.6 8.0 84.1 909.1 21.2
YG-3 nd 19.3 3.9 15.8 10.3 4.4 9.3 42.6 14.2 9.1 169.1 183.5 36.5
HM-1 673.9 115.4 20.8 223.5 43.3 6.5 16.9 96.8 19.6 3.0 75.4 307.5 25.2
YE-3 nd 38.4 5.1 24.5 10.3 5.5 8.1 50.7 14.7 8.5 156.3 183.5 34.7
YE-6 nd 34.1 5.0 18.4 15.6 4.3 7.9 42.9 14.5 6.3 135.5 192.6 29.7
K-2 nd 43.6 5.7 nd 1.0 6.7 8.2 19.2 13.3 12.4 320.0 55.4 65.3
YE-1 nd 13.8 2.9 18.6 11.2 4.8 7.6 47.0 14.2 5.8 142.9 165.7 33.4

Element Zr Nb Mo Sn Ba Nd Sm Gd Yb Hf Pb Th U
Dimension (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
YE-2 132.5 12.1 9.0 1.9 543.7 17.7 8.8 1.7 4.2 4.7 34.3 7.9 12.0
YE-4 133.1 9.8 8.3 0.8 594.0 19.2 10.1 1.5 3.6 5.1 33.6 8.9 11.8
YE-5 130.4 10.4 8.7 3.8 816.2 24.6 6.8 3.5 2.2 5.1 35.2 9.0 12.1
K-1 68.7 16.9 10.6 2.2 433.8 9.7 7.9 0.5 10.0 2.1 46.8 11.8 19.9
K-3 91.9 22.4 11.1 6.3 394.6 22.6 8.3 3.6 9.4 3.7 51.0 22.9 18.0
YG-2 119.1 15.7 9.8 0.3 623.8 15.1 10.3 2.1 6.7 4.0 94.0 nd 13.7
HE-1 168.6 9.5 7.2 4.4 1402.4 33.0 6.9 2.5 0.7 6.4 29.6 8.8 11.0
HE-2 177.0 9.3 6.8 0.6 1288.7 28.7 6.6 3.3 4.4 7.2 29.0 8.8 10.8
HM-2 126.7 9.8 8.4 nd 894.3 24.1 8.4 2.1 3.2 4.6 39.0 3.1 12.2
YG-1 258.0 nd 6.6 2.3 1102.3 29.8 8.5 3.0 6.1 11.5 38.5 3.6 10.4
YG-3 135.6 12.4 7.9 2.7 884.9 18.7 9.4 4.0 7.1 5.2 40.3 6.8 12.6
HM-1 78.5 4.4 1.4 1.5 738.0 39.4 2.5 5.5 nd 1.7 31.3 11.1 9.4
YE-3 143.9 14.1 8.0 0.7 498.5 18.1 9.2 2.1 3.5 4.9 34.6 5.8 12.1
YE-6 135.5 11.9 9.0 3.8 506.6 14.7 9.6 3.5 7.7 5.2 30.3 10.6 11.6
K-2 75.2 14.5 11.2 5.4 396.0 10.2 7.2 2.4 7.0 3.1 44.8 17.2 18.1
YE-1 134.3 12.4 8.0 2.4 570.4 14.9 9.7 2.1 5.9 5.2 30.2 10.4 11.8
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Şekil 8. Çalışma alanı granitik kayaların (a) jeokimyasal adlama diyagramındaki (Cox vd. 
1979), (b)  toplam alkali-silis ve (c) AFM diyagramlarında (Irvine ve Baragar 1971)  
dağılımları. 
 

 
Şekil 9. Çalışma alanı granitik kayaların a) A/NK-A/CNK diyagramlarındaki (Maniar ve 
Picolli 1989), b) Na2O’e karşı K2O değişim diyagramında (Middlemost, 1975) ve c) K2O’e 
karşı SiO2 değişim diyagramında (Rickwood, 1989) dağılımları 
 
TARTIŞMA ve SONUÇLAR 
Çalışma alanındaki magmatik kayaların kristalizasyon sıcaklıklarına yaklaşımda 
bulunabilmek için zirkon (JKL

RST� ve apatit (JPQ
RST� saturasyon (Watson and Harrison, 1983; 

Harrison and Watson, 1984) sıcaklık hesaplamaları yapılmıştır. Yapılan hesaplamada 
Hacımahmutuşağı lokasyonu kayaları için ortalama 773, Yaylak kayaları için ortalama 767 ve 
Kalebalta için 725 °C zirkon doygunluk yaşı hesaplanmıştır. Aynı lokasyonlar için sırasıyla 
911, 896 ve 828 °C apatit doygunluk sıcaklıkları elde edilmiştir. Petrografik olarak 
Hacımahmutuşağı işletilebilir granitlerinde gözlenen amfibol minerali fazlalığı hesaplanan 
sıcaklık yaklaşımını desteklemektedir. 
Magmaların fraksiyonlanması esnasında bazı ana element oksit ile bazı iz elementler oluşan 
minerallerin bünyelerine girerek ortamdan uzaklaşırlar. Magmaların kristallenme sürecinde 
özellikle orta-yüksek sıcaklık ferromagnezyen minerallerin kristalizasyonunu kontrol eden 
MgO’ya karşı plajiyoklaz ve feldispat kristalizasyonunu ifade eden Sr değişimleri 
irdelendiğinde magma kaynağının kristallenme sürecinde hangi minerallerin etkin oldukları 
hakkında verilere ulaşılabilmektedir. Hacımahmutuşağı, Yaylak ve Kalebalta örneklerin 
MgO’ya karşı Sr değişim diyagramı çizildiğinde, her üç granitini oluşturan magmanın 
kristallenme sürecinde feldispatların önemli bir yer tuttuğu görülmektedir (Şekil 10a). Zr/Nb 
vs Zr diyagramına bakıldığında ise magma yerleşim sürecinde baskın bir kabuksal 
kirlenmeden bahsedilebilir (Şekil 10b). Her üç lokasyondaki magmatik kayaların okyanus 
ortası sırtı granitlerine (ORG) göre normalize edilmiş örümcek diyagramlarına (Şekil 10c) 
bakıldığında, LIL elementler bakımından zenginleşme, HFS elementler bakımından ise 
tüketilme gözlenmektedir.  
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Kalebalta granitindeki LIL elementlerden Rb ve Th değerlerindeki zenginleşmelerin, 
Hacımahmutuşağı ve Yaylak granitlerinden daha fazla olduğu gözlenmektedir. Bu 
zenginleşme Kalebalta granitinin yerleşimi esnasında kıtasal kabukla daha fazla etkileşime 
girdiğini doğrulamaktadır (Güllü ve Kadıoğlu, 2022). 
 

 
Şekil 10. a) Granitlerin MgO-Sr kristal ayrımlaşması diyagramında (I: ferromagnezyen 
minerallerin ayrımlaşma yönelimi, II: feldispat minerallerinin ayrımlaşma yönelimi), b) 
Zr/Nb-Zr diyagramında ve ORG’ye göre normalize edilen iz element örümcek diyagramında 
dağılımları (ORG değerleri Pearce ve diğ., 1984’e göredir) 
 
Pearce vd. (1984) kayaların iz element içeriklerinden yararlanarak granitoidleri tektonik 
yerleşim açısından okyanus ortası granitleri (ORG), volkanik yay granitleri (VAG), levha içi 
granitleri (WPG) ve çarpışma granitleri (COLG) olarak 4 grup altında toplamışlardır. Pearce 
vd. (1984) tarafından önerilen ve sadece iz element değişimleri ile karakterize olan tektono-
magmatik diyagramlar hazırlanmıştır (Şekil 11a,b). Nb-Yve Rb-Y+Nb diyagramlarında he ne 
kadar Hacımahmutuşağı ve Yaylak granitlerinin yay karakterli ve çarpışmayla eş yaşlı bir 
karakteri, Kalebaltanın ise yay-levha içi bir karakteri yansıttığı görülmektedir. Syn-COLG, 
Post_COLG ve WPG üçlü kesim noktasında yoğunlaşan dağılımların Post_COLG karakteri 
yansıttığı Pearce (1996) tarafından daha sonraki yıllarda yaptığı çalışmada ifade edilmiştir. 
Bölgedeki kayaların jeolojik evrimine yönelik ayrıntılı bazı çalışmalar (Köksal, 2019; 
Toksoy-Köksal 2016, 2019) dikkate alındığında, her üç lokasyondaki granitik kayaların 
çarpışma sonrası granitoidler olabileceğini düşündürmektedir. 
 

 
Şekil 11. a) Granitlerin Nb-Y, b) Rb-Y+Nb tektono-magmatik ayrım diyagramlarındaki 
(Pearce vd. 1984) dağılımları (Post-COLG sınırı Pearce, (1996)’dan alınmıştır) 
 
Sınırlı jeokimyasal veriler ışığında bu Post-COLG sürecinde Yaylak ve Hacımahmutuşağı 
granitlerinin kökensel olarak ilişkili (veya benzer?) bir kaynaktan türediği Kalebaltanın ise 
bunlardan daha farklı kökenlere sahip olabileceği düşünülmektedir.   
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STRUCTURAL, ELECTRONIC AND MESP STUDY ON THE ISOTHIAZOLE 
BASIC CORE, USING SEVERAL QUANTUM COMPUTATIONAL METHODS 
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Material Sciences, Faculty of Sciences, University of Biskra 
 
Abstract 
Molecular modeling aims to predict the structure and reactivity of molecules or systems of 
molecules. Molecular modeling methods include: Quantum methods, molecular mechanics 
and molecular dynamics. [1]1 Computer simulation uses programming algorithms for this 
purpose, based on arithmetic and logical relations, written in defined languages. 
More specifically, modeling at the atomic and molecular scale makes it possible to explore 
matter, its reactivity, and its thermodynamic, structural and mechanical properties. It aims to 
understand and predict the behavior of matter under different conditions of pressure or 
temperature, for example. It can thus avoid heavy experimental work, bring new elements of 
understanding or orientation of the experience. 
The path of numerical simulation has developed considerably alongside advances in 
computing, in terms of speed, memory and computer graphics. Computing allows a new 
approach to exploring matter by enriching itself with tools dedicated to the calculation and 
representation of increasingly complex molecules. [2] [3] [4]2 
In this chapter we will make the interpretation of different representations of isothiazole and 
their substitutes and to find the structure-activity relationship which allows to analyze the 
theoretical results with the experimental way. 
There are two particular orbitals, which act as the essential part in a wide range of chemical 
reactions of various compounds, saturated or unsaturated, have been referred to under the 
general term of "frontier orbitals", and frequently abbreviated by HOMO (molecular orbital 
the highest occupied) and LUMO (lowest vacant molecular orbit). [5]. 
it turned out over time that the electronic delocalization between HOMO and LUMO has 
generally become the main factor determining the ease of a chemical reaction and the stereo-
selective path, independently of intra- and intermolecular processes. [5]3 
  

 
1 [1]N. Trong Anh, Orbitales frontières : manuel pratique, Inter Editions /CNRS Editions. 1995, 
2 [2]. Frenkel D, Smit B, Understanding molecular simulation: from algorithms to applications, Academic Press, 
London, 2nd ed. 2002 
[3]. Leach A.R., Molecular modeling. Principles and applications. Prentice Hall, Harlow, 2nd ed., 2001 
[4]. Santiso E.E., Gubbins K.E., Multi-scale molecular modeling of chemical reactivity. Molecular Simulation 
,30, 699-748. 2014, 
3[5]. Imane Benbrahim, « Étude des Propriétés QSAR d’une Série Bioactive de 1,3,4-Oxadiazole », mémoire de 
Master, Université Med Khider Biskra, 2012-2013. 
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Figure: 3D MESP surface map pour l’isothiazole.  
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ABSTRACT 
Heavy metals are mostly found attached in human finger nails, the level of heavy metals were 
investigated, nail samples were collected from different people in Sa’adatu Rimi College of 
Education Kumbotso Kano campus, the sampled collected were analyzed using Atomic 
Absorption Spectroscopy (AAS) and the results were compared with the standard level of 
(PMTDI) for metal ions. The mean concentration of heavy metals in nails samples were found 
to be Chromium (0.0973 mg/L), Cadmium (0.0893mg/L), Lead (0.0305mg/L), They were 
found to be high in concentration than the permissible limit set by World Health Organisation 
(WHO). Hence, there is need for the people to take care of their nails regularly, to avoid been 
infected with diseases caused by heavy metals. 
Keywords: Heavy Metals, Nail, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 
 
Introduction 
 Heavy metals concentrations  in nails has possible risk factors exposure to surface soil, 
drinking water, types of food and other environmental sources due to Industrialization, 
urbanization, mining operations, increased vehicular traffic and use of fertilizers and 
pesticides in agriculture have resulted in increased metal contamination in our environment. 
The human nail is permeable than skin and the composition consists of 7% - 12% of water, so 
that it is a solid part in body. Nails after growth remain isolated from other metabolic 
activities in the human body, which is considered as a good reflection of long-term exposure 
(1 & 5). 
The advantages of nails in elements evaluation are preferable biologic medium because of 
ease of collection, storage convenience, ease of handling and reproducibility of later analysis 
results. The nails from various fingers in feet and hands are grow in several weeks of time 
between formations and clipping and that indicates exposure to elevated concentration 
contamination integrated over a 2 - 12 month period (2). 
The trace elements levels in nails are subject of interest in the biomedical and environmental 
sciences since recent years. Nails measurement remains the subject of interest as indices for 
assessing nutritional status, diagnosing diseases, identifying systemic intoxication and 
environmental exposures. The determination of elements contents in the nails can be 
considered as an indicator of level in other tissues and that reflect mineral metabolism in the 
body (3,5 & 6).  
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NAIL   
Nail tissue is rich in fibrous proteins that contain keratins as cysteine residues. Their roots are 
highly influenced by health status of the cells, whereas blood and other body fluids give 
transient concentrations, human nails provide continuous record of elemental concentration. 
Nail growth in human is a continuous process throughout life, about 0.05-1.2mmper week, 
with the toenails growing at lower rate of 30-50 % and thus provide a longer integration 
period for the metals (4 & 7). 
 
Method 
1.2 Sample Collection 
Nail samples were collected from 10 persons from Sa adatu Rimi college of education, Kano 
State Nigeria. Samples were collected in plastic bag containers, well-labeled for each person 
in order to prevent a mix-up. After collection, the samples were taken immediately to the 
laboratory for analysis. 
 
Sample Pre-treatment 
Each nail sample was first washed with acetone for about 10minutes with continuous stirring 
followed by rinsing with distilled water and then again with acetone. The samples were later 
air dried in the laboratory for a period of 24hours. 
 
Sample Treatment 
A known quantity of the pretreated fingernail sample of 0.5g (500mg) was taken in a 50ml 
volumetric flask. 5ml of concentrated nitric acid (HNO3 69%) was added at room temperature 
.The flask content were later heated to boiling in a fume cupboard, followed by the addition of 
1ml perchloric acid (HClO4 72%). The content were then heated at 60-700C until white dense 
fume appeared. The contents of the flask were allowed to cool and transferred into a 50ml 
volumetric flask and made up to mark with 2% nitric acid. The solution was finally filtered 
through Whatman No. 42 filter paper into a labeled reagent bottle.  
 
Sample Analysis 
Concentration of Lead Pb, Chromium Cr, Cadmium Cd, in the effluent sample were 
subsequently analyzed for heavy metals, using BUCK Scientific 210VGR model Atomic 
Absorption Spectrophotometer (AAS). Each of the standards was aspirated into the 
spectrophotometer and absorption intensity measured at the wavelength absorption of the 
metal being determined. The absorbance of each set standards was plotted against the 
concentration of the standards from which calibration curves were obtained. The samples 
were also aspirated measured at the wavelength of absorption of the metal of interest, from 
which the absorbance was interpolated on respective calibration graphs to obtain 
concentrations. 
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Results 
Table 1: Concentration of Chromium in Nail Samples 

S/No Sample Concentration (mg/L) 
1 A 0.0695 
2 B 0.0556 
3 C 0.1530 
4 D 0.1669 
5 E 0.0695 
6 F 0.1252 
7 G 0.0556 
8 H 0.0834 

 
Table 2: Concentration of Lead in Nail Samples 

S/No Sample Concentration (mg/L) 
1 A 0.0106 
2 B 0.0318 
3 C 0.0318 
4 D 0.0425 
5 E 0.0425 
6 F 0.0212 
7 G 0.0318 
8 H 0.0318 

 
Table 3: Concentration of Cadmium in Nail Samples 
S/No Sample Concentration (mg/L) 

1 A 0.1361 
2 B 0.0850 
3 C 0.1190 
4 D 0.1020 
5 E 0.0340 
6 F 0.0850 
7 G 0.1020 
8 H 0.0510 

 
Table 6: Concentrations of Heavy Metals in Nail Samples 

S/No Sample Cr(mg/L) Cd(mg/L) Pb (mg/L) 
1 A 0.0695 0.1361 0.0106 
2 B 0.0556 0.0850 0.0318 
3 C 0.1530 0.1190 0.0318 
4 D 0.1669 0.1020 0.0425 
5 E 0.0695 0.0340 0.0425 
6 F 0.1252 0.0850 0.0212 
7 G 0.0556 0.1020 0.0318 
8 H 0.0834 0.0510 0.0318 

Mean = 0.0973 0.0893 0.0305 
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Discussion 
The Distribution pattern for Chromium, Cadmium and Lead in Nail samples in the table 4 
above shows that chromium have highest concentration than cadmium, the fore lead were 
found to be in low concentration. 
Conclusion 
The concentration of Chromium were found to be higher in the environment, followed by 
Cadmium and Lead, hence there is need for the awareness of the student in the campus for the 
way to reduce the contamination of the heavy metals on their nails. 
 
Recommendations  
(i) Create awareness among all members of general public of the high levels of heavy metals 
in the environment and the potential dangers of such metals to their well-being.  
(ii) Encourage use of human fingernails as a bio-indicator of heavy metals status and 
environmental exposure.  
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Abstract 
La Depuis plusieurs décennies et notamment avec les perspectives du changement climatique, 
la gestion des ressources en eau devient une priorité surtout dans les zones arides et semi-
arides caractérisées le stress hydrique important et par une forte variabilité des paramètres 
climatiques.  
Les nitrates figurent parmi les polluants les plus problématiques des eaux souterraines. Cette 
contamination peut être d’origine naturelle ou anthropique mais elle est liée principalement à 
l’agriculture intensive, les rejets des eaux usées domestiques et les rejets des effluents 
industriels et agro-alimentaires, riches en matière organique. 
La quantité des nitrates dans les eaux souterraines la région de Souss est en continuelle 
augmentation mettant en danger son développement en matière d’eau potable, 
d’assainissement et d’autosuffisance alimentaire rendant la gestion de cette ressource une 
priorité incontournable. 
Notre travail entre dans cette démarche, il a pour but la caractérisation de la qualité de l’eau 
souterraine de certaines communes rurales du sud marocain (Aval de l’Anti-Atlas) en 
identifiant le taux des nitrates de ces eaux et son évolution dans le temps. 
Il vise également à déterminer les facteurs naturels ou anthropiques amplifiant le taux de ces 
nitrates en analysant la géochimie du milieu et l’activité humaine essentiellement l’impact des 
rejets des eaux domestique et de l’agriculture.  
L’étude s’est concentrée sur la sélection de six zones différentes de douze points de 
prélèvements. 
 D’après ces résultats, la communes de Nihit  de la province de Taroudant, se trouvant dans 
des zones montagneuses; qui présentant des taux hautement élevés en nitrates qui dépassent 
100mg/l 
Keywords: Nitrates ; Contamination; zones montagneuses ; géochimie ; eau souterraine .
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Abstract 
Compressed tablet formation from granular drug require binder with Cohesiveness property. 
Plants mucilage as pharmaceutical excipients are available. In this study, biocompatible date 
palm mucilage was encapsulated with silver nano particles for sustained drug release to 
provoke an immune response.  Nano formulated mucilage was characterized by UV/VIS, 
FTIR, XRD, SEM/EDX spectrophotometry. UV/VIS spectra revealed an intense surface 
plasmon resonance peak at 406 nm for spherical mono dispersed silver nano formulated 
mucilage resulted from efficient reduction of silver ions to AgNPs. Zeta sizer disclosed the 
emergence of single peak at 139.7 nm with 100 % intensity. Crude mucilage exhibited 
number of peaks in the region of 4000-500cm-1 by FT-IR spectroscopy whereas purified as 
well as nano formulated samples showed somewhat different pattern of peaks in addition to 
peaks of crude sample.  XRD spectra of crude mucilage revealed somewhat regular pattern 
while purified and modified mucilage displayed irregular structure. In SEM analysis, crude 
mucilage was appeared as granular that turned into porous network with entangled tiny silver 
nano spheres. A controlled release of drug levofloxacin hemihydrate was evaluated using 
crude/ nano formulated mucilage as excipient. Nano formulated mucilage delayed the onset 
exposure of drug in gastric medium giving recommendations as value added bio binder for 
drug to the target organ. 
Keywords: different, medium, pharmaceutical



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

871 

In-silico PROFILING OF DLX AND ITS MAJOR DEGRADATION PRODUCTS TO 
ASCERTAIN ITS PHARMACOKINETIC, THERAPEUTICS AND 

TOXICOLOGICAL PROPERTIES 
 
Ms. Pratiksha Mandlik 
Department of Quality Assurance, MET’s Institute of Pharmacy 
 
Mr. Rohit Koli 
Department of Quality Assurance, MET’s Institute of Pharmacy 
 
Ms. Saniya Shaikh 
Department of Quality Assurance, MET’s Institute of Pharmacy 
 
Ms. Vaishnavi Khairnar 
Department of Pharmaceutical Chemistry, MET’s Institute of Pharmacy 
 
Professor Dr. Sandeep Sonawane 
Pharmaceutical Chemistry, MET’s Institute of Pharmacy 
 
Associate Professor Dr. Santosh Chhajed 

Pharmaceutical Chemistry, MET’s Institute of Pharmacy 
 
ABSTRCT 
The objective of the present work was to develop and validate a stability-indicating HPLC 
method for duloxetine hydrochloride (DLX)  along with In-silico profiling of DLX and its 
major degradation products, to ascertain its pharmacokinetic, therapeutics and toxicological 
properties. Successful separation of the drug from the degradation products was achieved on a 
Sunfire C18 column (250 × 4.6 mm, 5 μm) using Methanol: 20mM phosphate buffer pH 3.0 
(70:30 % v/v) as the mobile phase at a flow rate of 1.0 ml/min. All eluents were detected at 
wavelength of 289 nm. Statistical analysis proved the method to be repeatable, specific, and 
accurate for estimation of Duloxetine. It can be used as a stability indicating method due to its 
effective separation of the drug from its degradation products. Forced degradation 
experiments proved the formation of Impurity B, Impurity   C, Impurity D and Impurity 
E  o f  DLX.  Drug-likeness properties of these degradation products were predicted along 
with DLX, Impurity B and Impurity D showed very low drug likeliness score and were not be 
useful as drug with respect to the pharmacokinetic properties. 
Keywords: Duloxetine hydrochloride, Toxicological Profiling, Forced Degradation, 
Impurities 
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SYNTHETIC STRATEGIES TOWARDS THIAZOLOPYRIDINE DERIVATIVES 
 
Shahid Nazir  
Department of Chemistry, Government College University 
 
Matloob Ahmad 
Department of Chemistry, Government College University 
 
Abstract  
Fused bicyclic heterocyclic compounds are particularly common in synthesized bioactive 
compounds as they can help in improving drug molecules and have been discovered to 
have effective medicinal uses in the last few decades. Thiazolopyridine, which is formed by 
fusion of two heterocycles i.e. thiazolidine and pyridine has prime synthetic significance as it 
is a part of a large number of natural and synthetic products. Thiazolopyridine hybrids have 
been reported to possess various biological activities such as anti-cancer, anti-microbial, anti-
fungal, analgesic, anti-diabetic, anti-hypertensive and anti-oxidant. A number of synthetic 
routes have been developed during last decade for the development of various isomeric forms 
such as thiazolo[3,2-a]pyridine, thiazolo[4,5-b]pyridine, thiazolo[5,4-b]pyridine, thiazolo[4,5-
c]pyridine and  thiazolo[5,4-c]pyridine etc. This review focuses on the synthetic reports of 
thiazolopyrdine published during recent six years. 
Keywords: Thiazolo[3,2-a]pyridines, Thiazolo[4,5-b]pyridine, Thiazolo[5,4-b]pyridine, 
Thiazolo[5,4-c]pyridines, Thiazolo[4,5-c]pyridine, Synthesis  
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FORMULATION OF PPAR-GAMMA AGONIST AS SURFACE MODIFIED PLGA 
NANOPARTICLES FOR NON-INVASIVE TREATMENT OF DIABETIC 

RETINOPATHY: IN VITRO AND IN VIVO EVIDENCES 
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Abstract 
Diabetic retinopathy is one of the worst complications of diabetes and it is treated by invasive 
method. We prepared a surface modified poly (D, L-lactide-co-glycolide) 
i.e. PLGA nanoparticles for delivery of pioglitazone-a peroxisome proliferator-activated 
receptor-gamma agonist to posterior segment of the eye by topical administration. The present 
study investigated two grades of PLGA viz. 75:25 and 50:50. Surface modification was 
performed using polysorbate 80. Nanoparticles were prepared by single emulsion solvent 
evaporation method and optimized by using 3-factor 3-level Box-Behnken statistical design. 
Mean particle size, PDI and entrapment efficiency for optimized batch of PLGA 75:25 was 
found to be 163.23 nm, 0.286 and 91%, whereas; for PLGA 50:50 it was 171.7 nm, 0.280 and 
93% respectively. DSC confirms the molecular dispersion of drug in polymer. In vitro release 
study showed biphasic drug release pattern with 58.48 ± 1.38% and 74.17 ± 1.38% 
cumulative drug release by PLGA 75:25 and 50:50 nanoparticles at the end of 10h. The 
release profile of pioglitazone from nanoparticles appeared to fit best with Higuchi model. In 
vivo study on rat showed dose dependent reduction in vascular endothelial growth factor 
concentration in vitreous fluid. The study reveals significance of peroxisome proliferator-
activated receptor-gamma in management of diabetic retinopathy. 
Keywords: Dry eye disease; in situ gel; PLGA; PPAR- γ; Schirmer’s test     
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Abstract: 
Diabetic retinopathy is one of the worst complications of diabetes and it is treated by invasive 
method. We prepared a surface modified poly (D, L-lactide-co-glycolide) 
i.e. PLGA nanoparticles for delivery of pioglitazone-a peroxisome proliferator-activated 
receptor-gamma agonist to posterior segment of the eye by topical administration. The present 
study investigated two grades of PLGA viz. 75:25 and 50:50. Surface modification was 
performed using polysorbate 80. Nanoparticles were prepared by single emulsion solvent 
evaporation method and optimized by using 3-factor 3-level Box-Behnken statistical design. 
Mean particle size, PDI and entrapment efficiency for optimized batch of PLGA 75:25 was 
found to be 163.23 nm, 0.286 and 91%, whereas; for PLGA 50:50 it was 171.7 nm, 0.280 and 
93% respectively. DSC confirms the molecular dispersion of drug in polymer. In vitro release 
study showed biphasic drug release pattern with 58.48 ± 1.38% and 74.17 ± 1.38% 
cumulative drug release by PLGA 75:25 and 50:50 nanoparticles at the end of 10h. The 
release profile of pioglitazone from nanoparticles appeared to fit best with Higuchi model. In 
vivo study on rat showed dose dependent reduction in vascular endothelial growth factor 
concentration in vitreous fluid. The study reveals significance of peroxisome proliferator-
activated receptor-gamma in management of diabetic retinopathy. 
Keywords: Dry eye disease; in situ gel; PLGA; PPAR- γ; Schirmer’s test     
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CREATION OF ANION-EXCHANGE COATING ON CATION-EXCHANGE 
MEMBRANE TO SPLIT H2O IN ELECTRODIALYSIS FOR CLEAN ENERGY 

 
Dr. Muhammad Ahmad 
Department of Chemistry, Division of Science and Technology, University of Education 
 
Abstract 
Ultrathin anion-exchange films have been created by employing layer-by-layer (LBL) 
deposition method. The LBL deposited protonated poly(allylamine) (PAH)/poly(4-
styrenesulfonate) (PSS) polyelectrolyte multilayers (PEMs) behave as anion-exchange films 
when PAH and PSS polyelectrolyte solutions are prepared in NaSCN as a supporting 
electrolyte (SE). Reflectance FTIR studies indicate that when PAH is prepared in 0.5 M 
NaSCN and PSS is prepared in 1 M NaSCN, the thickness of the film and the number of 
anion-exchange sites in the film are manifold greater than those in the film fabricated from 
PAH and PSS polyelectrolytes when either of them is prepared in 0.5 M NaSCN.  
Transmembrane potential measurements were performed to measure the permselectivity of 
thus fabricated PEMs. These measurements indicate that the fabricated films demonstrate 
high anion-exchange properties at neutral pH. However, the ion-exchange character of the 
films switches from anions- to cations-exchange when pH of the surrounding solutions 
changes from 7 to 8.4. Diffusion dialysis results through the coated alumina membranes 
confirm such a change in the net charge of the films with a change in the pH. Current density-
voltage curve studies indicate plenty of formation of H+ and OH- ions through water 
dissociation occurring at the interfacial bipolar junction created by depositing these anion-
exchange coatings on Nafion cation-exchange membrane (CEM). Donnan dialysis studies 
also indicate the formation of bipolar junction through deposition of such films on cation-
exchange membranes.  
Keywords: Nafion, anion-exchange coatings, layer-by-layer deposition, bipolar junction, 
water splitting. 
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DESIGN, SYNTHESIS AND EVALUATION OF FEW PYRAZOLINE DERIVATIVES 
FOR ANTIDEPRESSANT ACTIVITY 
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ABSTRACT 
Introduction: Nowadays with increasing competition, anxiety has become one of the wide 
spread psychiatric disorders affecting around 1/8th of the total population globally 
consequently turned into an important area of research in psychopharmacology. 
Antidepressants in clinical use show limited efficacy, slow onset of action, and variable degree 
of side effects. 
Objectives: To fulfill the unmet needs of the antidepressants design and synthesis of few 
mannich bases Pyrazoline were designed, synthesized and evaluated with the aim to have better 
antidepressant potential 
Methodology: The synthesis of novel pyrazolines derivatives viz; 4-substituted-N-((5-(4- 
substituted phenyl)-3-(furan-2-yl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)methyl)anilines and 
4-substituted-N-((5-(4-substitutedphenyl)-3-(thiophene-2-yl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H- 
pyrazol -4-yl) methyl) anilines were derived from chalcones prepared from substituted 
aromatic aldehyde and heterocyclic ketones. The compounds were tested for Antidepressant 
activity on Swiss albino mice using forced swimming test. 
Results: 
Few compounds were synthesized, characterized by IR, 1H- NMR. Acute toxicity studies were 
carried out using OECD 425 Guidelines to obtain LD50 as 98.11 mg/Kg. The immobility time 
was recorded for test compounds and compared with control in forced swimming test. 
Conclusion: The pharmacological evaluation of the compounds with the dose of 10 mg/Kg 
showed decrease in immobility time as compared to control. The compounds 4-bromo-N-((5- 
(2-chlorophenyl)-3-(furan-2-yl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)methyl)aniline and N- 
((3-(furan-2-yl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-4,5dihydro-1H-pyrazol-4-yl)methyl)-4- 
methoxyaniline showed highest activity at a dose 10 mg/kg. 
Keywords: characterized, chalcones, synthesis 
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Abstract 
The applications of essential oils are always oriented by its composition. Nowadays in the 
world intensively developed research with use of essential oils from plants with their healthy 
effects. Hence, the importance of studying the composition of essential oils because each of 
its constituents contributes their beneficial or harmful effects. Beyond the benefit provided by 
essential oils, we can, however, realize that there were risks which, in some cases, could lead 
to toxic effects. 
In this study, the essential oils (EOs) of separated organs (roots, leaves, stems and flowers) of 
Ruta chalapensis L., Ruta gravealens L., and Ruta montana L. are characterized by GC/MS 
analysis and the intra-species variations of the chemical composition of essential oils from 
three Morocco species were investigated using statistical analysis (principal component 
analysis (PCA) and cluster analysis (CA)). Correlations between the EO chemical 
compositions, organs and species were discussed. The results obtained show that a mixture of 
ketones generally characterizes the EOs of the different organs of three species studied, which 
2-undecanone reach 74,36%. Nevertheless, it was observed specific significant disparities 
between species but also within the same species, especially for presence of chalepensin, 
geijerene and elemol. 
Keywords: Ruta, 2-undecanone, essential oil, GC/MS. 
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EFFECT OF INFRARED HEATING OF SUPPORT ARMS ON THE THERMAL 
CONDUCTANCE OF SINGLE LAYER MICROBOLOMETERS 
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Department of Electrical-Electronics Engineering, Adana Alparslan Turkes Science and 
Technology University 
ORCID: 0000-0001-7956-1289 
 
Abstract 
Single layer microbolometer detectors are recently studied for their less complex fabrication 
processes and potential usability in application areas requiring low-cost detectors. Different 
from the regular microbolometer detectors, support arms and body parts of single layer 
microbolometer detectors are composed of the same material, thus infrared radiation can heat 
the support arms as well as the body of the detector pixel.  The heating of support arms 
increases the total heating of the body which can be considered as a decrease in thermal 
conductance value. This decrease in thermal conductance value affects the performance of the 
microbolometer detector positively, and responsivity of the microbolometer detector 
increases. This study analyzes the effect of infrared heating of support arms in single layer 
microbolometer detectors on the thermal conductance value.  The absorption coefficient of 
support arms is simulated by the help of cascaded transmission line model using MATLAB 
software. The single layer microbolometers are thermally simulated for different arm width 
values using COMSOL Multiphysics software. Changing the arm width changes the volume 
of the support arms with respect to the body of the pixel. From the simulations it is seen that 
support arms with higher volume have more effect on thermal conductance value, and this 
effect can be around 6% for the chosen single layer microbolometer detector. This means that 
performance of the microbolometer detector increases 6% when compared with no heating of 
support arms.  The results of the study are important especially for thermal detectors having 
support arms with high absorption coefficient and high volume.       
Keywords: Single layer microbolometer, support arm heating, thermal conductance 
 
1. Introduction 
Uncooled infrared detectors have been used widely due to various advantages with respect to 
the cooled detectors.  These advantages include the room temperature operation, monolithic 
fabrication on CMOS readout circuits, having low weight, dissipating low power, and 
operation on large spectral range like 8-12 µm.  Apart from these advantages, uncooled 
detectors are suitable for commercial and civilian applications like firefighting, security, night 
vision for automotive, and marine applications due to their low cost [1]. 
Regular microbolometers includes an active layer which has high temperature coefficient of 
resistance (TCR), an absorbing layer and the support arms.  The active layer provides a 
change in its resistance due to infrared radiation, while the support arms are used for both 
mechanical and electrical connections, and the absorbing layer collects the infrared radiation.  
Generally different materials are used for these layers in order to increase the performance of 
the detectors.  Vanadium oxide (VOx) and amorphous silicon (a-Si) are the mostly used active 
detector materials in microbolometers [2–5], while silicon nitride (Si3N4) is generally used as 
absorber layer [6,7].  This multi-layer structure increases the complexity of design and 
fabrication, and the cost of the detector increases. For this reason, constructing a single layer 
detector is recently studied to obtain a cost effective solution, where this single layer is used 
as absorber, active layer, and structural layer. A single layer microbolometer approach was 
realized using platinum film having a thickness of 7 nm with a TCR value of 0.14 %/K [8]. 
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Another realization was made using ALD coated ZnO thin film with a TCR value of -10.4 
%/K which is much higher than the TCR of mostly used materials [9].  Figure 1 shows the 
schematic view of regular and single layer microbolometers. 
Unlike regular microbolometers, the support arms of the single layer microbolometers can be 
affected from infrared radiation and can heat up since they are structurally same with the 
absorbing part of the pixel. This heating will increase the total heating amount of the body and 
this increase can be considered as a decrease in the thermal conductance value of the 
microbolometer pixel.  As the heating of the body increases with the same amount of infrared 
radiation, the performance of the detector will increase.   
This study analyzes the effect of infrared heating of support arms on the thermal conductance 
value of the microbolometers.  The absorption coefficient of support arms are simulated with 
the help of cascaded transmission line model using MATLAB. After that the microbolometers 
are thermally simulated using COMSOL Multiphysics software.  The results are important 
especially for thermal detectors having support arms with high absorption coefficient and high 
volume when compared with the body of the detector. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 1. The schematic views of (a) regular and (b) single layer microbolometers. 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

880 

2. Absorption Simulations 
Absorption coefficient of the support arms is found with the help of the simulations using 
Cascaded Transmission Line (CTL) model in MATLAB environment.  Figure 2 shows the 
CTL models of the body and the support arms that are used in the simulations. The 
dimensions of single layer detector structure is used from the study by Tanrikulu et al. [9]. As 
can be seen from the figure there is no mirror under the support arms which will create a 
difference in the absorption coefficients of body and support arms.  The transmitted radiation 
from the ZnO layer will make a reflection and be absorbed again in the body area resulting in 
an increase in the absorption coefficient, while there will be no reflection effect in the support 
arm region.  In the body area the absorption coefficient will be calculated by 
 A � 1 � |R|� (1) 
 
while in support arm region the it can be calculated as  
 A � 1 � |R|� � |T|� (2) 
 
where R is the reflection and T is the transmission, both of which can be found from ABCD 
matrices for transmission lines.  
 

 

(a) 

 

(b) 

 
Figure 2. CTL models of the (a) body and (b) support arms that are used in simulations. 

 
Figure 3 shows the wavelength dependent absorption characteristics of body and support arms 
of a single layer microbolometer whose material is ZnO with 150 nm thickness as in [9].  The 
total absorption in 8-12 µm wavelength range is 46% and 14% for body and arms, 
respectively. As seen from the figure the absorption in the support arms are less than the 
absorption in the body area, but there exists absorption which results in heating and it should 
be taken into account. 
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3. Thermal Simulations 
The effect of infrared heating of support arms is simulated in COMSOL Multiphysics 
software.  The single layer microbolometer structures are thermally simulated by changing the 
support arm widths.  100 nW heat is applied to the body of the pixel.  The same heat/volume 
amount is applied to the support arms by taking the absorption coefficients found in previous 
section into consideration.  The width of the support arms is changed between 0.5 µm and 3 
µm to see the change in heating effect. Table 1 shows the effect of infrared heating of the 
arms on the temperature change of the microbolometer detector.  As can be seen from the 
table the effect of arm heating increases as the support arms get wider.  This means that the 
body of the pixels has a higher temperature difference with the same infrared radiation 
amount as the arms are heated, resulting in an increase in the performance of the detector.  
The arm heating should be taken into consideration for the performance calculations 
especially for the detectors having large support arms.       

 
Figure 3. Wavelength dependent absorption characteristics of body and support arms of a 
single layer microbolometer whose material is ZnO with 150 nm thickness as in [9]. The total 
absorption in 8-12 µm wavelength range is 46% and 14% for body and arms, respectively 
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Table 1. The effect of the arm heating on the temperature change (therefore thermal 
conductance). 

Arm Width 
(µm) 

Arm Volume/ 
Body Volume 

Temperature 
change without arm 

heating (mK) 

Temperature 
change with arm 

heating (mK) 
Effect (%) 

0.5 0.160 541.2 546.7 1 
1 0.214 288 307 2 
2 0.368 146 152.1 4.2 
3 0.522 100.3 106.8 6.4 

 
4. Conclusion 
This study analyzes the effect of infrared heating of support arms on the temperature change 
amount of single layer microbolometers and therefore the thermal conductance of the 
detectors.  The absorption coefficient of support arms is simulated by the help of CTL model 
using MATLAB software. The single layer microbolometers are thermally simulated for 
different arm width values using COMSOL Multiphysics software. Changing the arm width 
changes the volume of the support arms with respect to the body of the pixel. The results of 
the simulations show that support arms with higher volume have more effect on thermal 
conductance value and this effect can be around 6% for the chosen single layer 
microbolometer detector. This means that performance of the microbolometer detector 
increases 6% when compared with no heating of support arms.  The results of the study are 
important especially for thermal detectors having support arms with high absorption 
coefficient and high volume. 
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ÖZET 
Engelli akışlar, akışkanlar mekaniğinin önemli uygulama alanlarından birisidir. Su altı 
savunma sanayisinde önemli bir konuma sahip olan torpidolar da, engelli akışlar sınıfına 
girmektedir. Bu çalışmada, üniform akış koşullarında konumlandırılan bombeli burunlu ve 
kanatsız eliptik kuyruğa sahip torpido benzeri geometri etrafındaki akış özellikleri, Parçacık 
Görüntüleme Hızı (PIV) Ölçüm sistemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. 
Torpidonun seyir hareketini simüle etmek için α=0ᵒ, α=4ᵒ saldırı açılarında ve Reynolds sayısı 
Re=20000'de deneyler yapıldı. Deneylerden sonra anlık hız vektör alanı V değişimi ve anlık 
girdap konturları ɷ
/�değişimi elde edilmiştir. Elde edilen bulgular torpido benzeri 
geometrisinin art izinde düşük hız bölgesinin oluştuğu artan hücum açısı ile art izinin 
genişlediği gözlemlenmiştir. Artan hücum açısı ile kayma tabakalarının art izindeki etkileşime 
girme mesafesi torpido benzeri geometriye yaklaştığı gözlemlenmiştir. 
Keywords: PIV, Girdaplı akış, Akışkanlar mekaniği, Torpido benzeri geometri 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF INSTANTANEOUS FLOW PROPERTIES 
AROUND A CAMBERED NOSE TORPEDO-LIKE GEOMETRY EXPOSED TO 

UNIFORM FLOW 
 
ABSTRACT 
Obstructed flows is one of the important application areas of fluid mechanics. Torpedoes, 
which have an important position in the underwater defense industry, are also classified as 
obstructed flows. In this study, the flow characteristics around the torpedo-like geometry with 
a cambered nose and a wingless elliptical stern positioned in uniform flow conditions were 
experimentally investigated using the Particle Image Velocimetry (PIV) method. Experiments 
were carried out at α=0ᵒ, α=4ᵒ degrees of attack angles and Reynolds number Re=20000 to 
simulate the cruise motion of the torpedo. After the experiments, instantaneous velocity 
vector field V change and instantaneous vorticity contours ɷ
/� change were obtained. It 
has been observed that with increasing angle of attack, the interaction distance of the shear 
layers in the wake region approaches the torpedo-like geometry. The findings showed that a 
low speed region was formed in the wake region of the torpedo-like geometry and the wake 
region expanded with increasing angle of attack. It has been observed that with increasing 
angle of attack, the interaction distance of the shear layers in the wake region approaches the 
torpedo-like geometry. 
Anahtar Kelimeler: PIV, Turbulent flow, Fluids mechanics, Torpedo-like geometry  
 
INTRODUCTION 
Fluid mechanics is used in many applications. With the hindered flow test for a geometry, 
necessary improvements can be made by examining the flow characteristics around the 
geometry. In the past, studies on autonomous aircraft have been made (Bryne, 1998; 
Ananthakrishnan ve Zhang 1998; Yanıktepe ve Rockwell, 2004; Yanıktepe ve Rockwell, 
2005; Husaini vd. 2009; Yanıktepe, 2016). One of the application areas of fluid mechanics, 
which has many application areas, is underwater vehicles. Underwater vehicles strengthened 
the defense systems of countries and facilitated ocean exploration. Although the interest in 
underwater vehicles has increased in recent years, the information about torpedoes in the 
literature is still insufficient. However, for most applications unmanned underwater vehicles, 
a common cylindrical body with converging sterns is shared, derived from Myring's (1976) 
torpedo profiles. Researchers studied the flow characteristics of torpedoes under uniform flow 
conditions (Akbudak et al., 2022; Yağmur, 2016). Some of the researchers also studied the 
effect of the free surface on the torpedoes (Kılavuz et al., 2021; Kılavuz et al., 2022; 
Sarığıgüzel, 2020; Alvarez et al., 2009). In this study, the flow characteristics around the 
torpedo-like geometry with a cambered nose and a wingless elliptical stern positioned in 
uniform flow conditions were experimentally investigated using the Particle Image 
Velocimetry (PIV) method. Experiments were carried out at � � 0ᵒ, � � 4ᵒ degrees of attack 
angles and Reynolds number �� � 20000 to simulate the cruise motion of the torpedo. The 
experiments were carried out at a speed of � � 100 ��/�. The characteristic length of the 
geometry used in the experiments is 
/� � 5. 
 
 MATERIAL AND METHOD 
The geometric design of the model was made using Myring (1976) equations. Formulas of 
torpedo-like geometry are given in the equations given below. 
 �� �  ± ���� √2�! � !� 0 ≤ ! ≤ 
#                                                                                                    (1) 
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�& �  ± �2   
# ≤ ! ≤ (
 � 
'  )                                                                                                            (2) 

�( �  ±(� �2 + *�� � +(! � 
 + 
�)2,35 .�   (
 � 
' ) ≤ ! ≤ 
                                                       (3) 

 
The length of the geometry is 
 � 200 �� and the diameter is � � 40 ��. Nose, mid-
section and stern lengths are 
# � 58,32 ��, 
0 � 61,68 ��, 
2 � 80 ��, respectively. 
Here �# � 45 ��’dir.  
 

 
Figure 1. Parameters of the Myring profile showed on the used underwater vehicle geometry. 
 

 
Figure 2. Osmaniye Korkut Ata University PIV laboratory (Soyler,2021) 

 
The schematic of the experimental setup and the considered field of view (FoVs) are given in 
Figure 3 and Figure 4.  
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Figure 3. Scheme of the experimental setup 

 

 
Figure 4. Field of view (FoVs) 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
Comparison of the instantaneous velocity vector field V change obtained at different solution 
times (S.T.), the cambered nose-wingless stern torpedo-like geometry made under uniform 
flow conditions, and the PIV test analysis results around the nose and stern at angles of attack 
α=0ᵒ and Re=20000 presented in Figure 5. Comparison of the instantaneous velocity vector 
field V change obtained at different solution times (S.T.), the cambered nose-wingless stern 
torpedo-like geometry made under uniform flow conditions, and the PIV test analysis results 
around the nose and stern at angles of attack α=4ᵒ and Re=20000 presented in Figure 6. It has 
been observed that the flow following the surface at α=0ᵒ of the angle of attack creates a low 
velocity region in the wake region of torpedo-like geometry. It was observed that with 
increasing angle of attack, a small low velocity zone was formed on the upper part of the nose 
of geometry and the wake region became shorter.  
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Figure 5. Comparison of the instantaneous velocity vector field V change obtained at 
different solution times (S.T.), the cambered nose-wingless stern torpedo-like geometry made 
under uniform flow conditions, and the PIV test analysis results around the nose and stern at 
angles of attack α=0ᵒ and Re=20000  
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Figure 6. Comparison of the instantaneous velocity vector field V change obtained at 
different solution times (S.T.), the spherical nose-wingless stern torpedo-like geometry made 
under uniform flow conditions, and the PIV test analysis results around the nose and stern at 
angles of attack α=4ᵒ and Re=20000 
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Comparison of the instantaneous vorticity contours ɷ
/� change obtained at different 
solution times (S.T.), the cambered nose-wingless stern torpedo-like geometry made under 
uniform flow conditions, and the PIV test analysis results around the nose and stern at angles 
of attack α=0ᵒ and Re=20000 presented in Figure 7. Comparison of the instantaneous vorticity 
contours ɷ
/� change obtained at different solution times (S.T.), the cambered nose-
wingless stern torpedo-like geometry made under uniform flow conditions, and the PIV test 
analysis results around the nose and stern at angles of attack α=4ᵒ and Re=20000 presented in 
Figure 8. When the flow areas were examined, it was observed that positive and negative 
vorticity contours were formed. It has been observed that at α=0ᵒ of the angle of attack, the 
lower and upper slip layers develop following the surface of the torpedo-like geometry and 
elongate in the wake region to form vorticity interactions. It was observed that with increasing 
angle of attack, the interaction distance of the slip layers in the wake region approached the 
torpedo-like geometry. It was observed that the flow could not adhere to the model surface in 
the stern section of the upper shear layer of the torpedo-like geometry with the increase in the 
angle of attack and the flow separation occurred earlier.  
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Figure 7. Comparison of the instantaneous vorticity contours ɷ
/� change obtained at 
different solution times (S.T.), the cambered nose-wingless stern torpedo-like geometry made 
under uniform flow conditions, and the PIV test analysis results around the nose and stern at 
angles of attack α=0ᵒ and Re=20000  
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Figure 8. Comparison of the instantaneous vorticity contours ɷ
/� change obtained at 
different solution times (S.T.), the cambered nose-wingless stern torpedo-like geometry made 
under uniform flow conditions, and the PIV test analysis results around the nose and stern at 
angles of attack α=4ᵒ and Re=20000 
 
CONCLUSION 
It has been observed that at α=0ᵒ of the angle of attack, the lower and upper slip layers 
develop following the surface of the torpedo-like geometry and elongate in the wake region to 
form vorticity interactions. It was observed that with increasing angle of attack, the interaction 
distance of the slip layers in the wake region approached the torpedo-like geometry. 
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It has been observed that the flow following the surface at α=0ᵒ of the angle of attack creates a 
low velocity region in the wake region of torpedo-like geometry. It was observed that with 
increasing angle of attack, a small low velocity zone was formed on the upper part of the nose 
geometry and the wake region became shorter. It was observed that the flow could not adhere 
to the model surface in the stern section of the upper shear layer of the torpedo-like geometry 
with the increase in the angle of attack and the flow separation occurred earlier. 
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ABSTRACT 
Rooftop PV systems are becoming cheaper and more popular than ever before. This review 
will look at the current status of rooftop PV systems regarding its different types of systems, 
the economic and environmental impacts, both positive and negative, proof of concepts in the 
real world, and what role rooftop PV systems could play in the future of energy generation in 
a world that is moving towards sustainability. Subsequently, it will also discuss the design of 
such a rooftop PV system, since it is not a trivial one.  
A (rooftop) PV system consists of many parts that are chosen depending on a multitude of 
factors. At its most basic, choices for a rooftop PV system must be made regarding the types 
of PV panels and inverters, orientation of these panels, and the option to include a battery or 
not should be considered. 
With (rooftop) solar energy gaining a bigger market every year, a review should be done on 
how such a system can be designed in the most efficient way possible. A number of these 
choices will be discussed, and a summary will be given on what current techniques have to 
offer in terms of efficiency. A general design strategy is then concluded. However, a realistic 
design must account for a lot of known and unknown features, all depending on location, 
budget, load profile, and much more. Since the real designing of a system happens with 
specialized PV design software tools a comparison will be made between some of the more 
popular ones, regarding accuracy as well as scenario specific usage. 

 
ÇATI ÜSTÜ FOTOVOLTAİK (PV) TASARIMININ İNCELENMESİ 

 
ÖZET 
Çatı üstü PV sistemleri gün geçtikçe daha ucuz ve daha popüler hale geliyor. Bu çalışma, 
sürdürülebilirliğe doğru ilerleyen bir dünyada enerji üretimi. farklı sistem türleri, ekonomik ve 
çevresel etkileri, hem olumlu hem de olumsuz, uygulamadaki kavramların kanıtı ve çatı üstü 
PV sistemlerinin gelecekte nasıl bir rol oynayabileceği ile ilgili olarak çatı üstü PV 
sistemlerinin mevcut durumuna bakmaktadırAyrıca, uygulamada çok büyük öneme sahip olan 
çatı üstü PV sisteminin tasarımı da tartışılacaktır. 
Bir (çatı üstü) PV sistemi, çok sayıda faktöre bağlı olarak seçilen birçok parçadan oluşur. En 
temelde, bir çatı üstü PV sistemi için seçimler, PV panelleri ve invertör tipleri, bu panellerin 
yönü ve bir depolama sistemi dahil etme veya etmeme seçeneği göz önünde bulundurularak 
yapılmalıdır. 
Çatı üstü güneş enerji sistemlerinin her yıl daha büyük bir pazar kazanmasıyla, böyle bir 
sistemin mümkün olan en verimli şekilde nasıl tasarlanabileceği üzerine bir inceleme 
yapılmalıdır. Bu seçeneklerden birkaçı tartışılacak ve verimlilik açısından mevcut tekniklerin 
neler sunabileceğine dair bir özet verilecektir.  
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 Genel bir tasarım stratejisi daha sonra sonulacaktır. Bununla birlikte, gerçekçi bir tasarım, 
konuma, bütçeye, yük profiline ve çok daha fazlasına bağlı olarak bilinen ve bilinmeyen pek 
çok özelliği hesaba katmalıdır. Bir sistemin gerçek tasarımı, özel PV tasarım yazılım 
araçlarıyla gerçekleştiğinden, senaryoya özgü kullanımın yanı sıra doğruluk açısından daha 
popüler olanlardan bazıları arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. 
 
1. INTRODUCTION 
The rooftop solar market is an enormous one. As of 2022 its market size is estimated at a 
value of 116.08 billion USD, and it is expected to grow with a compound annual growth rate 
of 16.66% to a market size of 398.3 billion USD in 2030 [1]. Ideally, all these new 
installations would be designed in the most efficient way, to reduce costs and optimize power 
output. 
 
1.1. Review of rooftop PV system and its potential 
Rooftop PV systems can be used in residential, commercial, or industrial context. Especially 
in that last category a lot of power can be produced. In the industrial context a lot of flat 
warehouse roofs can be found which are not used for anything else. This results in very large 
installations, with the largest located at an industrial park in China’s Shandong province [2]. 
This installation has a nominal power rating of 120 MW. JD.com even announced that they 
are planning to built an even bigger one on the rooftops of their warehouses, promising a 
nominal power rating of 200 MW. 
In the residential sector it also shows great potential. The Department of Energy of the United 
States shows [3] that, just in the US, there is a potential of roughly 30 GW, just for residential 
rooftop PV systems. 
An article from 2021 [4] shows that rooftop solar accounts for 40% of the total solar energy 
capacity. Their analysis of 130 million km2 of global land surface area shows that there is 
rooftop PV system potential of 27 PWh/year for a cost between 40-280$ MWh−1, with 10 
PWh/year for a cost below 100$ MWh−1. 
 
1.2. Motivation for a rooftop PV system 
Besides putting PV systems on a rooftop, they can also be put on the ground, or cars, or 
anything else. Then why should a choice be made for a rooftop as opposed to the other 
options? The main reason is that rooftop PV systems are placed on location where land is 
already used. This means that valuable land will not have to be used to put down PV systems, 
when it can be used for something else. Rooftop PV systems are also very close to their 
consumers, which means that, as opposed to big solar arrays on the ground, power does not 
have to travel far, and losses are kept at a minimum. 
 
1.3. Contribution of this review study 
In this paper a review will be given on rooftop PV systems as a whole. Starting in the first 
section with the different types of rooftop PV systems, continuing with real world examples to 
show proof of concept. Also a review will be given on the economical and environmental 
aspects of a rooftop PV system. And finally looking at what the future will hold for rooftop 
PV systems. 
The next section will talk about the individual basic components that a rooftop PV system 
consists of. The most important components will be discussed, with pros and cons between 
different types. It starts with the panels themselves, moves on to the different ways they can 
be mounted, then which type of inverter fits which design the best, and ending with an 
optional battery and how it can be implemented and add to a rooftop PV system. 
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Conclusions will be drawn from the review on the components to give a overview of a 
potential optimal design for rooftop PV systems. With an added subsection about commercial 
PV design software that can be used to tailor a specific design to the necessary requirements. 
 
2. ROOFTOP PV DESIGN REVIEW 
2.1. Types of rooftop PV installations 
Before looking at how all components work in a rooftop PV installation, first the different 
possible types of installations will be discussed. The three main ways to install rooftop PV 
are; grid-connected PV system, hybrid PV system, and off-grid PV system. Below, the 
differences and their pros and cons will be discussed. 
A grid-connected PV system is the most basic one. It means that your rooftop PV system is 
connected to the grid and thus can supply excess energy back to the grid. If the demand of the 
load is bigger than what the PV system can supply, the energy can be taken straight from the 
grid like normal. 
In 2020 a review was done on grid-tied PV technologies [5]. First of all shows it that grid-
connected PV systems have been increasing the most, compared to other types of PV systems. 
The conclusion of the paper lead to a framework in which the benefits of a grid-connected PV 
system are shown. Next to the environmental benefits all solar system have, it provides a lot 
of economical and social benefits as well. Such as easing the burden on the local power grid, 
creating jobs, not taking up much new space, offering incentives to users by way of feed-in 
tariffs, net metering and capital subsidies. 
A hybrid PV system is the same as the grid-connected PV system, with the addition of a 
battery to store excess energy instead of putting it back into the grid. The battery can be used 
in stead of the grid connection when the PV system is not able to supply enough energy for 
the given demand. According to the 2020 review [5], this type of system offers all the same 
benefits as the grid-connected PV system, but with the added benefits (and costs) of a battery, 
reducing, for example, the strain on the local energy grid even further. 
A off-grid PV system is the same as a hybrid PV system, but without the grid connection. 
This type of system relies entirely on energy generated by the PV system. It consumes the 
energy either directly, or at a later moment through the use of a battery. The amount of PV 
modules and battery capacity is needed to keep this kind of system running 24/7 all depends 
greatly on location and load profile, as can be seen in a paper from 2019 [6], where a design 
for an off-grid PV system in a rural village in South-Africa is given. Here it can be seen that a 
battery storage system is necessary, especially if power needs to be available during rainy or 
cloudy days. Unfortunately the cost is not factored in, so not much can be said about its 
economical achievability. But it can be assumed that such a system is more expensive 
compared to a PV system that is connected to the gird, for the same amount of up time, due to 
the cost of batteries. 
 
2.2. Concept of rooftop PV system 
The benefits of rooftop PV systems are seen around the world. When building new 
neighborhoods, or even new cities, these types of systems can be incorporated from the 
beginning to make them as efficient as possible. A great use-case for rooftop solar, is the 
electrification of rural villages in developing countries. India, for example, is a prime 
candidate for this due to abundant solar energy and favorable policies. One paper from 2018 
[7] research the possibilities for equipping rural houses with rooftop solar, its design 
requirements, and the possible benefits for those communities. A small scale rooftop PV 
system is proposed, including batteries to charge with any excess solar power.   
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They predict that one rooftop PV installation could provide an daily average energy of around 
4.13 kWh, which is more than the expected rural household load of around 1.41 kWh per day. 
This excess energy could be used for street lightning or stored in batteries. Including 
subsidies, they expect this to cost around 63450 ₹. However, it is not mentioned if this is 
financially viable for these rural areas. They do mention that these kinds of installations can 
improve the local economy and bring new opportunities. Even if not financially feasible for 
rural households to install those rooftop PV setups themselves, (local) governments could be 
incentivized to pay for this to make rural areas more prosperous. 
 
2.3. Economical analysis of a rooftop PV system 
Since the sun shines for free, rooftop PV systems can be an immensely profitable way of 
generating energy. However, PV systems, while becoming cheaper every year, still cost 
money. Thus, a big part in designing a rooftop PV system, is factoring in the cost of such an 
installation, and how long it will take before a return on investment is achieved, if at all 
possible, and in what way money will be saved or earned. 
Researchers in Australia have done a economical analysis on rooftop solar using actual data in 
Australian context [8]. In their research they look at a comparison of electricity export and 
import, cost savings, payback periods for systems without PV, with PV only, and with PV and 
battery. For the battery charging and discharging two different schemes are analyzed; a solar 
scheme, where the battery is only allowed to be charged by excess PV power, and a arbitrage 
scheme, where the battery is also allowed to charge from grid power, depending on its price. 
Furthermore, battery performance is also included in their calculations. 
A Monte-Carlo simulation is done on a 4 kWp rooftop PV system. The results show that the 
integration of a PV system results in a big drop of electricity import from the grid, saving 
5500 AUD after only 1000 days of operation. This reduction is even greater when a battery is 
included, amounting to 6000 AUD or 5900 AUD using the solar scheme or arbitrage scheme, 
respectively. This translates to a payback time of around 900 days for a system with only PV, 
and including a battery, a payback time of around 1250 or 1230 days, with a solar or arbitrage 
scheme, respectively. While the payback time for systems with a battery is longer, the savings 
after this payback time are also greater, even when factoring in the reduction in battery 
performance over time, especially when choosing a scholar scheme for the charging and 
discharging of the battery. 
 
2.4. Rooftop PV installations around the world 
In the articles above, most rooftop PV installations are examined at a small scale level, mostly 
used for residential purposes. But the largest rooftop PV systems are the ones used in 
industrial context. 
Take for example the largest rooftop PV project in the Middle East, and second largest in the 
world, of which a paper from 2021 did a field performance evaluation [9]. This evaluation 
was done on two grid-connected rooftop PV systems on top of a factory and water reservoir in 
Dubai which generates around 18 MW of electricity. Using data of the PV design and 5 
minute interval data on power output, irradiance, temperature, etc. an analysis was done for a 
time period of a year after construction finished. It showed that temperature had a big impact 
on the efficiency of the PV system. Even though irradiance was higher during the summer 
months, the overall performance was better in the winter months. They hypothesize that this 
could be attributed to the large difference in temperature, and the impact higher temperatures 
have on the PV modules’ performance.  
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2.5. Environmental impacts of rooftop PV systems 
Solar energy is classified as a renewable energy source. This means that this source of energy 
is replenished at a higher rate than it is consumed, which is better than energy from non-
renewable sources, such as fossil fuels. Solar energy also damages the environment a lot less 
than fossil fuels. However, there are still elements in the life cycle of a (rooftop) PV system 
that harm the environment. 
A life cycle impact analysis was done for rooftop PV systems in Europe [10]. In this study a 
case was presented for a typical 4 kWp system. A total of 79 locations in 26 countries were 
considered. For the given case the whole life cycle, including raw materials, transportation, 
assembly, disposal, etc., is included. The results of the study show that, while this type of 
energy can be considered ’clean’, depending on the location and local energy mix, it can take 
years before its impact on the environment is actually positive. For countries where there are 
cleaner alternatives for energy generation, and less annual potential production of solar 
energy, like Sweden or Norway, the impact of rooftop PV systems may actually be negative 
on the environment. Impact of transportation, especially over land, can also be a large factor 
in the resulting impact on the environment by solar systems. 
 
2.6. Rooftop PV system development in the future 
While rooftop PV systems, in a lot of cases, are a great replacement for fossil fuels, 
sometimes there are better options to consider. As discussed in the research paper of the 
section above, sometimes solar is not the best option. Especially when there are other clean 
energy sources better suited for a specific location. With this in mind it is important to look at 
the future, and determine when it makes or makes no sense to install rooftop PV systems, with 
regard to economics and environment. 
Since the future is far away, roadmaps are made to speculate and predict how our energy mix 
will look like in the future. One such roadmap [11] talks about a vision for a 100% clean and 
renewable energy mix for 139 countries. In this roadmap they see a big role for rooftop PV 
systems, both residential and commercial ones. A large advantage is that rooftop PV systems 
do not use new land area, but are built on existing land usage. They predict that combined 
rooftop PV systems may account for 37.7 TWp energy production among the 139 countries. 
Furthermore they predict that low-latitude, high GDP-per-capita countries will have 
proportionally more PV than high-latitude, low GDP-percapita countries. 
An other study [12], looking at the possibility of a 100% renewable energy mix for Europe, 
sees a lot less rooftop PV systems accounting for energy generation. They also see that the 
current rate of PV installations is not fast enough to reach its desired share of energy 
production in 2050, if a goal of 100% renewables should be set. 
 
3. SUMMARY OF COMBINING THE DIFFERENT PARTS FOR DESIGNING A 
ROOFTOP 
In this section the different technical parts of a rooftop PV system will be discussed, after 
which an attempt to give an optimal design will be made. Lastly it will conclude with 
commercially available designs and design programs that one may use. 
 
3.1. Photovoltaic panels 
PV panels are used as an sustainable way to generate electricity, by using the light of the sun. 
There are different types of solar cell materials, but by far the biggest share of the market is 
taken up by crystalline silicon cells [13].  
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This is the type that will be discussed in this section. 
Crystalline silicon cells can be divided into two categories: mono-crystalline (mono-Si) and 
multi-crystalline (multi-Si), where the latter is a bit cheaper than the first, but also performs 
worse in less than ideal circumstances, and it has a worse aesthetic value [14]. 
One paper from 2015 [15] analyzed mono- and multi-crystalline solar plants, to find out why 
the former were having a power yield of 5-7% more than the latter. The main reasons found 
were the fact that mono-Si cells do not get as hot as multi-Si cells, which means they stay 
more efficient in converting power. Furthermore, mono-Si cells, while having a higher initial 
degradation, degrade slower over the long term. Lastly, mono-Si also works better in 
lowerlight settings, and requires less cables. All of these factors result in a practical 
conversion efficiency of about 19-21%, while multi-Si cells only get 16-18%. 
Mono-Si cells are thus also a point of interest for researchers to increase the efficiency. In a 
paper from 2021 [16] researchers from the University of Texas have achieved a higher 
efficiency of mono-Si with less material in a simulation. While this is only theoretical, it 
shows great promise for the future of solar, and especially its adaptation across the globe. 
Another important problem with solar, and especially rooftop solar, is that the panels will 
accumulate dirt and dust over time, which lowers their efficiency. In a paper from 2017 [17], 
an analysis was done on the degradation of efficiency due to dust. Two panels were analysed 
at two separate times, with 30 days in between, where one panel was kept clean, while the 
other one was left to gather dust. It was shown that day by day efficiency could be reduced up 
to 50%. This is an important issue to consider depending on the location of where the solar 
panel will be installed. For example, in a very rainy climate this would be less of an issue than 
in a desert climate. 
 
3.2. Mounting installation 
When designing a rooftop PV installation, an important factor is the roof on which it will be 
installed. The question that has to be asked is if the roof is flat, or on a slope. With a flat 
rooftop it is easier to achieve a high efficiency from the solar panel, than with a sloped one. 
When looking at a sloped roof, it is also important to know the direction that it faces. A 
sloped rooftop that faces north, would be less effective than one that faces south (if it is 
located on the northern hemisphere). 
In this section, the focus will be on flat roofs since it is there that there is the most degree of 
freedom, and the largest efficiency potential. Next to the shape of the roof and the direction 
and tilt angle of the panels, the spacing is also important to consider to limit the amount of 
self-shading and masking of the solar array. Shading affects the direct beam incident 
radiation, and masking affects the diffuse incident radiation. 
Solar panels will reach the largest power production when they are situated in such a way that 
the surface of the panel is perpendicular to the rays of the sun. Using a static installation, this 
means that the tilt of a panel should be an angle which is the same as the latitude of where the 
panel is located. 
Next to static installations, there are also ones that can move to get the most sunlight available 
at any given moment. While these are mostly used for ground based panels, this 
implementation could be used on rooftops in the future. In a paper from 2009 [18] a study is 
done on the efficiency of different sun-tracking systems. Depending on different factors it can 
boost the efficiency anywhere from 10% to 100%, with the most efficient type of tracking 
was found to be in the form of polar-axis and azimuth/elevation types. 
However, since there are high energy losses in the driving systems, it is not recommended to 
use these types of sun-tracking devices in small solar panels.  
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Different amount of tilt, result in different array layouts. The larger the tilt of a panel is, the 
bigger the potential for self-shading and masking is and thus the larger the distance between 
two rows of solar panels should be. 
One paper from 2019 [19] reviews the effect of shading and masking on the performance of 
PV modules. They found that the three factors that are of importance here are the collector 
width, the collector inclination angle, and the row-to-row distance. They refer to a paper from 
2018 [20], where an analysis was done on possible power loss due to shading and masking. 
The analysis showed a reduction between 2.8% and 25%, all depending on the module 
inclination angle, the distance between the collector rows and the percentage diffuse 
irradiance. In the paper from 2019 two set-ups were tested with optimized PV fields in 
Germany and Israel, where they achieved a total power loss of 0.47% and 1.64%, 
respectively. 
Galtieri et al. [21], also analysed the effect of tilt to minimize power loss due to shading and 
masking. They found that without adequate row spacing, higher efficiency could be achieved 
using a lower tilt angle than normally would be used. 
 
3.3. Inverter 
A solar panel supplies a DC current. To make this electricity useful in the grid, this current 
has to be transformed into an AC one. To do this an inverter has to be used. The basic idea of 
an inverter is simple, but there is a constant stream of innovation to make inverters more and 
more efficient. There are different types of inverters being used, with the most popular ones 
being: string inverter, central inverter and micro-inverter, with a market-share of 64.4%, 
33.7%, and 1.4%, respectively. The main difference between those inverters is their power 
rating and where they are situated. A string inverter converts power for a row of panels, a 
central inverter converts for a whole solar farm, and the microinverter only converts for one 
single panel. All these different types of inverters have their own pros and cons. 
In 2017, a paper [22] compared a string inverter and a micro-inverter to find the most cost-
effective option. The experiment was done in Colombia with a residential rooftop system with 
a peak power of 5.1 kW. Two scenarios were tested, one without any shading, and one with 
partial shading. In both scenarios the micro-inverter performed better than the string inverter. 
While it is true that a micro-inverter is more expensive than a string inverter, the levelized 
cost of energy (LCOE) was also calculated and was lower, in both scenarios, for the micro-
inverter. Next to other advantages a micro-inverter has over a string inverter, such as lower 
voltage levels and better monitoring, makes that the micro-inverter is the better option, at least 
for the given location. 
Another study [23] was done to compare micro-inverters with central inverters. Models were 
made using data from a 100 kW solar plant in Kharagpur, India. Comparing multiple 5kW 
central inverter versus a lot of 250W microinverters, under different weather conditions, 
showed that the micro-inverters were superior in every scenario. Unfortunately this study did 
not incorporate the comparison of cost and ease of use between those two types of inverters. 
However, using the information from the previous paragraph, it can be likely concluded that 
in most cases, micro-inverters are the best option. Especially in small set-ups. 
 
3.4. Battery 
An optional part of a solar installation is the battery. While solar designs without a battery are 
perfectly suitable, they cost less, they also bring some problems. For instance, when a surplus 
of energy is available it results in the prices dropping, which leads to less money.  
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And sometimes when there is a lot of surplus energy, the grid will not be able to handle it. For 
these reasons, a battery could be a good solution, especially if it is used in a smart and 
optimized way. 
In a paper from 2015 [24] a study was done on identifying important features that would be 
desirable in a battery energy storage for large scale PV plants. Some of the features they 
included were: strategic storing of surplus PV energy, strategic shaving/shifting of peak load 
and more. Implementing these kinds of features showed great improvement in usages of PV 
energy throughout the day, instead of only at the peak hours. A battery was also shown to help 
minimise grid connection constraints for integration of (large-scale) PV plants by stabilizing 
supply and demand, and voltage levels, among other things. 
 
3.5. Optimal design parameters of rooftop PV system 
As seen in the subsections above, any (rooftop) PV design consists of at its most basic an 
solar panel, an installation to mount it, and inverter to convert the current to AC, and 
optionally, a battery to store any surplus energy for later use. 
To design a rooftop PV system, first a lot of information about the location, budget, and the 
consumption desires need to be gathered. Using this information it can then be decided what 
kind of panel to use: mono-crystalline, or rather poly-crystalline, or maybe something 
completely different. After that the orientation, tilt and spacing of the panels need to be 
decided, all depending on the location and its surrounding context. And lastly the connection 
to the grid, via an inverter, is also of importance. Will a easily reachable and repairable central 
inverter be used, or is it more efficient to give every solar panel its own micro-inverter? And 
if budget permits, should a battery be installed? And if so, what types of energy management 
systems can be used to use this battery as efficient as possible, within its given constraints? 
A 2021 paper from India [25] devised a framework that is based on power flow interactions 
between PV, grid and battery storage to calculate life-cycle costing of the system and life-
cycle cost of energy (LCOE). Three different scenarios were tested; two where the PV system 
is grid-connected, and either with or without a batter. And one where the PV system is 
disconnected from the grid, and uses a battery. The PV system was installed for use in a 
electric vehicle (EV) charging station. 
These scenarios resulted in a LCOE of 16.3–16.6 ₹/kWh for the off-grid system, with it 
reducing the higher the EV charging demand was. For the grid-connected system the LCOE 
was in the range of 5.8–6.3 ₹/kWh, with it increasing 1.3–1.6 ₹/kWh when adding a small 
battery. However it should be said that there is some additional annual revenue because of the 
battery. Should it become cheaper in the future than this could mean that the LCOE in this 
case will be lower than in the scenario without a battery. 
Another study done in 2014 in Oman [26] used the software RETSCREEN to design a rooftop 
PV system for a specific load, using all the constraints talked about in the review section 
above and more. In there findings it shows that the consequences of shading in combination 
with rooftop space can be a limiting factor, even making the project they came up with not 
financially viable. 
 
3.6. Commercial rooftop PV design programs 
As could be seen in some studies mentioned above, special programs are available to make 
the design of rooftop PV systems easier. Many such programs are available and they all have 
their pros and cons. Next, a comparison is given between some of the most popular programs 
that are used today.  
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Researchers from Kocaeli Univeristy have done an extensive comparison of different PV 
simulation software tools [27]. For this comparison they used a case study on the performance 
of a real-world 5.1 kWp grid-connected rooftop PV system. Then this case study was 
compared against the simulation results of the different programs. The comparison was made 
using the following criteria: Annual PV energy production, specific annual yield, and 
performance ratio. The programs that were tested were: PV*SOL, PVsyst, RETScreen and 
PVGIS. It was concluded that the most accurate software, in regard of estimating the actual 
energy production, were PV*SOL and PVsyst, with an accuracy of 97.97% and 97.47%, 
respectively. The lowest, with 96.92%, was PVGIS, which is still relatively high. 
Another paper [28] reviewed the two programs Ecotect and PVsyst, specifically for the design 
of a rooftop PV system in urban areas, in this case downtown Montreal. It found out that a 
combination of the two programs is especially suitable for the presented case. Ecotect has a 
professional 3D environment with seperate shading analysis, which can be used in the 
beginning design phase for accurate PV placement, orientation, and angle. PVsyst can then be 
used for the detailed design phase when the system components need to be chosen to get the 
highest outcome. This paper also concludes, just like the one earlier in this section, that 
PVsyst has a very accurate estimation of the production of the electrical energy. 
 
4. CONCLUSION 
Rooftop design has been around for many years now, and in all kinds of forms and shapes. 
Rooftop PV system concepts all around have been shown to work, and work really well in 
adding to the renewable power mix. Most of the time it is not only one of the most 
environmentally friendly options, but also the most financially smart option. However, it was 
also shown that everything depends on location; the amount of irradiance there is, what the 
current energy mix in that place looks like, and if there are any government incentives to 
make rooftop PV systems an attractive endeavour. In the future, it is possible that there will 
be a lot more rooftop PV systems, especially if the cost of it will go down in the coming 
years. 
No one rooftop is the same, and thus for every rooftop different design choices have to be 
made for a PV system. Choices have to be made for the type of panel and inverter, in what 
orientation the panels should be installed, and if a battery should be used. For this there are 
also plenty of software tools to use, to help with decision making. 
When looking at the most general of cases it could be concluded that an easy and efficient 
rooftop PV system could be designed using mono-crystalline silicon panels with micro-
inverters, and, if needed, also a battery. The orientation of the panels are all depended on the 
location, and in most cases, a static orientation is the most economical choice. The use of a 
battery depends, among other things, on the size of the grid, it’s location, and the load profile 
that would be given. Modern smart systems and schemes can make the use of a battery even 
more efficient, and thus make a rooftop PV system as efficient, and as cheap as possible. 
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Abstract                                                                                                           
A hybrid Renewable energy system (HRES) is integrated into a Nano Grid system (NG), and 
it's a Suitable solution to provide power to off-grid and rural areas in developing countries. 
This research paper focuses on the optimization of an HRES connected to a stand-alone Nano 
Grid system consisting of photovoltaics (PV), wind turbines (WT), batteries (BT), diesel 
generators (DG), and inverters for Isolated country houses units which that’s far away a 250 
km to the south of Algeria capital city.  For our hybrid system, the meteorological data of 
Solar Insolation is taken for Djelfa, Algeria (Longitude3 ̊6.6’ E, Latitude 35 ̊13.6’N), and the 
pattern of load consumption of the load is studied and suitably modeled for optimization of 
the hybrid energy system using HOMER software. HOMER (Hybrid Optimization Model for 
Electric Renewable) is a design model that determines the hybrid system's optimal 
architecture and control strategy. This result is validated through evolutionary computing such 
as GA (genetic algorithm). Our objective is selected as minimizing the total capital cost, 
subject to the constraint of the Loss of Power Supply Probability (LPSP). Studies have proved 
that the genetic algorithm converges very well and the methodology proposed is feasible for 
optimally sizing standalone hybrid power systems, On the other hand, the fuzzy logic is 
applied to the boost converter to develop characteristics of its performance like response time 
and steady-state error under different conditions like irradiation a temperature as well as to 
non-linearity of the I-V characteristic by tracking the maximum power point of the solar 
energy system. To demonstrate the effectiveness of this study a MATLAB/ Simulink is used 
with several scenarios applied. 
Keywords: Optimal sizing, NanoGrid, MicroGrid Hybrid Renewable Energy System, 
fHOMER, MATLAB, Djelfa, Algeria 
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A DUAL-CORE PHOTONIC CRYSTAL FIBER-BASED BIOSENSOR 
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Saeed Olyaee 
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Abstract 
A double-core photonic crystal fiber (PCF) based refractive index sensor has been introduced 
to detect six different cancer-affected cells. A comparatively large air hole is considered in the 
middle of the fiber to be injected with fluids of normal and cancer-affected cells. The 
performance of the suggested sensor is studied by analyzing the variations in the transmission 
spectrum because of changes in normal and affected cell refractive index. The results display 
that the proposed sensor has simple design and attains high spectral sensitivities in detecting 
Basal cell cancer, cervical cancer HeLa cells, Jurkat cancer cell, PC12 cancer cell, MDA-MB-
231 breast cancer cell, and MCF-7 breast cancer cell.  
Keywords: photonic crystal fiber, sensor, sensitivity 
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Abstract: 
In the current work, we have presented by using a software MATLAB Script simulator the 
modeling and electrical characterization of photovoltaic devises using an analytical / meta-
heuristic approach based on traditional single diode model (SDM) of solar cells, in order to 
extract the optimal electrical characteristics of the photovoltaic panel according to the variable 
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conditions of irradiation and temperature .Then to achieve this goal we have chosen the panels 
already study in [1], [2] such us   shell SP70 monocrystalline silicon, shell ST40 thin film and 
KC200GT Polycrystalline Silicon and this by taking account the electrical characteristics 
provided by the manufacturers. Finally we have deduce from this study that the simulation 
results obtained show that the estimated output characteristics of the three modules 
Photovoltaic are almost comparable with than those provided in [1] and reproduce fairly 
faithfully the manufacturer's experimental data. 
Keywords: Photovoltaic module, single diode model, Iterative Approach, Evolutionary 
algorithm, Numerical / Analytical approach.  
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REVIEW OF NEW METHODS FOR CORROSION DETECTION USING NEW 
EDDY CURRENT TESTING TECHNIQUE 
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ORCID: 0000-0002-4741-0061 
 
ABSTRACT  
Corrosion is known as the destruction of materials due to interaction with corrosive 
environment. The destruction caused by metallic corrosion has become a serious problem in 
the world economy. Metallic corrosion is in most cases an electrochemical process occurring 
between a metal and its environment involving oxidation and reduction reactions. Corrosion 
problems in power plants prolong maintenance, increase operating costs, reduce efficiencies, 
reduce material loss, and, if not addressed, cause failures and endanger worker safety. The 
NDT methods used to detect corrosion include Eddy current testing, ThermoEMF, Radiation. 
ECT is the best methods because it detects defects through multiple layers including non-
conductive surface coatings without interference from planar defects, Detects small surfaces 
as small as 0.5 mm and cracks near the surface, Effective for test objects with physically 
complex shapes, Provides immediate feedback, Portable and lightweight equipment. The 
latest developments in ECT have been presents an overview of eddy current testing technique 
and the probe structure design factors that affect the accuracy of crack detection. And focuses 
on the development of different types of eddy current testing probes and their advantages and 
disadvantages. Corrosion under insulation occurs in isolated lines due to liquid infiltration or 
humidity retained between the metal and insulating material. Insulated corrosion is an 
electrochemical process, usually caused by the presence of moisture and dissolved oxygen in 
the range -4 ° C to 175 ° C. This corrosive environment is retained between the metal and the 
insulating material due to the absorption properties of the metal and the insulating material. In 
this research, we try to discover and developoment new ways to make ECT more accurate in 
research, discovering the smallest surfaces and cracks near the surface, with fast and highly 
accurate results.  
Keywords: Eddy current testing, Non destructive testing, Lift-off, Defect detection
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AUTOMATION IN THE CEMENT INDUSTRY 
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Abstract: Cement production is an energy-intensive process. The cost of energy constitutes 
more than 60% of the total share of the cost of cement; Hence cement plants have to consider 
minimizing the cost of energy before going for production. However, there are several 
challenging issues regarding the production plan. There are some technical limitations of the 
production process, one of them is  keeping a proper inventory. Second, electricity prices are 
not fixed; they change on an hourly basis. Hence the cost of the electricity consumed may 
change substantially depending on the time of production. In this research paper, A study on 
the automation of the cement industry as well as the automation technologies have been 
carried out to keep various aspects in mind before going for automation of cement industry.     
Keywords: Cement production, cost of energy, production plan, production process, 
automation technology. 
 

I.  Introduction 
The cement sector could be considered unsustainable because of the negative effects on the 
environment. Attempts to protect the environment in developing regions, particularly Europe 
have forced cement plants to move to countries with less strict environmental regulations. 
Due to these increased costs and the market situation over other construction materials, 
economics outperform environmental regulations. Even though the cement industry is small 
on a global scale, prices and the economy are growing mainly due  to the monolithic impacts 
of the industry [1]. The mining of cement involves preparation. Crushing, and grinding raw 
materials (mostly limestone and clay); calcining the raw materials in a rotary kiln; cooling the 
resulting clinkers; Mixing the clinker with the gypsum; and the technological virtues, as well 
as wet sand, and storing, and bagging the finished concrete.  The process may generate a 
variety of wastes, including the proportion of dust captured and recycled to the production 
process. There are strong incentives for energy conservation. Gases from a cyclic process 
using the energy from the recycled heat may be used as secondary combustion air. preheaters 
and pre-calciners are both economically and environmentally preferable to the wet process 
because the energy consumption of the wet process—energy consumption of the wet process 
is 200 joules per kilogram (J/kg) [2]. Cement manufacturing infrastructure needs automation 
systems in order to increase the accuracy of overall equipment effectiveness data for the 
cement manufacturer by providing automatic data collection and real-time data reporting. 
The flow chart  cement manufacturing process is: 
1.  Raw Material Extraction/Quarry  
 The raw cement ingredients needed for cement production are limestone (calcium), sand and 
clay (silicon, aluminium, iron), shale, fly ash, mill scale and bauxite. 
2.  Grinding, Proportioning and Blending 
The crushed raw ingredients are made ready for the cement making process in the kiln by 
combining them with additives and grinding them to ensure a fine homogenous mixture. The 
composition of cement is proportioned here depending on the desired properties of the 
cement.  
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3.  Pre-Heating Raw Material 
A pre-heating chamber consists of a series of cyclones that utilizes the hot gases produced 
from the kiln in order to reduce energy consumption and make the cement making process 
more environment-friendly. The raw materials are passed through here and turned into oxides 
to be burned in the kiln. 
4.     Kiln Phase 
The kiln phase is the principal stage of the cement production process. Here, clinker is 
produced from the raw mix through a series of chemical reactions between calcium and 
silicon dioxide compounds. 
5.   Cooling and final grinding 
After exiting the kiln, the clinker is rapidly cooled down from 2000°C to 100°C-200°C by 
passing air over it. At this stage, different additives are combined with the clinker to be 
ground in order to produce the final product, cement. Gypsum, added to and ground with 
clinker, regulates the setting time and gives the most important property of cement, 
compressive strength. It also prevents agglomeration and coating of the powder at the surface 
of balls and mill wall. Some organic substances, such as Triethanolamine (used at 0.1%), are 
added as grinding aids to avoid powder agglomeration. 
6.  Packing and Shipping 
Cement is conveyed from grinding mills to silos (large storage tanks) where it is packed in 
20-40 kg bags. Most of the product is shipped in bulk quantities by trucks, trains or ships, and 
only a small amount is packed for customers who need small quantities. 
The cement manufacturing process has been depicted in fig 1.  
 

 
Fig 1: Flow chart for cement manufacturing process  
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II.  Literature Review  
PLC and SCADA based automation is being used in major industries like food 
manufacturing, telecommunication industry, water and waste control, energy control so it is 
also being used in automation of cement industry to monitor and control each and every 
activity. In the same, some of the research papers focused on the automation of cement 
industry using Plc and SCADA have been presented hereafter. 
1. Jelo, Mehdi & Al-Suhail, Ghaida & Khadim, Hussein 
These authors illustrate the fast taking in of the SCADA system in the monitoring and control 
of wireless technologies. Although it is efficient in remote areas some new systems are being 
created to control the cement and the exchange of data between the master station and remote 
terminal unit is done by a nano station 5GHZ. It also gives some details on the wireless 
technology used in Iraq cement plant. As a result, we have noticed that wireless technology 
will be more profitable to be used in our industrial field due to the numerous advantages it 
provides and the practical has shown that the control of the temperature of the rotary kiln and 
level in the tank is done by nano station [3]. 
2. Kolip, A. 
The author presents the process variables in cement industry and the mathematical model in 
the analysis and monitoring of clinker production and the model used are tested and approved 
in real world data acquired from cement plants. SCADA and PLC are being introduced in 
some European modern countries and with the implementation of these automation systems 
not all of them are modified for good production or gain. The task illustrates low cost and 
effective steps to maximize clinker production. But, the real sense of modelling is to make 
predictions using data that were not presented during the training phase and for practical use, 
it is easy to implement and use multiple regression models, due to its simplicity and existence 
of explicit, straightforward models [4]. 
3. Akash Samanta & Ankush Chowdhury & Arindam Dutta 
This author presents the integration of a proposed system in order to improve production and 
packaging in the silo process. Human work is reduced and the work is controlled with the use 
of an automation system. The system will help to decrease employers' risk and can be used in 
a harsh environment. They also illustrate the monitoring system used and the programming 
language which can be used on the automation system. Nowadays these systems are used to 
develop small factories. As a result, the proposed system has been adopted over the traditional 
method so as to have better production and packaging. It also talks about the cleaning of the 
tank for the manufacturing of cold drinks and the system of filling and counting of faulty 
bottles [5]. 
4.  Jaber, Ahmed                                                                                                                              
 The author presents the control of overhead traveling crane, ladder programming is 
developed using VFD and contactor logic. The capacity of different parameters is checked 
and SCADA is used to develop images of E.O.T cranes and the data transfer between the plc 
and SCADA is done by a Siemens simulator. In case of power failure of cranes, a hydraulic 
motor is used for motion control and it helps to protect and keep the crane safe under harsh 
environments. With the development of the automation field and the use of various 
programming languages and simulators, variable frequency simulators have been approved to 
give better performance in the starting and running current in the desired direction [6]. 
5. Alex Jankovic & Walter Valery & Eugene Davis 
These authors presents the current world consumption of cement is about 1.5 billion tonnes 
per annum and it is increasing at about 1% per annum. The electrical energy consumed in 
cement production is approximately 110kWh/tonne, and around 40% of this energy is 
consumed for clinker grinding.  
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There is potential to optimize conventional cement clinker grinding circuits and in the last 
decade significant progress has been achieved. The increasing demand for “fibre cement” 
products, and the need for reduction in energy consumption and greenhouse gas emissions, 
reinforces the need for grinding optimization. They also  describes the tools available for the 
analysis and optimization of cement grinding circuits. The application of the Bond based 
methodology as well as Population Balance Models (PBM) is presented using a case study. 
The throughput of the current conventional closed grinding circuit can be increased by 10–
20% by pre-crushing the clinker using the Barman crusher. A potential for application of 
stirred milling technology for fine cement grinding was also discussed [7]. 
6. Devi, Kuruva & A.Alakananda, V.Vijaya. 
The authors presents the utilization of cement as building material is gaining more 
importance. Cement industries around the world are contributing to global as well as local 
pollution. In Pakistan most of the cement industries are constructed in remote areas without 
any proper environmental impact assessment. Unawareness of peoples toward a sustainable 
environment and due to lack of job opportunities, dwellers are demanding employment rather 
than a clean environment from title-holders of the industry. Air pollution caused by cement 
industries is harmful to the human's health, spoils and erodes building surface, corrodes 
metals, weakens textiles, deteriorates atmospheric visibility, affects plant life and leads to 
ecological imbalances. To investigate the environmental impact of cement industries in 
Pakistan, environmental conditions around and inside the five cement industries in the vicinity 
of Taxila city are studied. To inspect the whole scenario, air pollution control devices in these 
industries were also examined in detail. These industries are using Electrostatic Precipitators 
and Baghouses to control air pollution (dust particulates). Proper caring of these equipment is 
necessary for better results. Detailed study shows that emissions from their stacks and dust 
particulates are causing problems. Health consultants in the study area are much worried 
about the health of workers and environmental degradation in the vicinity of these industries. 
The comparison of air pollution control devices shows that Baghouses are environmentally 
friendly. Considering the field conditions, it is also concluded that involvement of 
government and environmental pollution control agencies is much more necessary [8]. 
7. Chinyama, M. P. 
The author present the cement industry as a very energy intensive industry. Each ton of 
cement produced requires 60 to 130 kilograms of fuel oil or an equivalent fuelling amount 
also requires an average 110 kWh of electricity as well over 40% of total production cost is 
the energy requirements in the cement industry (i.2). Normally oil, gas or coal is fired in 
cement kilns as traditional fuels. However, use of waste, both as alternative fuels and raw 
materials is now common practice in many cement companies. Many different types of wastes 
are burnt today in cement kilns like used tyres, rubber, paper waste, waste oils, waste wood, 
paper sludge, sewage, animal meal and animal remains (i,4). The choice of fuel for the 
purpose is normally based on price and availability considering different properties of the fuel 
as energy contents, ash contents, moisture and volatiles contents. Petcock is not yet produced 
in any petroleum refinery in Pakistan but it is abundantly available in the market worldwide as 
it is obtained as a waste product during the refining processes. The purpose of the current 
research is to figure out the suitability of petroleum coke as a fuel for the cement industry 
both on a technical and economic basis [9]. 
8. Zanoli, S. M. & Cocchioni, Francesco & Pepe, Crescenzo. 
The authors presents advanced process control strategies aimed at energy efficiency 
achievement and improvement in the cement and steel industry are proposed. A flexible and 
smart control structure constituted by several functional modules and blocks has been 
developed.   
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The designed control strategy is based on Model Predictive Control techniques, formulated on 
linear models. Two industrial control solutions have been developed, oriented to energy 
efficiency and process control improvement in cement industry clinker rotary kilns (clinker 
production phase) and in steel industry billets reheating furnaces. Tailored customization 
procedures for the design of ad hoc control systems have been executed, based on the specific 
needs and specifications of the analysed processes. The installation of the developed 
controllers on cement and steel plants produced significant benefits in terms of process 
control which resulted in working closer to the imposed operating limits. With respect to the 
previous control systems, based on local controllers and/or operators’ manual conduction, 
more profitable configurations of the crucial process variables have been provided [10]. 
9. Rehan, Rashid & Nehdi, Moncef.  
The authors presents the growing awareness that the cement industry is a significant 
contributor to global carbon dioxide (CO 2) emissions. It is expected that this industry will 
come under increasing regulatory pressures to reduce its emissions and contribute more 
aggressively to mitigating global warming. It is important that the industry's stakeholders 
become more familiar with greenhouse gas (GHG) emission and associated global warming 
issues, along with emerging policies that may affect the future of the industry. This paper 
discusses climate change, the current and proposed actions for mitigating its effects, and the 
implications of such actions for the cement industry. International negotiations on climate 
change are summarized and mechanisms available under the Kyoto Protocol for reducing 
greenhouse gas emissions are explained. The paper examines some of the traditional and 
emerging policy instruments for greenhouse gas emissions and analyses their merits and 
drawbacks. The applicability, effectiveness and potential impact of these policy instruments 
for the global cement industry in general and the Canadian cement industry in particular are 
discussed with recommendations for possible courses of action [11].    
10. A.R. Karbassi & H. F Jafari & A. R. Yavari  
The authors presents that the industrial development has led to higher energy consumption, 
emission of greenhouse gasses, as well as air pollutants. Cement factories play an important 
role in overall greenhouse emissions. This study aims to investigate the role of cement 
industries and their contribution to greenhouse gasses. The measured emission factors for oil 
and fuel gas shows that carbon dioxide contribution from fuel oil-based cement industries is 
almost 2.7 times higher than gas-based cement factories. The strength, weakness, opportunity 
and threat technique analysis showed that the best strategy to combat greenhouse gasses from 
cement factories is to implement energy efficiency measures. Further, strategic position and 
action evaluation matrix analysis indicates that cement industries fall within the invasive 
category. Therefore, exploitation of opportunities must carefully be used. One of these 
opportunities is the utilization of financial assistance provided by a clean development 
mechanism. The results show that replacement of ball mills with vertical roller mills can 
reduce the electricity consumption from 44.6 to 28 kWh/ton. As a result of such substitution 
about 720 million kWh/y of electricity would be saved (almost a power plant of 125 MW 
capacities). Though implementation of new mills may not be economic for the cement 
industries' owners, the overall gain for the government will be about US$ 304 million. If the 
duration of such an efficiency measure is considered as about 12 y, then the overall carbon 
dioxide (CO {sub-2}) reduction/phase-out would be around 4.3 million tons [12]. 
13. Anil Kumar Udugu & Anand Khare. 
The author presents the cement industry in India as having experienced a complete shift in the 
technology of production from wet process to dry process. Automations are cost effective and 
reduce the total cost of operation over the life of the system. The focus of this paper is to 
discuss the process and hardware for cement plant automations.  
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The wet process is cheaper than the dry process as regards energy consumption. Automation 
provides and monitoring for programmable troubleshooting, reduces the downtime. Process 
automation improves the environment for the workers and prevents direct contact with the 
gases and dust that are emitted during cement manufacturing[13]. 
14. Jianwei Xu  
The author presents inauspicious setup at some sites that hinders product quality and quantity. 
The cost of large-scale DCS systems is so high that these firms can't afford it. We have 
developed a new DCS system that is lower in cost and have implemented it in our plant. I-
7000 series modules can communicate using the RS-485 (that is they can communicate at.r a 
long distance) all of the modules in the system can be connected via twisted-pair wires. 
System has many advantages such as faster communication speed, high sampling resolution, 
photoelectric isolation and strong protection against interference[14]. 
15. Elamurugan P & Jainulafdeen A &Varathan G & Sivakumar R & Ragul S. 
The authors present an integrated solution for material handling in cement plants as proposed 
in this project to meet the increasing production needs. The whole automation process is done 
using a programmable logic controller (PLC) which has a number of unique advantages like 
speed, reliability, less maintenance and re-programmability.The blending proportion of the 
crude materials is controlled to build the nature of the bond. This task is executed in a Private 
concrete Corporation, by utilizing the Programmable Logic Controller (PLC)[15].  
16. Ruchi Harchandani & Bindu R. 
The authors present the programmable Logic Controller (PLC) as a key component for 
Industrial Automation. PLC helps in making the automation of manufacturing operations 
more flexible and efficient. Cement plants are one of the largest consumers of energy. Their 
electrical energy costs account for about 15 – 20 percent of the total cost of production. PLC 
can be programmed to sense, activate, and.r control industrial equipment and, therefore,  
incorporates a number of I/O points, which allow.electrical signals to be interfaced. In large 
processes, VFD is used to control the motor through PLC logic and SCADA for speed 
control, start/stop, intermittent operation etc[16]. 
17. Samanta, Akash. 
The author presents an integrated solution of material handling  in cement  plants to meet the 
increasing production needs. The whole  automation process is done using a programmable  
logic  controller (PLC) which has numerous  advantages like speed, reliability, less 
maintenance  cost and reprogrammability. India is the second largest producer of cement in 
the world. Cement industries need to further concentrate on modernization and  upgradation 
of  technology. Automation reduces energy consumption, production cost and increases the 
production speed. It also helps reduce the manpower and at the same time reduces the 
workers' strain[17].  
18. M. Voigt & FLSmidth, 
The authors present the uniformity of the network in the area of automation has led to positive 
developments not only in flexibility but also in minimising the initial installation costs and the 
commissioning time. The concept of "TIDON" Total Integrated Device Operating Network 
has major advantages for the integration of all components together with an overall design of 
communication interface between the devices. The integration of all the components has now 
become possible between different vendors' products, however we must not neglect potential 
problems arising from this opportunity. Even though it may seem attractive to use standard 
components from different vendors to reduce purchasing costs, we must not ignore the 
complexity of integrating components from different original purposes of design. 
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This paper highlights the concept that the authors are using in the process control system for 
cement plants, underlining the benefit from this environment in the prospect of technical and 
commercial issues[18]. 
19. L. Cockrell & T. M. Sander 
The authors present that selecting a man-machine interface for a programmable logic 
controller (PLC)-based process control system that will meet the needs of a cement industry 
plant over the projected lifetime of the control system requires consideration of many issues. 
Some of the issues are soft and include such things as opinions, personal prejudices, and 
judgments of the people involved. Other issues are hard facts such as the technical 
performance characteristics and specifications. They suggest evaluating both categories of 
issues while keeping them separate. Examining issues such as cost, modular design, data 
handling techniques, communication network concepts and open architecture and obtaining an 
evaluation copy of the software that will allow taking the system on a 'test drive' are also 
suggested. They also suggested a format that can be used to arrange the critical issues into a 
table that will help the process of comparing the many issues in summary form so that the 
optimum solution can be selected for the specific requirements of the facility involved[19]. 
20. T. Walker & J. Bojarski & F. Kling 
The authors present that the competitive environment specifiers and purchasers of automation 
systems have to be concerned about initial investment and long-term operating costs. They 
had also considered whether their choice of a control system will deliver the true "openness" 
and configurability needed to facilitate on-going process optimization and enterprise-wide 
information flow. Finally, no one wants to be left behind with outdated technology or a 
system that cannot be continuously upgraded to take advantage of the latest technological 
advancements. An ideal control system for cement manufacturing applications would 
combine the functionality, reliability and configurability of a distributed control system with 
the low cost and maintainability of a PLC-based system. It would also offer the user a wide 
choice of competitive, industry-standard computing platforms and I/O subsystems. An open 
system running on the Microsoft Windows NT operating system and using object-oriented 
configuration techniques can be the answer to many of these concerns. Value, reliability, and 
performance can all be assured through careful design of a scaleable, easily configurable 
"DCS" system based on open system standards and components at every level. These 
components include the Intel Pentium PC platform for engineers and operators, industrial PCs 
for the real-time controllers, and standard PLC I/O subsystems[20]. 
 
III.  Conclusion 
This paper has presented automation of cement manufacturing using various techniques. It is 
concluded that automating various stages of manufacturing processes in the cement industry 
can result in optimization of energy and improvement in the overall functioning of the plant. 
It is also desirable to have automatic control in comparison with the manually controlled 
cement manufacturing plants as it can reduce the ill effects on the health of the operator. 
Finally, it can be concluded that growing awareness about the significant contribution of the 
cement industry to global carbon dioxide (CO 2) emissions and automation is a way forward .  
Also, policy implications for the cement industry have been touched upon. 
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ENERGY EFFICIENT CONSUMER BEHAVIOR: MAPPING RESEARCH GAPS 
AND FUTURE AGENDA 

 
Madhu Kumari  
Research Scholar, Department of Commerce DU 
 
Associate professor Dr. Harleen Kaur 
Mata Sundri College DU 
 
ABSTRACT 
Research in Analysing and Predicting Energy Efficient Consumer Behavior appears to make 
significant contributions to the behavioral components that support energy-efficient usage 
behavior and energy conservation or saving behavior. Given the rising energy issue that many 
parts of the world are currently experiencing, it is becoming a topic that academics are 
interested in learning more about. We, in this paper, are attempting to investigate the existing 
condition, evolution, and emerging themes in this area so as to create bibliometric data ready 
for future researchers of energy-efficient consumer behavior to that purpose, the study 
conducts a bibliometric and network analysis of 762 retrieved works from 1989 to 2022. 
The research reveals a significant co-citation network between global journals and authors, as 
well as a map of the topic's leading research centers and the dimensions covered by 
researchers. 2047 authors from 74 countries have so far contributed to the research on energy 
efficiency and consumer behavior. The United States has the most publications, with 177, 
followed by China (162) and England (161). According to the data generated, the United 
States and China have the strongest links and the most intellectual impact among contributing 
countries. Other related topics that emerged out of the bibliometric analysis include 
"technological efficiency," "technological innovation," "ecoefficiency," and "green 
innovation”, thereby paving the way for further research. Word-of-mouth and willingness to 
pay are both related to the behavioral elements, as is energy-saving behavior, which 
researchers can also look upon. 
Keywords: Bibliometric Analysis; Energy Efficiency; Energy saving; Energy Saving 
Awareness; Energy Conservation; Consumer Behaviour; Buyer Behaviour 
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MORPHOLOGY AND DNA BARCODES REVEAL THE PRESENCE OF THE 
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GLOSSIPHONIFORMES: GLOSSIPHONIIDAE) IN NORTH AFRICA 
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Abstract 
We report for the first time the occurrence of Helobdella octatestisaca in North Africa as an 
introduced species from the Neotropical Region. In the present study, both morphological 
characters and molecular sequences were used to identify the analyzed species.  It is likely to 
have been previously mistaken for Helobdella stagnalis. The identification was made on the 
basis of morphological evidence and also based in the divergence levels of a fragment of the 
mitochondrial cytochrome c oxidase I gene from Tunisian samples. The morphology of the 
studied samples was the same and matched the original description of the species. A DNA 
barcoding matrix was constructed using new sequences from Tunisian samples and sequences 
of related species taken from GenBank. 
Keywords: Helobdella octatestisaca, invasive species, first record, North Africa 
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DIGITAL CITIZENSHIP 
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ABSTRACT 
Background: The new hybrid model of learning called electronic education emerged due to 
the pandemic thereby creating a shift from face to face to virtual learning strategies. This has 
led to researchers to measure the perceptions of capability regarding specific computer-related 
knowledge and skills, satisfaction level toward online learning and how conversant they are in 
using the technological system. 
Method: A quantitative, descriptive and cross-sectional study was conducted among 281 
students studying in Northern Cyprus, who were given a questionnaire to measure the 
perception and attitude in relation to online self-efficacy and digital citizenship toward online. 
The participants were selected by random sampling technique. Data were collected using self-
administered, developed questionnaires from various research to measure the students’ 
perception and level of satisfaction. Online Self-Efficacy Scale and Digital Citizenship Scale 
were also utilized in this study with a wide range of Likert Scale. Two major statistical tools 
namely cross tabulation and correlation were adopted in this study. The correlation analysis 
poses that there is a positive statistical association between perception, self-efficacy, level of 
satisfaction and digital citizenship at a significant value of p<0.05. The data was analyzed 
using IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0. Chi-square test was 
used to analyze associations of perception, level of satisfaction, online self-efficacy and 
digital citizenship, at a significant value of p<0.05. 
Result: The mean age of the participants is 1.79±0.56. It was investigated that 32% of the 
respondents were students within year 1, 27.4% of the respondents were in year 2, 26% were 
in year 3 and 14.6% were in year 4. In this study 22.1% of the respondents were male, 77.9% 
were female. The mean and standard deviation findings of the scale and subscale were as 
follows: Student Perception (27.83±9.52), Satisfaction Level (57.74±19.14), Online Self-
Efficacy Scale (76.98±22.09) and Digital Citizenship Scale (88.28±27.82). 
Conclusion: The study concluded that, with the exception of perception, which is associated 
with age, online learning self-efficacy, satisfaction level, perception, and level of satisfaction 
have no effect / association on demographic characteristics (age, gender, etc.). Furthermore, 
the results show a significant positive correlation between perception, level of satisfaction, 
and digital citizenship. 
Keywords: Nursing students, online learning, self-efficacy distance learning, digital 
citizenship.
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EVALUATION OF CHEWABLE TABLETS OF BREADFRUIT (Artocarpus altilis) 
LEAF BASED ON DISSOLUTION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY TESTS 
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Pharmacy Dept. Faculty of Science, Universitas Advent Indonesia 
 
Titin Sulastri 
Biology Dept. Faculty of Science, Universitas Advent Indonesia 
 
Marvel Reuben Suwitono 

Pharmacy Dept. Faculty of Science, Universitas Advent Indonesia 
 
ABSTRACT 
Traditional medicine has been known and used for generations by the people of Indonesia, 
which have natural wealth with various efficacious plants. One of the plants that are widely 
used in traditional medicine is the breadfruit plant (Artocarpus altilis) which is rich in 
antioxidants. This study aims to examine the antioxidant activity contained in breadfruit leaf 
extract using the dissolution test and DPPH (1,1–diphenyl–2–picrilhidrazil) methods for the 
antioxidant activity test. The dissolution process uses chewable tablets of breadfruit leaf 
extract, by dissolving it in phosphate buffer with a pH ranging from 5,8 to 7,4 for up to 60 
min. The sample collected was then analyzed by spectrophotometric DPPH method. The 
result showed that the antioxidant activity of chewable breadfruit leaf extract tablets is 
proportional to collection time in the dissolution test. The result concluded that the breadfruit 
leaf extract chewable tablet meets the required standard. 
Keywords: Artocarpus altilis, tablet, dissolution, antioxidant, DPPH 
 
I. INTRODUCTION  
The rapid development of science and technology has led to increasingly dynamic changes in 
people's lifestyles. This of course cannot be separated from various unwanted negative 
impacts, including increased risk factors for disease, especially degenerative diseases. 
(Budilaksono, 2014). Indonesia is a country that is famous for its natural wealth and has 
various types of plants that are efficacious as medicine. Traditional medicine has been known 
and used for generations by Indonesian people. Indonesian people generally use traditional 
medicine as an alternative treatment, both for disease prevention (preventive), healing 
(curative), health restoration (rehabilitative), and health improvement (promotive). This is 
because of plants contain many compounds that have properties, especially to improve health. 
Public awareness about medicinal plants has been growing so that people are increasingly 
encouraged to cultivate medicinal plants in their gardens and around their yards. One of the 
plants that is efficacious as traditional medicine is Artocarpus altilis, this plant is often called 
breadfruit. 
Breadfruit leaves contain lots of antioxidants such as flavonoids, xanthones, triterpenoids, 
saponins, alkaloids, and polyphenols. Breadfruit leaves (Artocarpus altilis) are a part of the 
plant that is widely used for treatment, for example, boiled water from breadfruit leaves 
empirically can be used to treat diabetes, hypertension, liver, hepatitis, enlarged lymph, heart, 
kidney, high blood pressure, improve urination, diabetes, itching (Nurhasanah, 2015).   
Chewable tablets are meant to be chewed, leave a pleasant-tasting residue in the mouth, are 
easy to swallow and leave no bitter or unpleasant taste. The advantages of using chewable 
tablets include being more practical because they do not require water for their use and have a 
good taste thereby increasing patient acceptance and compliance.   
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The goal of chewable tablets is to provide a form of medication that can be given easily to 
children or the elderly who may have difficulty swallowing the medication whole. To make 
chewable tablets of breadfruit leaf extract using the formula of breadfruit leaf extract plus 
aerosil with a ratio of two to one as much as 56%, mannitol as much as 23%, sorbitol 10.8%, 
gelatin 5%, magnesium stearate 2.5%, aspartame 0.7% and talk 2% (Hutasoit, 2021). 
Therefore, to find out whether the tablet still has antioxidant activity, a study was carried out 
to see whether there was still antioxidant activity in the tablet by testing it through the 
dissolution test and the DPPH test.  
The dissolution test is used to test bioavailability in vitro because the results of the dissolution 
test are related to the bioavailability of the drug in the body. This test is required for 
pharmaceutical products in tablet form. (Mariana Raini, 2010).  These dissolution tests in the 
pharmaceutical industry are valuable information for the uniformity of drug content in a 
single drug production (batch), estimation of the bioavailability of the drug substance in a 
formulation, process control variables, and for observing the effect of changing formulations.  
The antioxidant activity test uses the DPPH method because it is simple, easy, fast, and 
requires only a small sample. The working mechanism of the DPPH method is that 
antioxidant compounds will react with DPPH radicals through the mechanism of hydrogen 
atom donation and cause the DPPH color to decay from purple to yellow, which is then 
measured at a wavelength of 517 nm (Ulaan et al., 2019).  DPPH is a free radical molecule 
with a purple color, change into a stable compound with a yellow color by reaction with 
antioxidants, where antioxidants give one electron to DPPH so that DPPH free radicals are 
reduced. The unpaired electrons in DPPH give a strong absorbance, maximum at λ = 517 nm, 
and are colored purple. Free radical scavenging by antioxidants occurs when unpaired 
electrons become paired in the presence of hydrogen donors, thus forming a stable DPPH. 
The tool used in the DPPH test is a UV-Vis spectrophotometer. The UV-Vis 
spectrophotometer is used for phosphate analysis in sediments through the interaction 
between light/rays at certain wavelengths and matter in the form of molecules or atoms. 
Light/rays can be visible light, ultraviolet light (not visible), and infrared while matter can be 
in the form of molecules or atoms with valence electrons. Light that comes from a source is 
also called electromagnetic radiation. The interaction between light or electromagnetic 
radiation and matter can occur in terms of emission, absorption and scattering so that emission 
spectroscopy, absorption spectroscopy and scattering spectroscopy are commonly known. 
UV-Vis spectrophotometer uses absorption interaction in the form of polychromatic light 
from a Tungsten/Wolfram lamp in the Visible region (400-800 nm) and a Deuterium lamp in 
the Ultraviolet region (0-400 nm). (Angraini & Yanti, 2021). 
 
II. INTRODUCTION  
This research is divided into four parts, which are 1) the manufacture of tablets, 2) the 
dissolution of the tablet, 3) the DPPH test (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), and 4) antioxidant 
activity evaluation.  
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II.1 Materials  
The materials used are breadfruit leaves (Artocarpus altilis) collected from the Adventist 
University of Indonesia campus, 96% ethanol, aerosil, mannitol, sorbitol, lactose, sucrose, 
avicel PH 102, gelatin, polyvinyl pyrrolidone (PVP), carboxymethyl cellulose sodium (Na- 
CMC), aspartame, magnesium stearate, powder, pure water, Na2HPO4.7H2O (Sodium 
Phosphate Dibasic Heptahydrate), NaH2PO4 (Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate), 
1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl (DPPH). The equipment used is a single manual punch tablet 
press (TDP-5 LTPM), granule flow tester (GFT-100-M), disintegration tester (BJ-2), hardness 
tester (SA-TBT Monsanto Type), rotary vacuum evaporator (B-One), shaker rotator (H-SR-
200), oven (Memmert NL 40), slicer, mortar and pestle, sieves, pots, Erlenmeyer flasks, 
measuring cups, spatulas, parafilm, filter paper, Petri dishes, glass bottles, plastic, pens, 
labels, Analytical Balance (Denver SI-123), Digital balance (Metler Teledo PL 202-S), 
Chemical glass vial, Volume pipette, pH meters, Hot plates, Magnetic Stir Stirrer and 
Dissolution Tester machines, test tubes and test tube racks, beakers, measuring cups, spatulas, 
vortex mixers, micropipette, sonicator, Rigol U-3300 spectrophotometer.   
 
II.2 Chewable Tablets 
Breadfruit leaves are weighed, sorted for sale the leaves from the stems, then washed, and 
dried at room temperature for 5 days. The dried samples were weighed and then ground using 
a grinder (Universal mill) and sieved to obtain breadfruit leaf simplicia. Breadfruit leaf 
simplicia powder was extracted by maceration method with 96% ethanol solvent in 
Erlenmeyer and left in a rotator shaker for 3 x 24 hours with a simplicia and ethanol 
dissolution ratio of 1:3, then filtered through filter paper and a Buchner funnel in a 
pressurized vacuum pump. The filtrate is evaporated using a rotary evaporator so that the 
ethanol evaporates and produces a thick extract. The thick extract is mixed with the formulas 
in the table below. 
 

Table 1.  Chewable Tablet Formulas 

No Content Percentage 

1 
Breadfruit extract leaf + 

Aerosil (2:1) 
56 % 

2 Mannitol 23 % 
3 Sorbitol 10,8 % 
4 Gelatin 5 % 
5 Aspartame 0,7 % 
6 Magnesium Stearate 2,5 % 
7 Talc 2 % 

 
After mixing the thick extract with the formula, the next step is printing the drug. Tablet 
printing is done by passing tests on tablets. The next step is to see the antioxidant activity by 
dissolution testing and DPPH testing.  
 
II.3 Chewable Tablet Testing with Dissolution Test 
The tablet is tested in the dissolution tester using phosphate buffer as solution base. The 
buffer is adjusted to the acidity of the human body. We use pH of 5.8; 6,8; 7.0; and 7,4 for the 
phosphate buffer. Tablets were testing in the dissolution machine filled with adjusted 
phosphate buffer solution. Samples were collected every 10 minutes up to 60 minutes. The 
sample that has been taken is put into a vial and labeled  
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II.4 Antioxidant Activity Testing with DPPH Test 
Testing the antioxidant activity of natural compounds can be carried out using DPPH by 
observing the samples collected from dissolution at the maximum wavelength using a UV-Vis 
spectrophotometer. The DPPH solution which was initially purple after reacting with natural 
antioxidants will form a yellow color. The higher the antioxidant content, the purple color in 
the DPPH solution will decrease and form a yellow color (Hasanah et al., 2020). This test was 
carried out on a Rigol Ultra 3300 Spectrophotometer machine with the DPPH method at 
80ppm. The mixture of samples collected from tablet dissolution and DPPH solution is 
allowed to react for 1 hour without exposure of light. Thus, the mixture is examined at 517 
nm, and repeated three times. Inhibition percentage calculated using the formula: 
 

% = 
(34(56478&9 5� 4:78;<34(56478&9 5� =7>?:934(56478&9 5� @7:8;  X 100%   (1) 

 
III RESULT  
In this section, the results of testing the antioxidant activity are explained, starting with the 
dilution of breadfruit leaf extract chewable tablets to obtain variations in pH concentration, 
then diluting 1,1-Diphenyl-2-Pikrylhidrazyl (DPPH) and mixing various concentrations of 
chewable tablets and DPPH. 
 
III.1 Descriptive Data 
Table 2 below shows the descriptive results of chewing tablet data of breadfruit leaf extract. 
 

Table 2. Statistical Descriptive Results of Chewable Tablets Breadfruit Leaf Extract 
 pH 

Time 5.8 6.8 7.0 7.4 
0 57.83±0.086 55.27±0.115 64.96±0.035 65.35±0.086 

10 63.42±0.055 58.16±0.21 68.34±0.029 68.72±0.035 
20 68.72±0.035 63.35±0.035 72.56±0.086 73.65±0 
30 69.09±0 63.92±0.055 73.21±0.055 74.63±0.029 
40 72.69±0.035 68.17±0.029 75.78±0.035 77.4±0.029 
50 74.97±0.035 69.87±0 79.16±0 79.86±0.035 
60 80.81±0.064 72.28±0.035 82.36±0.035 83.58±0.029 

 
III.2 ANOVA Statistical Analysis 
Table 3 shows the results of ANOVA statistical analysis to test the mean difference between 
data groups based on two or more independent variables and one dependent variable. In this 
study, the independent variables were one type of chewable tablet, seven variations of time, 
and seven variations of pH. While the dependent variable is antioxidant activity (percent 
inhibition). 
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Table 3. Results of ANOVA Statistical Analysis 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,462.01 27 165.26 42,452.03 0.000 
Intercept 419,238.51 1 419,238.51 1.077E8 0.000 

pH 1,388.78 3 462.92 118,917.18 0.000 
Time 3,031.14 6 505.19 129,773.96 0.000 

pH * Time 42.08 18 2.33 600.53 0.000 
Error 0.21 56 0.004   
Total 423,700.74 84    

Corrected Total 4,462.23 83    

 
III.3 Duncan's Multiple Range Test Analysis of pH  
Table 4 below is an analysis of Duncan's Multiple Range Test which was carried out showing 
that variations in pH made a significant contribution to the ANOVA analysis based on 
hypothesis of this study. pH 7.4 is the highest antioxidant activity in giving the significance of 
the analysis obtained (p=0.000). 

 
Table 4. Duncan's Multiple Range Test Analysis from antioxidant activity based of pH 

pH N 
Subset 

1 2 3 4 

6.8 21 64.4314    
5.8 21  69.6467   
7.0 21   73.7657  
7.4 21    74.7424 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

 
III.4 Duncan's Multiple Range Test Analysis based of Dissolution Time  
Table 5 below is an analysis of Duncan's Multiple Range Test which was carried out showing 
that the time variation made a significant contribution to the ANOVA analysis based on 
hypothesis of this study. Antioxidant activity increases over the time (p=0.000). 
 

Table 5. Results of Duncan's Multiple Range Test Analysis based on Time Variation 

Time of 
dissolution 

N 
Subset 

1 2 3 4 5 6 7 
0 12 60.85       

10 12  64.66      
20 12   69.56     
30 12    70.21    
40 12     73.50   
50 12      75.96  
60 12       79.75 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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IV. CONCLUSION 
Based on the research that has been done, it can be concluded that chewable tablets in 
breadfruit leaf extract still have antioxidant activity, and achieve its highest score at pH 7.4. 
The suggestion from this study is to follow up this study with different type of tablets. 
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BARRIERS OF PHYSICAL ASSESSMENT SKILLS AMONG NURSING STUDENTS 
IN ARAB PENINSULA BARRIERS OF PHYSICAL ASSESSMENT SKILLS AMONG 

NURSING STUDENTS IN ARAB PENINSULA 
 
Asistant Professor Joseph U. Almazan 
Department of Medicine, Nazarbayev University School of Medicine, Nazarbayev University 
 
Abstract 
Objective: There is a growing demand for health-care nursing services in several health care 
institutions. Understanding barriers to physical assessment among nursing students create a 
more detailed assessment in the development of quality patient’s care in nursing practice. This 
study examined the barriers to physical assessment skills among nursing students in a 
government university in Arab Peninsula 
Methods: A cross-sectional research survey design of 206 nursing students using a 
standardized questionnaire was used. The questionnaire is composed of 7 subscales in 
evaluating the barriers to physical assessment skills between the classroom and clinical 
setting. Independent Samples t-test was used in comparing the gender mean of the nursing 
students about the barriers to physical assessment. Paired t-test was also used in determining 
the differences between perceived barriers to physical assessment in the classroom and 
clinical setting. Results: Subscale “reliance on others and technology,” ward culture, “lack of 
influence on patient care” have significant differences between perceived barriers in physical 
assessment among classroom settings and clinical setting. Conclusion: Although nursing 
students were oriented and educated about physical assessment in the nursing curriculum, this 
is not often practiced in clinical settings. The point that is if nursing students are incorrectly 
performing the patient assessment, then no amount of critical thinking could lead to better 
clinical decisions. Continuous exposure and enhancing the quality of planning and promotion 
of the nursing students could develop necessary skills. In addition, increasing self-confidence 
is vital to assess the patient’s health status effectively and minimize the barriers to performing 
the physical assessment. 
Keywords: Clinical skills, health care institution, nursing competency, nursing education, 
nursing practie 
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MOTHERS' KNOWLEDGE AND BEHAVIORS TOWARD NEONATAL JAUNDICE 
(NNJ) AT MOSUL CITY 

 

Hanaa Hussein Mukhlif 
Hanaa Hussein Mukhlif /   Clinical Nursing Science Department / College of Nursing / 
University of Mosul  
 
Ekhlas Tariq Hasan 
Ekhlas Tariq Hasan / College of Nursing / University of Mosul  
 
Munther Natheer Al- Fattah 
Munther Natheer Al- Fattah /   Clinical Nursing Science Department / College of Nursing / 
University of Mosul  
 
Abstract  
The presence of yellowish color in the eyes and the skin of the neonate, which is caused by 
bilirubin accumulation refers to neonatal jaundice (NNJ). The current study aimed to assess 
mothers' knowledge, and behavior of neonatal jaundice. A study was conducted from the 10th 
of March 2021 to the 20th of March 2022 using a descriptive design. The sample study 
included (207) mothers, representing non-probability sampling (convenience sampling) from 
the selected teaching hospitals, and correlation for items for which the reliability estimate was 
(r = 0.895). The mothers' knowledge was moderate (34.8%). While (26.1%) were positive 
about mothers' reactions to NNJ. Mothers' knowledge and behavior were moderate.  
Knowledge and behavior were moderate in NNJ among mothers. There was a significant 
relationship between mothers' knowledge and their educational levels (0.031), and source for 
information (0.000). There is a relation between mothers' behavior and breastfeeding (0.036). 
Also, the source for information on NNJ (0.050). Maternal health services should be 
improved in all aspects of NNJ, and mothers should be made more aware of the causes, side 
effects, and emergency situations. 
Keywords: Knowledge, Behaviors, Bilirubin, Information, Neonatal Jaundice (NNJ) 
 
Introduction  
Neonatal jaundice (NNJ) is considered more than 5 mg/deciliter (86 micromoles/liter) of total 
bilirubin. It occurs in newborns frequently and is not connected with any type of illness(1). In 
most cases, bilirubin buildup causes yellowish jaundice, which affects the skin and causes 
pigmentation during the postpartum period and peaks on the day (4-5) of age(2). After leaving 
the hospital within two days after the birth, bilirubin levels peak. Consequently, mothers bear 
the primary burden of early detection(3), and obtaining early medical attention. That decreases 
complications and morbidity and mortality by recognizing risk signs and symptoms (stopped 
feeding well or skin darkening). Likewise, reduced health costs can result after provide 
educating mothers about the dangerous indications(4). Early treatment is delayed through 
using self-treatment with herbs or at home a lack of understanding(5). In addition,  the 
mother's ignorance and lack of knowledge and awareness regarding NNJ, where neonates are 
not receiving timely treatment. Because of this, might experience a range of disorders, such as 
mental retardation, hearing loss, brain damage, and other problems(6). If mothers are 
knowledgeable of what jaundice is and the inherent risk that it poses to difficulties if it is not 
treated properly in their newborns, they will react to it in the right way (7). Mothers' and 
children's life affected by behavior, habits, and maternal health. In addition, the contexts in 
which the health-seeking behaviors are depicted.   
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A lot of effort is being directed toward behaviors that are specifically aimed at women(8). 
knowledge, perceptions, and early care-seeking behavior must be sufficient for the optimal 
management of NNJ(3), After frequent visits to antenatal a considerable improvement occur in 
the knowledge of mothers about neonatal care. Also, the healthcare practitioner might affect 
mothers' perceptions and behavior (9). 
 
Objectives  
1. Assess mothers knowledge and behaviour toward NNJ. 
2. Determine whether knowledge and behavior among mothers are related to their 
demographic information. 
3. Find out association between mothers knowledge and behavior with their NNJ 
information   
 
Methodology  
The study was conducted from March 10, 2021, through March 20, 2022. The current study 
was carried out in two hospitals as teaching (Ibn-Al-Atheer and Al Khansaa). In order to 
ascertain the mothers' knowledge and behaviors of  NNJ in Mosul City, the study chose a 
cross-sectional descriptive approach. The sample was randomly to select (207) participation. 
It is was derived from the region and has been selected based on the agreement to participate. 
In addition, mothers should answer all questions or complete all the research questionnaires.  
The study tool was constructed(10-3), then converted to Arabic.  The tool is include (1) 
demographic information as (neonate age, gender, sequence among brothers, the brothers 
number who exposed to neonate jaundice, method of feeding, Mother age, occupation, 
residence, educational level, and number of births),  (2) represented neonatal jaundice 
information ( the day that appears signs of NNJ, days number of jaundice, and sources for 
information on NNJ). And (3) refers to the mothers' knowledge questionnaire includes six 
parts and each one contains three questions (definition, symptoms, causes, risk factors, 
treatment and diagnosis, and complications of NNJ). Finally, (4) contains ten questions 
concerning mother behavior. The answers to the questions were (Yes= 3, I do not know=2, or 
No=1). They symbolize of knowledge levels was (1.6-1.8) very weak (1.9-2.1) weak, (2.2-
2.4) moderate, (2.5-2.7)good, and (2.8-3) very good. whereas the behavior was (1.9-1) 
strongly disagree, (2.3-2) disagree (2.4)neutral, (2.5-2.9) agree, and (3-4) strongly agree. The 
reliability estimate for the questionnaire was (r = 0.895). Validity which was seven experts 
who were selected to assess it. Data collected from the mother  who participating and the 
study questionnaire were distributed and each interview lasted about 15-25 minutes. Extract 
data from the 15th of June to the 30th of September 2021. The outcomes were examined 
utilizing the (SPSS, Version 26). The information was important at (P. value 0.05). 
Descriptive and inferential statistics were used to implement this. 
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Results  
Table (1) Describe information of demographic for mothers’ participant 

Demographic information 
F % 

Neonatal information 

Neonate age (days) 

1-3 48 23.2 
4-6 57 27.5 
7-9 19 9.2 

10 and more 83 40.1 

Neonate gender 
Male 114 55.1 

Female 93 44.9 

Neonate sequence among 
brothers 

First child 103 49.8 

Second child 55 26.6 
Third child and more 49 23.7 

The brothers number who 
exposure to neonate jaundice 

No child 86 41.5 

One  child 60 29.0 
Two children 44 21.3 

Three children and more 17 8.2 

Types of feeding 
Breast feeding 93 44.9 

Artificial feeding 23 11.1 
Mixed feeding (feeding  and artificial) 91 44.0 

Mother information F % 

Mother age 
16-25 years 89 43.0 
26-36 years 107 51.7 

37 year and more 11 5.3 

Mother occupation 
Housewife 99 47.8 
Employee 108 52.2 

Residence 
Urban 180 87.0 

Rural 27 13.0 

Mother level of education 

Illiteracy 8 3.9 

Certificate in Primary School 11 5.3 
Certificate  in Secondary School 29 14.0 

Certificate in Institutes and University 138 66.7 

Postgraduate 21 10.1 

Number of births 
One birth 89 43.0 

Two births 65 31.4 
Three births and more 53 25.6 

 
The majority of the sample (40.1%) was from the neonate age (10 days or more), and the 
gender (55.1%) is male while (44.9%) is female, according to the table. The highest 
percentage of neonate sequence among brothers (41.5%), as well as the number of brothers 
exposed to neonate jaundice. Finally, breastfeeding was the most common type of feeding 
(44.9%) in the current study. The majority of mothers were 51.7% between the ages of 26 and 
36, 52.2% were employees, and 87.0% lived in cities. Mothers' educational attainment in 
institutes and universities was 66.7%. The number of births is 43.0% represented by one birth. 
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Figure (1)  Represented the frequency and percentage of NNJ knowledge among mothers. 
The results less than half of the sample has a moderate level which was  (34.8%) for NNJ 

knowledge 
 

 
Figure (2) shows the frequency and percentage of the mothers' behavior, the high percentage 

was (26.1%) of agree for neonatal  jaundice behavior 
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Table (2) Relation of mothers' knowledge and behavior with their demographic information 

Demographic Information Mothers' Knowledge Mothers' Behavior 

Neonatal information F Sig. F Sig. 

Neonate age 0.562 0.691 N.S. 1.898 0.112 N.S. 

Neonate gender 0.801 0.526 N.S. 1.189 0.317 N.S. 

Neonate sequence among brothers 1.440 0.222 N.S. 0.205 0.935 N.S. 

The brothers number who exposure to 
neonate jaundice 

0.864 0.486 N.S. 0.226 0.924 N.S. 

Types of feeding 0.324 0.862 N.S. 2.617 0.036 S. 

Mother information F Sig. F Sig. 

Mother age 1.734 0.144 N.S. 0.608 0.657 N.S. 

Mother occupation 1.967 0.101 N.S. 0.577 0.680 N.S. 

Residence 1.145 0.336 N.S. 2.106 0.081 N.S. 

Mother educational level 2.717 0.031 S. 1.906 0.111 N.S. 
Number of births 0.606 0.659 N.S. 0.893 0.469 N.S. 

 
The knowledge of mothers and their level of education is significantly correlated in the above 
table. The behavior of mothers and the different forms of feeding (breastfeeding) have a major 
relationship, too. 
 
Table(3) Demonstrate of the information about neonatal jaundice for whole the study sample 

of mothers’ participant (n= 207) 
Neonatal Jaundice Information F % 

At any day signs appear of neonatal jaundice 
(days). 

1-3 95 45.9 

4-6 83 40.1 
7-9 13 6.3 

10 and more 16 7.7 

How many days did the neonatal jaundice 
(days) 

1-7 94 45.4 

8-14 61 29.5 
15 and more 52 25.1 

What is your source for information related to 
neonatal jaundice 

No have information about 
jaundice 

9 4.3 

The family 91 44.0 

The media (TV or radio) 5 2.4 
The Internet 49 23.7 

During the study period 38 18.4 
Others 15 7.2 

 
The table show the higher percentage 1-3 days signs appear of NNJ 45.9%. And 45.4% 1-7 
days did the NNJ, than 44.0%. The sources of most information related to NNJ taking from 
family. 
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Table(4) Relation of mothers' knowledge and behavior with their information toward NNJ 

Neonatal Jaundice Information 
Mothers' Knowledge Mothers' Behavior 

F Sig. F Sig. 

At any day signs appear of neonatal jaundice 2.250 0.065 N.S. 2.291 0.061 N.S. 

How many days did the neonatal jaundice 1.328 0.261 N.S. 0.396 0.811 N.S. 

Source for information related to neonatal 
jaundice 

6.727 0.000 S. 2.411 0.050 S. 

 
The association between mothers' knowledge and behavior and the information source for 
NNJ is clearly shown in this table. 
 
Discussion 
Deficient maternal knowledge is the early perception, and behavior is a fundamental 
component that is effective in the management of NNJ(11).  The current study clarification the 
highest (40.1%) of the sample was from the neonate age (10 days and more). Half of the 
neonate gender (55.1%) is male. While (44.9%) are female. The first child who exposure to 
NNJ (49.8%), and (41.5%) does not have brothers. Also breastfeeding type of feeding was 
(44.9%). The mothers' age was (51.7%) for the age group (26-36 years), Most mothers 
(52.2%) was employee, and the residents (87.0%) were urban. More than half of mothers 
(66.7%) have certificates in institutes and universities.  The percentage (43.0%) represents 
first birth, as shown in table (1). The study Rabiyeepoor et al., corresponds with our study in 
that the mother's age is (27) years.  More than half of the sample residents are in the city. 
Thirty-six percent of neonates were represented first birth. Other mothers (33.1%) had learned 
something about NNJ from books, periodicals, antenatal conversations, as well as from family 
(10). Another study found that postnatal mothers had little understanding of NNJ. Mothers who 
lived in cities had higher levels of education than mothers with less education (12). Mothers 
(57.1%) in the study by Shrestha, Pertini, and Shrestha were between the ages of 26 and 
30(13). In the present study, the mothers' knowledge of NNJ was (34.8%). While very weak, 
and weak knowledge was (21.7%), and (7.7%), respectively. Others were very good (16.4%), 
and good (19.3%) in figure (1). Studies in Iraq were consistent with the results in  Baghdad 
City mentioned that (71%) was level knowledge(14). On the other hand, knowledge was (34%) 
in Karbala city(15). Another Study corresponds with the results,  knowledge was moderate 
level and refers to 50%(10). Regarding NNJ, according to the survey, 28.6% had a reasonable 
degree of understanding and 22% had an adequate level(13). Another line study conducted in 
Egypt revealed that more than half of the participants had an acceptable awareness and 
knowledge (52.3%) about NNJ, and the mothers had sufficient knowledge (22%) (16). While 
most participants (79%) had poor knowledge of NNJ.  Mothers' behavior percentage 
represents (22.2%) of strongly agree about NNJ, and a low percentage was natural (8.7%) as 
in figure (2). Mothers in rural areas had considerably lower behavior scores than mothers in 
urban areas, which was a conclusion that was comparable with those found by Rodrigo & 
Cooray (12). Only 21% of the behavior level in a study by Matloob and Jamil engaged in 
proper conduct in relation to the management of NNJ. Mothers are still impacted by cultural 
values and customs around care (17). Similarly to this, the study of Garfo notes that mothers' 
knowledge and behavior were influenced by their level of education and employment. And 
revealed several routes addressing their patterns of health-seeking behavior (8). The postnatal 
mothers' knowledge and behavior level toward NNJ was only fairly satisfactory. According to 
study results, found a relationship between mothers' knowledge and their level of education. 
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At the same time behavior is also related to types of feeding such as breastfeeding, displayed 
in a table (2). The percentage (45.9%) was 1-3 days when NNJ symptoms appeared. 
However, (45.4%) were 1-7 days did the NNJ, then (44.0%.) of the source of information 
about NNJ was from the family, table (3). Mothers' knowledge and behavior with sources for 
information related to information NNJ have a significant relationship. As shown in table (4). 
According to Zhang's findings, mothers are not well-informed about jaundice. A lack of 
knowledge of NNJ may influence mothers' actions in recognizing NNJ and result in a delay in 
getting professional treatment (18). Another study revealed that the level of knowledge among 
mothers about NNJ is related to the educational level of the mother, and this is indicated by 
the results of our study (13). 
 
Conclusions  
The mothers' knowledge and behavior was acceptable. Knowledge of NNJ was significantly 
with educational level of mothers. While, mothers behavior associated with  types of feeding 
(Breast feeding). While, the sources information of jaundice a significant relationship of 
mothers' knowledge  and behavior to NNJ. 
 
Recommendations 
Mothers need information about postpartum health, infant feeding, childhood illnesses, and 
vaccines. Ongoing maternal health care in all facets of NNJ should be improved, and NNJ-
related issues addressed in the society. Increased knowledge of all NNJ features, including 
causes, side effects, and urgent situations, is necessary to prevent irreversible problems.  
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Abstract 
What we intend to discover through this research is how nursing homes positively influence 
and significantly help improve the quality of life of the elderly. We also intend to discover 
their necessity, to understand what the elderly feel and how their lives have changed since 
they started living in a home for the elderly. And during the work, scientific curiosity also 
appeared, if the elderly get to have the feeling of home again if they can consider the home as 
their new home. 
The chosen research method is a qualitative research method, more precisely the focus group, 
applied through the structured qualitative interview method. 
The qualitative method is a very well-known research method in the field of social assistance, 
it has appeared since the beginning of the field of social assistance, there are many qualitative 
research methods, but I chose the focus group as my method. This research focuses on 
understanding the research question, it is used to understand the experiences, attitudes, 
beliefs, behavior, and interactions that individuals have. (Butaru, 2015) 
Looking at the conclusions of the research as a whole and all the information accumulated 
during it, I can issue the following theories: 
• The main differences are found in the level of satisfaction of everyday needs, medical, 
physical, and mental needs, and the level of socialization that is higher in the elderly since 
they chose institutionalization. 
• The feeling of physical and mental well-being is increased. 
• Anxiety and depression are significantly reduced. 
• The feeling of calm eclipses all the other feelings that the subjects reported. 
Keywords: Elderly, homes, feelings, experiences, focus group. 
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ABSTRACT 
Background: Studies shows that many individuals with advancing age are vulnerable to 
decline in their physical function performance and mostly find it difficult or lack the ability to 
perform normal daily tasks once accustomed to. Also, improving physical activity level has 
been reported to improve overall quality of life (QOL) of older ppersons 
Aim: To determine the quality of life and attitude towards physical activity participation of 
older persons living with disability in selected local government areas in Enugu State.  
Material and method: This was a cross sectional study that employed consecutive sampling 
technique to recruit 63 (30males and 33 females) consenting older persons living with 
disability in selected local government areas in Enugu State.   
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The participants completed World Health Organization Quality of Life-Old (WHOQOL-
OLD), International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and the Older Persons Attitude 
towards Physical Activity Questionnaire (OPAPEQ) which was used to evaluate QOL, 
physical activity level and their attitude towards physical activity respectively. Data collected 
was analyzed using descriptive statistics of frequency count, proportion, mean and standard 
deviation, kruskal-Wallis test, Mann-Whitney test and Spearman's Rank-order Correlation test 
were used to test the hypothesis. Alpha level was set at 0.05  
Result: Older persons with disability showed to have a fairly good QOL (>60). Physical 
activity was found to be significantly correlated to QOL (p=<0.001) and physical activity was 
also significantly correlated to attitude towards physical activity participation (p=<0.002). 
Age significantly correlated with QOL (p=<0.001). However, gender and marital status were 
hardly related to QOL apart from in social participation (p=0.025) and sensory ability 
(p=0.017) respectively. Educational status was not significantly correlate to their QOL.  
Conclusion: Positive attitude towards Physical activity in older persons confers greater 
participation in physical activity and consequently better QOL. Hence, older persons should 
be encouraged to develop a positive attitude towards physical activity. 
Word Count: 299 
Keywords: Quality of life, physical activity, attitude, older persons and disability. 
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EFFECT OF PREGABALIN IN PROPIONIC ACID-INDUCED TOXICITY: A LINK 
TO AUTISM 

 
Hariom Kumar  
Department of Pharmacology, Amity Institute of Pharmacy, Amity University 
 
Vishal Diwan  
UQ Diamantina Institute, Translational Research Institute, The University of Queensland 
 
 
Bhupesh Sharma  

Department of Pharmacology, Amity Institute of Pharmacy 
CNS Pharmacology, Conscience Research  
 
Abstract 
A neurodevelopmental disorder, autism clinically diagnosed with social impairment, 
communication problems and stereotypical behaviors. Unfortunately, no approved treatment 
available so there is huge requirement of research in autism. A high level of propionic acid 
(PPA) in the brain can cause several pathogenic markers, including calcium excitotoxicity and 
intracellular acidification. Calcium channel blocker has been studied for multiple brain 
disorders for neuroprotective activity but is still unclear in ASD. This study was designed to 
investigate the effects of pregabalin in autism. Male Albino Wistar rats were exposed to 
propionic acid (250 mg / kg / po on the 21st, 22nd and 23rd postnatal day) to trigger conditions 
such as autism. Rats were also treated with Pregabalin: 10/20 mg/kg/po from postnatal day 
21st to 50th) to identify the ameliorative effects on propionic acid induced autism like 
condition.  
Pregabalin was found to counter the propionic acid induced increases in prefrontal cortex 
levels of Ca+, TNF-α, TBARS, along with decreases in GSH along with hippocampus CREB 
and BDNF levels. Pregabalin presented neuroprotective effects in propionic acid induced 
conditions like autism by modulatory effects on social and repetitive behavior, oxidative 
stress, neuroinflammation and neuroprotein changes. Pregabalin was found to counter the 
effect of Propionic acid in rats. Pregabalin can be further explored in depth to manage autism 
as a condition.  
Keywords: Autism, Oxidative Stress, Calcium Channel blockers  
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PUBLIC PERCEPTION OF EUTHANASIA AS A REMEDY FOR TERMINAL 
ILLNESS IN LAFIA METROPOLIS, NIGERIA: IMPLICATION FOR SOCIAL 

WORK PRACTICE IN END-OF-LIFE SITUATION 
 
Aleh Alexander Monday 
Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Federal University Lafia 
 
Abstract 
The Constitutions and other status books of all democratic nations consider the right to life as 
the most important human right. This notwithstanding, there exist instances where lives have 
been taken on the ground of mercy thus, the word euthanasia. This research examined public 
perception of euthanasia as a remedy to terminal illness in Lafia Metropolis, Nigeria and 
evaluated its implication for medical social work practice in end-of-life situations. 
Specifically, the study: examined public knowledge on the practice of euthanasia, evaluated 
the perception of the public on the use of euthanasia as a remedy to terminal illnesses and 
discussed the role of the medical social worker in end-of-life situation. Two related 
hypotheses were stated and tested at 0.5 level of significance using SPSS version 25. In other 
to answer the research questions and as well test the hypotheses, the researcher generated 
responses using questionnaire and FGD from 345 respondents drawn from Lafia Metropolis 
through multi-stage techniques. The study found among others low awareness on the practice 
of euthanasia as well as public disdain and rejection of it as remedy to terminal illnesses 
among the population. Their responses rejection was predicted on their religious and cultural 
belief. On the basis of the findings, the study recommended effective end-of-life counselling 
services to the terminally ill and their relatives to enable them live a fulfilled life pending their 
demise by the medical social worker among other recommendations. 
Keywords: Euthanasia, Terminal, Illness, remedy, End-of-life, social work 
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A STUDY OF GDP IN THE SPECTRUM OF UNDERDOG SECTORS 
 
Dr. Mahtab Ahmed  
Faculty of Commerce, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University 
 
Abstract   
The paper aims to study the status of GDP(Gross Domestic Product) in the spectrum of the 
underdog sectors such as primary, secondary, unemployment , banking, monetary policies,  
foreign Trade Policy, role of  globalization ,foreign direct investment , export etc.  
The secondary data have been collected from various sources between the period of 2000-
2012. ANOVA(F-test) was conducted at the Significance level of 0.01. The significant result 
revealed that various factors of GDP such as agriculture & allied, unemployment, industries & 
manufacturing, infrastructure and government’s implementation of  schemes and  policies 
were not given due attention so they performed below the projected GDP. Had their 
conditions condition  improved, they would have provided  contribution to GDP adequately.    
Here, the status of some of the variables are presented in quantitative data to analyze the 
growth trend specially the three sectors of Indian economy i.e. primary, secondary (including 
sub sectors), service sector, Foreign Investment Inflows( through FDI and FPI), Export which 
contribute to the share of GDP. Other related factors are Interest rate , rate of inflation, 
domestic demand , consumption, unemployment, poverty, purchasing power, Government 
rural scheme. On the basis of the study of the factors it can be inferred that unemployment , 
banking & monetary policy , primary and secondary sectors were not addressed during the 
decade which could have kept the momentum of the growth  provided the sound economic 
policy framework and its implementation was executed aggressively in the need of the hour. 
Others variables such as interest rate and inflation should have  been considered equally for a 
better growth.   
Keywords: GDP(gross domestic product), monetary policy, primary sector, secondary sector, 
unemployment 
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A STUDY OF GDP OF INDIA IN THE SPECTRUM OF DIFFERENT FACTORS 
AFFECTING THE GROWTH 

 
Dr. Mahtab Ahmed 
Faculty of Commerce, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University 
 
Abstract   
The paper aims to study the affect of Agriculture, manufacturing units , unemployment , 
banking, monetary policies,  foreign Trade Policy,  globalization ,foreign direct investment , 
export etc. on the GDP of the country.  
The secondary data have been collected from different sources between the period of 2000-
2012. ANOVA(F-test) was conducted at the Significance level of 0.01. The significant result 
revealed that various factors of GDP such as agriculture & allied, unemployment, industries & 
manufacturing, infrastructure and government’s implementation of  schemes and  policies 
were not given the due attention, for they under-performed  the projected GDP. Had they been 
supported well , they would have performed better for the contribution to GDP adequately.    
Here, the status of some of the variables are presented in quantitative data to analyze the 
growth trend specially the three sectors of Indian economy i.e. primary, secondary (including 
sub sectors), service sector, Foreign Investment Inflows( through FDI and FPI), Export which 
contribute to the share of GDP. Other related factors are Interest rate , rate of inflation, 
domestic demand , consumption, unemployment, poverty, purchasing power, Government 
rural scheme. On the basis of the study of the factors it can be inferred that unemployment , 
banking & monetary policy , primary and secondary sectors were not addressed during the 
decade which could have kept the momentum of the growth  provided the sound economic 
policy framework and its implementation was executed aggressively in the need of the hour. 
Others variables such as interest rate and inflation should have  been considered equally for a 
better growth.   
Keywords: GDP(gross domestic product), monetary policy, primary sector, secondary sector, 
unemployment .   
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FACULTY DEVELOPMENT STRATEGIES: PROFESSIONALISM AND WORK 
ETHICS 

 
Prof. Dr.  Huma Ali,  
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Dr. Saba Zubai,  
Institute of Pharmaceutical Sciences Jinnah Sindh Medical University Karachi Pakistan 
 
Dr.  Yousra Shafiq 
Institute of Pharmaceutical Sciences Jinnah Sindh Medical University Karachi Pakistan 
 
ABSTRACT 
Work Ethic and Professionalism are important traits to reflect integrity, accountability, 
resilience, and cultural practices of any organisation. These practicing standards are also key 
indicators of personnel’s initiative capabilities and effective work habits. It is important that a 
formal and rigorous training program should in place especially for young minds that are at 
early and mid career professionals in teaching and administration and also a refresher courses 
and workshops for senior faculty members are also the need of time to be place in mainstream 
of learning and professionalism.  Faculty training and development activities are still in 
infancy stage in our country although higher education commission is working on it, but 
limited exposure and weak responsiveness are still the major causes of lack of training and 
availability of opportunities to faculty members. If such programs are initiated at institutional 
own level, then all faculties can be benefitted and trained accordingly. This presentation 
covers the significant aspects of faculty development needs and strategic plan to implement 
such projects for quality education outcomes. Moreover it will also elaborate how these 
personality sets can be used to prioritize, plan and manage work to produce high quality 
results in timely manner. 
Keywords: Faculty development, education, Quality, needs assessment, training, strategic 
planning, Professionalism and work ethics 
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ENTREPRENEURSHIP AND EMPOWERMENT: LIVED EXPERIENCES OF 
WOMEN ENTREPRENEURS IN PUNJAB 

 
Marhaba Rana  
University of the Punjab Lahore, Pakistan, Institute of Social and Cultural Studies, University 
of the Punjab Lahore 
 
Dr. Farhan Navid Yousaf 
University of the Punjab Lahore, Institute of Social and Cultural Studies, University of the 
Punjab Lahore 
 
Dr. Ayesha Khalid 
University of Home Economics Lahore, Department of Psychology University of Home 
Economics Lahore 
 
ABSTRACT 
To achieve sustainable development goals, women of Pakistan must take part in socio-
economic development. Entrepreneurship serves dual purpose of uplifting economy and 
empowering women. This qualitative research explores and investigates women 
empowerment through course of their entrepreneurial ventures in Punjab, Pakistan. Moreover, 
this research identifies motivates deriving women to enter entrepreneurial world, challenges 
associated with their ventures and how they negotiate their multiple roles in personal and 
professional life. Participants (N=15) were recruited through purposive and snowball 
sampling. Interview guide tool was used to explore and understand the process of women 
empowerment embark on by entrepreneurship. The findings suggested that motivational drive 
for entrepreneurial activity is amalgamation of desire for achievement, passion, financial 
independence along with the need to provide financial support to family. Managing life 
phases, patriarchal practices, life work balance, managing cluster of roles with personal and 
professional life are some of the challenges identified by the participants. Decision making 
and sense of self-worth and enhanced self- perception are two empowering factors identified 
as recurrent themes. It is concluded that the entrepreneurial ventures paves ways to a solid 
edifice for empowered women to bounce and build themselves as successful individuals and 
society members. 
Keywords: Women Entrepreneurship, Women Empowerment, Decision making, Passion, 
Desire for Achievement, Life Work Balance,  
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PHISHING JEOPARDIZING THE CRYPTO SECTOR 
 
Anshika Gupta  
 
ABSTRACT  
Phishing is a type of deception that tricks you into disclosing your personal data. A crypto 
currency is an autonomous, digital, and encrypted form of currency. A crypto currency’s 
value is not regulated and maintained by one entity like the US dollar or the Indian rupee. 
Instead, via the internet, these chores are widely dispersed among users of a cryptocurrency. 
In the sphere of crypto currency; phishing entails your private key or some other kind of 
exchange and wallet passwords. Scammers pretend as legitimate companies to get you to 
hand over your login information or pay false "fees." When they have the necessary details, 
they can access your account and withdraw money. 
Scams are becoming more prevalent as the crypto currency market is growing quickly. While 
others will send mass emails in the hopes that someone will give over their information, some 
may target you specifically. Any digital asset might be the target of a phishing scam, and 
anyone may become its victim. In this paper along with the various types of phishing scams, 
the scams happening in the crypto currency world will be discussed.   
Keywords: crypto currency, binance, bitcoin, scam, phishing, fraud, protection, wallet, 
exchanges.  
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IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON PERFORMANCE   
MANAGEMENT (A CASE STUDY OF FACULTY MEMBERS IN IRAQI 

UNIVERSITIES) 
 
Assist. Prof. Dr. Samyiah Hani Ajeel 
 
Assist. Prof. Dr. Mariam Ibrahim Hammoud 
 
Prof. Dr. Azhar Nima Abdul Zahra 
 
Abstract 
Performance management is a continuous process for providing successes in the work of 
organizations through improving the capabilities of working individuals and teams, which 
organizational culture is rarely studied as an important factor in the context of performance 
management. The aim of this study is to broaden the knowledge base and test the empirical 
relationship between the components of organizational culture and the performance of 
management practices. The study assumed the theoretical framework as a basic link between 
the components of organizational culture and the performance of management practices. The 
methodology focused on the statistical methods used to measure trends and correlations. The 
results of the study indicate that there is a direct relationship between the elements of 
organizational culture and the performance of management practices. 
Keywords: Organizational Culture, Performance   Management 
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Abstract 
Providing feedback to workers is one of the main objectives of the performance appraisal 
process, which reflects their confidence in their work, achieving work efficiency, and carrying 
out the duties entrusted to them to the fullest, in addition to developing their job performance 
later for workers, and then they must have priority in material and moral rewards, so 
organizations work Using high performance employee performance appraisal systems. The 
aim of this study is to create a knowledge base and work to test the relationship between 
organizational culture (OC) and its basic components and performance Management (PM). 
This study presented the functional performance of work practices. The methodology was also 
focused on the statistical methods of the study methodology and its uses to measure the 
influence and correlation relationships. Finally, the study reached the most important results 
that indicate the existence of a direct relationship between the components of OC and PM of 
administrative work practices . 
Keywords: Organizational Culture, Performance  Management . 
 
1. Introduction 
OC is the main part of the solutions to the internal and external problems that face the work 
groups on an ongoing basis. And that culture evolves with the passage of time, and during the 
process of evolution it acquires important deeper meanings. So, “solutions like this eventually 
become ideas and assumptions about the nature of realism, truth, time, space, human nature, 
human activities and human relationships, and then they become a given. That is why he 
defines them” (Cunliffe, 2008, P.56). 
Many researchers have presented studies confirming the importance of the relationship 
between OC and Performance Management (PM) at work Therefore, this study looks for the 
importance of the existing relationship between the current variables to bridge the scientific 
gap and work to find ways and solutions.  
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It is appropriate for it, as it is necessary to provide a general concept about the culture of the 
organization and its details for the individuals working in the company and according to 
certain administrative contexts for job performance, which is considered one of the practices 
of human resources. (participation, consistency, flexibility in action, and message to be 
delivered) as important predictors of PM . 
 
2. Literature review   
2.1 Organizational Culture 
The search in historical sources for defining the meaning of culture chronologically is one of 
the difficult tasks, and the reason for this difficulty is the dimensions and broad horizons of 
the meaning of the word culture, which continued to increase in other meanings and directions 
with the development of human civilization, as this term coincided with other terms, such as 
civilization, civilization, ideology and message. As (Taylor, 1924) pointed out that culture is 
“that complex complex whole that includes information, beliefs, art, morals, law, traditions, 
custom, customs, and everything acquired by man”. 
That is why he defined it (Cunliffe, 2008:56) that OC means: a set of assumptions, beliefs, or 
acceptance of the underlying meanings, the values underlying actions and decisions, standards 
or unwritten rules that guide behavior, the language used, and the stories stated by members 
of the organization , ceremonies, common ways, and symbols within organizations. 
 
2.2. Denison's model of organizational culture 
This model was built by Dennison in (1988) related to OC, and this model has a special 
feature related to the axes of values, assumptions, and basic beliefs that are rooted in the 
foundations represented, which are the basic foundation upon which the organization relies in 
building and setting its standards (Denison, et al, 2006 : 9), organizational structures, and 
behaviors, and also shows us how the working organization is affected by the culture adopted 
by Before it, which definitively reflects its impact on the overall performance of the 
organization, which includes four common cultural characteristics: interdependence, 
inclusion, homogeneity, adaptation, and mission, which directly affect the overall 
performance of the organization (Qasim,2019: 46). 
 Involvement (Inov.). The element of participation is one of the important models that 
the culture of the organization possesses and is one of its basic features, which aims to 
organize individuals and empower them around the company’s contents related to the work of 
teams and groups within the work, as well as to retain human talents and work to improve 
them at all levels of work. And in order to prove the legitimacy of participation, it must be 
Managers must adhere to the work and tasks assigned to them, as well as the commitment of 
the employees and supervisors in charge of the work. (Ayim, 2022;18). The participation 
dimension includes several elements of OC, including: developing capabilities for employees, 
developing empowerment, and achieving teamwork. 
 Consistency (Cons.). Consistency is one of the main goals of OC and is positively 
related to employee satisfaction at work. This dimension achieves the process of consistency 
and integration by spreading its values in an organized and strong manner followed by 
individuals towards OC, which reflects to us, the integration of employees to the degree of 
interdependence and integration between working individuals in addition to the strength of 
their cohesion With OC, in this type, OC within this dimension works to strengthen law and 
order in a strong way, as one of the priorities and interests of the organization is to achieve 
long-term stability and the ability to achieve predictions for the future. The best practices 
related to OC are integration, coordination, and a statement of the basic values on which the 
organization relies. (Ali, 2022:16 .(   
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 Adaptability (Adap.). (Dennison, 2001) explained that adaptation is the extent to 
which the organization is able to work to provide a clear translation of business requirements 
and transform them into by achieving three of the basic aspects, which is represented in the 
ability to achieve effectiveness at work through adaptation at work (the ability to respond 
externally to the environment). And realizing its variables from an economic point of view, 
the full ability to provide the response to internal customers from them, regardless of whether 
the available level is specific to the job or department, and finally achieving the ability to re-
establish groups of behaviors and restructuring the processes and behaviors that allow the 
organization to adapt. Without providing this ability to implement such an adaptive response 
the organization cannot achieve being effective.( Fourie,2022:53). OC also includes basic 
indicators and ensures a focus on the customer and the ability to make a difference and 
achieve organizational learning(Alaa,2018:64) . 
 Mission (Miss.). The mission is one of the basic dimensions of the OC and includes a 
specific and long-term meaningful direction for the work of organizations and includes 
providing meaning, purpose and issuance in defining its social role by defining its external 
goals for the organization. It also works to provide a clear and specific goal, direction and 
path to provide appropriate work for the members of the organization. Through managers in 
the organization by defining its main components specific to that mission and giving them the 
meaningful goal that articulates the culture of the organization 
effectively(Edwinah,2022:157), This dimension also included a number of basic indicators, 
namely: goals, objectives, vision, and mission(Givens, 2012) . 
 
2.3. Performance Management: 
PM is one of the important processes that are used to measure and determine the efficiency 
achieved by employees and improve their performance levels in order to reward them for the 
work they provide. By challenging it (Khashrama ,2002: 134), it helps the organization to 
evaluate its work for workers in a standard way (Duraisingam, 2005: 98). This is done 
through dialogues and discussions that have a major role in developing appropriate solutions 
to many of the problems that employees face (Attorneys, 2010: 176).   the performanc and 
behavior of real worker in job and take an official character in which the behavior of workers 
related to the job is evaluated to try to find out the reasons for their current evidence(Mousa, 
2009: 2). 
(Smith & Vecchio) hypothesized to provide a framework for analyzing OC, in which the basic 
and dominant role of MP in promoting OC is evident through six basic basic concepts 
(Vecchio, 1995:621), namely: 
1. The guiding ideas and message . 
2. Social Presentation Structure. 
3. Customs and traditions (standards) and basic values.  
4. The date that is recalled through the provided symbols 
 
2.4.Factors affecting employee performance : 
Many factors affect the level of employee performance in general, and researchers have 
mentioned various aspects and factors, some of which affect the individual's performance 
directly, and some that affect him indirectly . 
We summarize There are a number of factors that have an impact on the performance levels 
of working individuals, including: 
A. The values of working employees, their goals, and their relationship to the objectives 
of management and the organization . 
B. Mental capabilities and personality traits .   
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C. Business Relationships 
D. Technology used and training methods. 
 
2.5. Organizational culture and performance management are linked . 
The strength of a strong culture comes from the foundation and serious construction in the 
performance and tasks assigned (Kandula, 2006: 711). There are also different points of view 
towards the existing differences in OCs, and at the same time there are several methods used 
that do not offer two companies the same in the same industry and region. Strength and 
positivity in the OC can stem from the strength that drives the average person to achieve 
achievements and performance in their wonderful form. However, negativity and 
complacency can weaken work and reduce its determination, even if the employee is of a high 
level and qualified in performance, which generally affects performance and in the future not 
to achieve it.  
 
2.6 Hypotheses and Conceptual Model 
The fundamental purpose of the research is to look at the connection between organisational 
culture and performance management. The fundamental purpose of the study is to analyse the 
link between the two variables As in Figure 1 . Therefore, we can make the following 
hypotheses. 
H1: OC  has a significantly positive link with PM approaches . 
Each of the four fundamental OC characteristics encourages outstanding business 
performance, in accordance with Denison's theory. Because PM leads to improved 
performance, we propose that:. 
H2: OC attributes such as engagement, consistency, adaptability, and mission have a strong 
positive impact of  PM approaches. 
 
 
 
 
 

Figure 1: OC and PM Model. 
 
2.7 Methodology of Research: The research comprises of an exploratory study to see if OC 
is related to PM. The pilot test of the study was carried out by collecting primary data from 
(67) including academic members, of Iraqi universities were asked to complete a 
questionnaire. To analyse OC, a Denison (2000) OC Survey questionnaire and  PM taken 
from Khatri (2000)  was utilised,  which has 60 items on a five-point Likert scale, was used to 
analyse OC (5) ranging from (Strongly Disagree=1 to "Strongly Agree=5). As cultural 
qualities, this paradigm emphasises involvement, consistency, Adaptabilty, and mission. 
Defining goals, allocating decision-making authority, and evaluating and analysing 
performance are all part of performance management strategies.  
 
2.8 Data Interpretation 
The Pearson Correlation and One-Way ANOVA were used to assess the significance of the 
connection and the strength of the linear relationship between the two variables, respectively. 
At a confidence level of 0.99, it is possible to accept hypothesis H1, which states that OC is 
positively and significantly related to PM. This is supported by the directionality confirmation 
shown in Table 1.  

Organizational cultural 

(OC) 

performance 

management (PM) 
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Table (1): OC and PM Correlation Analysis 
  OC PM 

OC 
Pearson Corr. 

Sig. 
N 

1 
.000 
67 

0.789 
.000 
67 

PM 
Pearson Corr. 

Sig. 
N 

0.789 
.000 
67 

1 
.000 
67 

** Corr. is sig. = 0.01 level of sig. (2-tailed). 
 
Table (2) further demonstrates that, with a confidence level of 0.99, each of the four OC 
attributes of (Inov., Cons., Adap., and Miss.) are positively and strongly connected with PM. 
This alone is enough evidence to support hypothesis H2 
 

Table (2) shows the correlation between OC attributes and PM 
Correlations 

 Inov. Cons. Adap. Miss. PM 

Inov. 
Pearson Corr. 1 .825** .910** .735** .875** 

Cons. 
Pearson  Corr. .825** 1 .843** .807** .797** 

Adap. 
Pearson  Corr. .910** .843** 1 .817** .788** 

Miss. 
Pearson  Corr. .735** .807** .817** 1 .815** 

PM Pearson  Corr. .875** .797** .788** .815** 1 
**. Corr. is sig. at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Table 2 describes the association analysis of OC traits with PM. The variables, including 
Inov., Cons., Adap., and Miss. have a significant positive impact on PM . The participation 
value for PM is a sig.= 0.0% , r=0.875 . The symmetry value is 0.01% (r = 0.797), which 
indicates the importance of the relationships. While A and M had values of r=0.788 and 
0.815, respectively, with sig. = 0.01%. Because all OC values have a strong positive effect on 
PM, the H2 hypothesis that OC has a favorable effect on PM is accepted. 
Table (4) ANOVA demonstrates that the F Test is sig. at.000, indicating that the model is fit. 
As a result, OC is a powerful predictor of PM. 
Table 3 reveals that the R2 value is.729, which is the dependent variance in variable  PM  
practices and OC . It revealed its r = 0.89, which fits the model and is highly acceptable as the 
model's acceptance value. 
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Table (3): Summary of the Model 

R R Squared 
R Square has been 

adjusted. 
890a .729 .767 

 
a. Predictors: (Continuous), Inov., Cons., Adap., and Miss. 
 

Table (4). ANOVAb 

1 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

regression 4818.247 4 1204.57 
15.525 .000 Residual 1599.757 22 72.716 

Total 6355.004 26  
 
Conclusion 
The primary goal of the research is to understand the nature of the interaction between OC 
and PM The findings revealed that the ability to adapt and messaging have substantial 
positive effects in association with PM. All of these criteria must be positive in order for PM 
techniques to produce the optimum results. Traditionally, OC and human resource 
management practice designs, They are independently studied for organizational success as 
part of PM. The current study's findings imply that they are related and should be thorough 
(Magee, 2002) 
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A STUDY OF THE ATTITUDES AND BEHAVIOR OF GEN Y AND GEN Z IN 
ONLINE SHOPPING FOR ORGANIC PRODUCTS: INSIGHTS FOR MARKETERS 

 
Ade Irma Anggraeni 
Universitas Jenderal Soedirman, Economics and Business, Management Department  
 
Abstract 
Coconut sugar is one of Indonesia's leading products in the Barlingmascakeb area and is 
currently entering the export market. The high public interest in consuming coconut sugar is 
primarily based on health considerations. Coconut sugar has a low glycemic index when 
compared to cane sugar. Currently, coconut sugar is widespread and has become a lifestyle 
choice. Regarding health awareness, Gen Y and Generation Z prefer a significant level of 
health awareness. Health products are currently mostly sold online. The healthy conscious 
behavior of these two generations is also reflected in the behavior of online shopping for 
health products. This study examines the attitudes and behavior of online shopping for 
organic coconut sugar products among Y and Z generation students in the management 
department at Jenderal Soedirman University. The constructs in this research framework 
include risk considerations, benefit considerations, online shopping experience, online 
shopping intentions, and trust in online shopping behavior. The study's results show that 
simultaneously, the four attitude variables in this study have no impact on online shopping 
behavior. This study explains that although the Y and Z generations have a high awareness of 
health products, this condition needs to be reflected in the attitude component when shopping 
for health products online. 
Keyword: Perceived Risk, Perceived Benefit, Experience, Intention, Trust, Online Shopping 
Behavior 
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UNVEILING THE CRUCIAL FACTORS OF INDIAN SOCIAL WOMEN 
ENTREPRENEURSHIP IN THE 21ST CENTURY 

 
Professor Dr. Ritu Talwar 
Marketing, New Delhi Institute of Management 
  
Devyanshi Jindal 
Bathinda  
 
Abstract  
In the latest report from the world bank  around 350 million people in India are currently 
living below the poverty line. As far as social responsibility is concerned, India is often centre 
for investments, a laboratory for testing new ideas. This article focuses on  exploring the 
growing trends of women social entrepreneurship and the new ways in which to go. A sincere 
effort is being made to provide the information, and the conduct of the research, in support of 
the Indian women social entrepreneurship. It can be used in future empirical research in this 
field .India is gradually realizing  that  women are not only equal in society, but it is also 
important as a means to direct social change.  Women are equal participants in the process to 
have a direct impact on society. The number of women who are starting and running a 
business is growing all over the world. They have actively supported the development of a 
variety of sectors, ranging from education, health, renewable energy, waste management, e-
learning, e-commerce, and housing and slum development, water and sanitation, violence 
against women and related issues of women, children and the elderly, etc, This trend clearly 
shows that women are involved in not only creating jobs for themselves and their co-founders,  
female social entrepreneurs are working to create innovative, practical, and sustainable 
solutions. India is gradually realizing that the women were not only on an equal footing with 
the citizens of the community, but it is also important agents for direct social change. This is 
reflected in government policy, and a new corporate policy, which is the view of women as 
the subjects for the sustainable socio-economic development, and in the future. 
Keywords: Social Entrepreneurship 2020,   Women Entrepreneur,  Corporate Social 
Responsibility    
 
Introduction  
The" gender gap, "a social enterprise is not only  the gap between the men and women of the 
"mainstream" of entrepreneurship, it suggests that social entrepreneurship can be a powerful 
tool for expanding women's entrepreneurship and the labour market participation rate. A 
significant difference was observed between social enterprises led by women,  it shows that 
women are actually more innovative: the Company, which is led by women, is likely to open 
up new markets, through a start-up business that provides products and services . Social 
enterprises  led by women tend to be more active, in the form of software, which seems to 
indicate that "the ability of women social entrepreneurs, to make it possible for the second 
(and, thus, allow team members to learn and develop the key skills and competences". It is to 
be noted that a large proportion (26 per cent) of women-led social enterprises, mindfulness, 
health and social services, and social issues that are relevant to their duties to have To 
Socially excluded individuals and groups of people", followed by the Enter key for 
"diversity". They mainly relate to the integration of socially excluded and disadvantaged 
people into the labour market.The primary reason for the creation of a social enterprise is to 
meet the needs of the society, and to change the situation.  
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The woman is described as the person as experiencing and observing the unmet needs of their 
venture and are looking for innovative solutions that provide tangible social impact. It 
describes the feelings of a personal, professional, and social issues, and a desire to make the 
world a better place to do their own thing. This seems to indicate that women are more likely 
to be a very dedicated to social goals, all the more so, than the men, perhaps because of the 
traditional gender roles that put women in a more intimate and social challenges, both in their 
personal and professional lives .In addition, a lot of women have had personal contact with 
the mission and purpose of the chosen of the business. The challenges that women face as the 
leader and co-founder of the social institutions are very similar to those that face of the 
leading women in business. The lack of economic opportunities, hindering the development 
of the tourism industry, and a lot of women as leaders, saying that it is difficult to attract 
investors. Female social entrepreneurs often suffer from a lack of importance. Women who 
are business owners,  are the innovators, which is the cause of social change. A favourable 
political situation, can encourage  use of more  powers  of women in social business ,women's 
leadership and participation in the social economy.  
 
Review of Literature  
Over the past decade, India has witnessed development of many sectors of the economy. 
However, the problem of poverty is still hindering the development of the country. The main 
drivers of poverty,  as different studies have come to the conclusion are unemployment 
,injustice and home affairs, 2013). One of the most common solutions in order to eradicate 
poverty is to  create jobs, generate revenue, and safety, and social development, as it can be, 
"the Entrepreneurial spirit". In other words, the project involves the system, to create 
something new, to organise and co-ordinate, self-acceptance, risk, and uncertainty (Arora & 
Sood, 2005). Thus, the entrepreneurs, the economic fate of the nation, helps in  creation of 
wealth and employment, helps to provide  products and services, and generate  taxes to the 
government, (Kumari, 2014). Entrepreneurship contributes in solving the problems of 
economic and social development of the country . 
According to the Government of India, "the women's business enterprise covers enterprise 
that is owned and controlled by women having a minimum financial interest of 51% of the 
share capital." (Kennedy, 2015). Therefore, a woman entrepreneur is defined as a well-
established, or with a group of women who initiate, innovative, entrepreneurial activities, and 
to take calculated risks and to deal with it, it is a commercial business. Ms. Rajni Bektor of 
the Cremica Group, Ms. Shahnaz Hussain, of Shahnaz Herbals, and Ms. Kiran Mazumdar-of 
Biocon, are a few well-known female entrepreneurs of Indian origin. In his words, Mahatma 
Gandhi, "A man, a woman, a wife, and good, together with the mental power." (Agarwal, 
2012). This means that a woman is just as strong as a man, in terms of mental capacity and 
intelligence. According to the united nations development programme (undp) Human 
Development Report 2014, India ranks 127th out of 152 countries in the Gender Inequality 
Index . In addition, India is ranked second-to-last, of Gender, of the Women's Entrepreneurial 
activity Index for the women who are self-employed for 17 countries (Guardian News and 
Media Limited., 2015). This is a clear sign of the need to empower women through the 
women's business enterprise, taking into account the role of women in the country's socio-
economic development. The lack of women's participation in the labour market will lead to a 
cultural 'vicious circle' (British Council, 2017), and may have a negative impact on the 
community. To increase the participation of women in the country' increase the  working age 
population, the promotion of women's entrepreneurship, which will allow for gender equality, 
in order to ease and improve the socio-economic situation of the poor people of the Indian 
women.  
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Fifteen of India's Plan (2007-12) is reported for the first time, that women are not just as 
citizens, but also of counsel to the economic and social growth, Lavanya, 2010). The social 
and cultural changes in the status of women have  lead to the provision of economic 
opportunities. Related post on the British Council and the Diageo partner in India, has 
launched a "framework for the promotion of entrepreneurship among the young women. This 
application aims to spread social entrepreneurship and the experience of women in India, the 
communities are all doomed support for the creation of a new generation of young women 
social entrepreneurs are an important investment in the future ' (British Council, 2017). 
However, in recent years, the spirit of social entrepreneurship has grown, and with a lot of 
young women entrepreneurs have come up and started their business, the company focused on 
a variety of social issues, basic needs, health, education, communication, training, 
employment, entrepreneurship, micro-finance and rural development. 
 
The Problems of the Women Social Entrepreneurs 
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SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS for the underlying opportunity  
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Realistic List of  Best Social Entrepreneurs in India   
While they may not be able to immediately bridge the gap between the rich and the poor, and 
innovation of the company is important in order to support the poor. In particular, a lot of 
women in India, focusing on the need for innovation in the areas of agriculture, the 
environment, and the empowerment of women, in particular, in order to make a contribution, 
along with that, to give the overall social good. 
 

 
 
Sujata Chatterjee , was shocked by the turn of the waste that is generated and its  impact on 
the climate change . So, she quit her corporate experience in sales, in Hewlett-Packard, India 
and started her business Twirl by the year 2017. The platform, nearly three years old, 
encourages people to send in clothes they no longer need and gather points that can be 
redeemed on its ecommerce platform.  It segregates clothes based on whether they can be 
upcycled into bags, jackets, accessories.  Clothes that cannot be upcycled are distributed in 
slum areas in Santiniketan and Sunderbans in West Bengal. The Kolkata-based entrepreneur 
works with an all-women team – eight core members and 40 on the outskirts of the city. 
 

 
 

A Social entrepreneur, Abhilasha Purwar  launched,  Blue Sky Analytics in July 2018 , in 
order to combat the effects of climate change. This  startup is powered by artificial 
intelligence (AI) to provide real-time information on the environment, which provides a 
practical environment in which information about the quality of air and water quality. 
Abhilasha has a master's degree in Environmental Management from the Yale School of 
Forestry and environmental studies. She was very determined about what to do, when she saw 
the effects of climate change, in a close-up of coffee and turned to the orange in Chandrapur, 
Maharashtra. 
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Anannya Parekh Inner Goddess gives women the power to bring them to an understanding of 
the importance of the financial information. It's all about the solving the economic problems 
of mental health, and personal investment, and so far, more than 70 professional development 
workshops.The startup is targeting young women between the ages of 16 to 25 years of age 
who come from low-income families. The Inner Goodness of god, is a not-for-profit 
organization.The comments of the famous words:" Today a Reader, Tomorrow a Leader", his 
company has received more than 10,000 women in the Chennai, Mumbai, Chennai, and 
Bangalore since the beginning of September 2016. 
 

 
 
Ruchi Jain,  after exhausting all of her  savings, she invested  2, 000 rupees in the e farmers  
who could not sell their products like jaggery. The Taru-Natural start-up, provides natural, 
and organic products. Jaggery powder is one of the best-selling products, The famous  
customer are  Taj Palace hotel in Mumbai, and the Blue Tokoi. 
 
 

 
 
Shailza Dasgupta is the co-founder of the Home stays in April 2017, with the first of the five 
families, in the Spiti Valley of Himachal Pradesh. Shailza helps in getting families offering 
homestay services onboard, and trains them in different aspects of hospitality, guest handling, 
basic conversational English, health and hygiene, homestay management, and ways to adopt 
eco-friendly practices. It is better organized, it is eco-tourism .It  influences, and works to 
educate and help the people to travel in a responsible way. The startup has now expanded into 
a network of more than 100 families in 21 countries. 
 

 
 

Jeroo Billimoria 
She is the Founder and Managing Director of Child and Youth Finance International (CYFI). 
Apart from that, Jeroo is the founder of multiple award-winning national and internationally 
acclaimed NGO’s. She owns global fame for all her humanitarian work esp. children. 
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Presently, CYFI has been working with 91 world governments to fulfill the objective financial 
extension and economic citizenship education in the Sustainable Development Goals of the 
United Nations. Her latest ventures include Aflatoun, Childline India Foundation, and Child 
Helpline International 
 

 
 
Prior to the building of the company Changemakers In 1992, Ghosh, who etched her name in 
the panel of journalists. Changemakers is an open-source, self-contained, the online problem-
solving platform. Ghosh has served as President of Ashoka from 2000 to 2005, and was 
associated with a large number of prominent national and international non-governmental 
Organizations. 
 

 
 
Ria is  a new-age business woman, a graduate of the Lee Leeds College of Art, uk. She started 
a  rehabilitation clinic for those who have survived an acid attack. Ria, is  the founder of the 
non-governmental organisation 'make Love Not Scars', which was the first crowd funding, 
enterprise in 2016. Ria was awarded the British Council for the Social Impact Award in 2016. 
She  was awarded the India Today Woman of the Year 'Award for Public Service, and the 
Brand of the Year' by CNBC TV18 in 2017. 
 

 
 
Akasnha is well-known for his contributions to the segment, the social entrepreneur, and 
peace. He was honoured by former U.S. President Bill Clinton for her contribution to solving 
the global water crisis. 
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The founder and CEO of Frontier Markets and the President of Frontier Innovation, Shah 
tapped the market of clean energy products and sold 20,000+ clean energy products across 
Andhra Pradesh and Rajasthan. Frontier Innovation deals in rural sales and distribution and 
caters to quality durables at a shoestring price to the LIG group of the society. 
 

 
 

Shaheen founded  Akanksha Foundation in order to educate poor children . The Akanksha 
Foundation is helping to 3,500 children living in poverty in 58 centers, and 6 schools. It is a 
non-governmental organization, working day and night . 
 

 
 
Chetna's , has a strong sound for the empowerment of women. SHe is the co-founder and 
president of the Max-Deshi Foundation. The organization's goal is to create 1 million rural 
women entrepreneurs by 2022, through education, training, skills, and take care of them. 
 

 
 

The study hall Educational Foundation (SHELF) is started by  a woman who is a social 
entrepreneur, she has been given the most prestigious of the Social Entrepreneur of the Year 
awards in India 2017 Award.  Sahni, we know that she contributes  to the training of the girls 
with special needs . The SHELF has trained more than 5,000 teachers, and changed the lives 
of countless girls across the country. 
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She is a young social entrepreneur of India, is famous for its Robin Hood Army .She is the 
Foundation of RHA. Batra, along with her  other three friends, has started  a volunteer 
organization that is doing its best to send the foods to the insecure people. Today, it comprises 
5 million poor people in 60 cities around the world. 
 
SIX (C) the Strategies for a Successful Women Social entrepreneur 
 

 
 
1. Co-operation: An entrepreneur, it can sometimes be difficult to hire people directly, and to 
get them to work. At the time, the easiest way is to work with those who are aligned to the 
project. However, since it is necessary, in order to ensure the quality of the work, it is 
necessary to restore the functionality of your strength and experience. Who you work with 
and for you to share your vision, and core values. The same level of responsibility, and 
honesty will always help to set up a stronger foundation of any enterprise. Where possible, it 
is best to make use of many freelance artists, and the development and inkjet printers, and lay 
out a function. Not only will this help you to focus on your core business  and to provide you 
with plenty of time to deal with your customers and clients, but they also provide you with a 
quality, fresh perspectives, and a better and better product. 
 
2. Contacts: you can say that all of you will have met in the past, who know you well enough 
and, as the work of the network .Because they are supported by the organization and the faith 
to take a little more time, but if you focus on the delivery, there should not be a problem for a 
long period of time. They're growing as a business, and to become more confident about what 
they are and when they find out what it's all about the business, and the network is going to be 
a second nature to them. It also shows how you would like to connect the dots and 
connections.  
 
3. Competitive advantage: It is like an ocean, not a pool. A lot of players, not a lot of 
customers, but we still have to live." If there is a new idea, it's perfect. If not, find something 
that makes us stand out from the crowd. What you have to offer one another? What are the 
three things we must do in order to make sure that the client did not call someone else in a 
different way?  
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 In addition, we would like to be remembered? What, then, in any case, in order to provide the 
complex decision-making, and those for each and every client, for example, with a number of 
different projects, but don't have their full attention, in terms of creativity, and the scale is of 
great importance.  
 
4. Communication: we are well aware of the wording of your excellence in the easiest and 
best way possible. From the very beginning of our company's marketing activities, in daily 
interactions with customers and of the services will be the foundation of our business. When it 
comes to the business sense of humor, add warmth, and creative communication. My own 
mantra goes like this:"get out, through, to entertain, to inform the connection." As social 
enterprises, is mainly related to the social aspects of the business, the words may be said to be 
a key competitive differentiator. To maintain an open dialogue, observe the customers, and 
send out random notes on a new project, all of which contribute to the creation of brand 
identity, and user feedback.  
 
5. Creativity : In my opinion, creativity is the most oxygen for life, both professionally and 
personally. Creativity is, in my opinion, is a reflection of ourselves in our work. The freedom 
to experiment, to accept the licenses, and add it to the "you" in it for your business. That is, 
the ability to fly for the projects, which is a new dimension, and it's his own explanation of it. 
Creativity should be part of every company and are encouraged at all levels of government. 
Creativity is making it possible for people to be their best versions. This makes it possible for 
them to take responsibility for the fact that when they are evaluated for a job well done, and 
they are likely to give rise to new and more efficient processes in your organization.  
 
6. Courage: have the courage to go alone, and the more courage to stay on the road. At every 
stage of your journey, not just a mod to help guide you, but you'll probably also have to be 
guided. Have the courage to stand up, his vision was to overcome periods of calmness and to 
rise again, in order to meet the new challenges and, very often, to re-invent yourself. 
 
Conclusion 
Social entrepreneurship is not an alternative to other models of women's power, nor is it a tool 
for the empowerment of women. However, it is not used enough and when it is used, it can be 
more efficient and effective. The Empowerment of women, the organization is under-funded, 
and less than a third of what is currently being used by social enterprises in financial 
activities.There is a huge opportunity to share best practices and replicate successful business 
models and strategies.This will help to increase the number and effectiveness of social 
enterprises, with a focus on the empowerment of women. Women's entrepreneurship in the 
Russian federation is a largely untapped resource. The lack of female role models in the social 
institutions are the one of the obstacles to women as social entrepreneurs are faced with 
.Other barriers to women's social entrepreneurship is also available, and both the Government 
and the intermediary should take care of them. The demand for this  is so great that we can 
make it possible for the women to set up a social enterprise to five times more often than men 
. Women should be proud of its achievements in the field of manufacturing and the women, as 
a leader, but never be satisfied. More work needs to be done to support women as leaders in 
the field, as well as more work-and more of the social institutions in order to ensure that they 
are considered to be the board of directors, executives, managers, teams, and structures, from 
a gender perspective. The resources that are available in order to create a better world 
shouldn't have a glass ceiling, or the wage gap between men and women.  
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To keep a clear vision in place, and move it straight to the steps to help you and take you to 
the next level, and with more self-confidence. Personally, I have found it to be pretty much 
the same, now and into the future, where you will learn a number of new titles every day, this 
will open up a whole new world of features and functions. All you have to do is to be ready to 
face whatever challenges may come your way. Success is bound to follow, and more often 
than not, in abundance. So, jump in, take a chance, and give him the best chance. 
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Abstract  
We consider the current challenges and opportunities in applications of Robotics to financial 
sector Combinations of Robot Process Automation (RPA) with digitization have been 
considered by the industry, with important benefits in cost reduction and efficiency. We 
highlight the general benefits of RPA and the related implementation challenges in detail. We 
discuss more advanced Artificial Intelligence (AI) applications, arguing that such applications 
depend on the general advancements of AI, where human level interaction is not yet available. 
We discuss the great potential for AI applications in the near future and consider some initial 
examples. We also briefly discuss the hard problems of AI in relation to intelligence and 
consciousness in the introductory part, and briefly look at the implications AI and robots 
could have for human society and employment. 
Keywords: Robot Process Automation, Financial Technology, Artificial Intelligence. 
 
Introduction 
From the ancient civilization there have been user configurable automated devises that were 
used to entertain people. Origin of robots starts from the early 19th century. Robot is a 
machine which is specially programmed and controlled by a computer. They are capable of 
carrying complex operations automatically either with an external control or with the 
command embedded inside them. Robots have replaced human in conducting repetitive and 
dangerous activities which humans are not able to do because of certain limitations.  
RPA (Robotic Process Automation) technology, sometimes called a software robot or bot, 
mimics a human worker. As the application of technology that allows employees to configure 
computer software or a robot to capture and interpret existing applications for processing a 
transaction, manipulating data, triggering responses and communicating with other digital 
systems.RPA is the automation of rules-based processes with software that requires zero (or 
minimum) human interaction and applies it to Enterprise Resource Planning systems (ERPs), 
workflows, email systems and databases. In abank RPA has the potential to reduce the 
operational errors, they can work 24*7, reduce the cost of multiple people for the same task 
and also multitasking. This helps to increase the sustainability, increase the customer service 
and also improve the audits.Let me start off by saying that I am not a fan of technology for the 
sake of technology; I’m a seasoned transformation practitioner focused on deploying 
pragmatic solutions to my client’s problems. Industry study show that know only one in ten 
use RPA whereas by the next decade 4 out of 10 will use the same. 
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Scope of Study 
The main focus area of this research paper is to understand the changing financial and 
economic conditions with the advent of modern technology. The data collected is a form of 
secondary data. I focused my course of study in banking, insurance and a part of capital 
markets that is the Algo Trading. This study helped me to gain certain insights on the possible 
outcomes of the introduction of robots in the financial sector and how it will help to ease our 
business to increase profitability. The possible positive impact of these AI and robots in 
banking insurance and capital markets.  
I am going to focus my study on the changes of digitalization or automation in the financial 
sector. Today we stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter 
the way we live, work, and relate to one another. Change is constant we cannot avoid the 
occurrence of the same the only thing we can do is to adjust to the changing environment and 
upgrade ourselves. The First Industrial Revolution used water and steam power to mechanize 
production. The Second used electric power to create mass production. The Third used 
electronics and information technology to automate production. Now a Fourth Industrial 
Revolution is building on the third, the connection of human mind and technology together 
which we call artificial intelligence. Already artificial intelligence is around us from self-
driven cars to virtual assistants that guide us when and where to invest computing the risk is 
to returns factor. Like the previous revolutions the current revolution will also raise global 
incomes and improve the quality of life all over the globe. Currently ordering a cab, booking a 
flight, buying a product, making payment, etc can be done remotely. Transportation and 
communication costs will drop whereas logistics and global chain will be more effective. 
Economists have predicted that with the current revolution the number of job creation will 
come down. A time will come where the people will be rewarded for the innovative idea 
which they give.  
So we are focusing on the impact of robots on financial sector. The Automated Teller 
Machines are there since 1967, but they have not yet replaced the traditional teller jobs. Since 
complex transactions takes place require human intervention best example is the 
demonetization that took place in India. Part of these payments are replaced by various mobile 
E-Payment wallets. The more surprising aspect is robots actually working in a bank like the 
IRA a robot introduced by HDFC bank for providing basic customer service. There are many 
other fields like KYC, Risk, Valuations, Insurance, Limits, etc. 
 
Banking  
Robotics has allowed artificial intelligence and machine learning to be a game changer in 
financial services. It reduces the cost and time both which in turn increases the operational 
efficiency and productivity. According to CB Insights the investment in robots have increased 
from155$ in 2011 to 587$ in 2015. These robots have changed the face of modern day 
banking which in turn has helped satisfy the mellenails requirement of technology. 
 Robotic process automation has also dramatically streamlined a wide variety of back office 
processes that always used to consume time of the bank workers. By shifting these tedious, 
manual tasks from humans to machines which have direct impact on their performance and 
efficiency levels. RPA also provides full audit traits for each process that will help to achieve 
process compliance and reduce risk. There is a great deal of records in the life cycle of a 
normal banking customer right from deposits, withdrawals to loan documentaries. It was 
indeed very tedious job for the customer as well to maintain a record of the same. One of the 
greatest things that robots have done is it has introduced a solution for the banking industries 
through which the data management has improved and we need not be starting from the 
scratch.  
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With the help of this technology the bank employees will be able to have access to 
information at all times at just a click away. The other part where it is usefull is the 
compliance and audit part instead of paying money to the consultant this can be done easily 
with the help of this. For example, Bank of Tokyo- Mitsubishi introduced Nao, a 58-
centimetre (1ft 11)-tall, 5.4 kg robot developed by Aldebaran Robotics. It is equipped with a 
camera and microphone and has visual recognition and remote control capabilities. It can 
recognise 19 spoken languages, interact and communicate with customers in branches, and 
provide response to queries. They also developed a robot named Pepper which is a robot that 
entertains the customers with games and multimedia functions.  
ANZ is using RPA in processing payroll, account payable, mortgage procession, and human 
resource (HR) functions. ICICI Bank, meanwhile, uses RPA to perform over one million 
banking transactions in backend operations per day, reducing response time by 60% and 
improving accuracy. These software robots are deployed in over 200 business process 
functions of the bank across retail banking, agri-banking, trade and forex, treasury, and HR. 
Likewise, Barclays Bank implements RPA across a wide range of processes such as fraud 
detection, risk monitoring, account receivables processing, and loan application. In India 
HDFC on of the largest Indian private sector bank has introduced Eva India’s first AI-based 
banking Chabot. They can assimilate thousands of data from different sources and provide 
solutions in simple language in 0.4 seconds.  
EVA stands for Electronic Virtual Assistant.It is developed by Senseforth AI Research Pvt 
Ltd for HDFC Bank. Senseforth AI Research Private Limited was founded on 27 March 2017. 
It is classified as a Nongovernment Company and has been registered at the Registrar of 
Companies, Bangalore.Chatbot is a short form for chat robot it is a computer programme 
which creates human conversation or chats through artificial intelligence. Presently a chatbot 
conducts conversations with a real person but advanced programmes are being made where 
two chat bots will be able to converse with each other. They are widely used in E-Commerce 
websites and call centre to solve the customer grievances. The development of chatbots has 
opened up new arenas for customer engagement and new ways of carrying out business in the 
form of conversational commerce with the customers. It is now considered to be one of the 
most useful innovations of technologies that businesses can blindly rely on, very conveniently 
replacing the traditional methods of making apps and websites more efficient for business and 
commerce. EVA makes it easier for customers to get quick access to the Bank’s any product 
information, fees and charges for any products, branch IFSC Codes, application processes, 
and a variety of information faster than contacting with an agent. EVA is handling more than 
50000 queries. The developers claim that everyday interaction with EVA and customers will 
help to increase its ability to probability to answering their query. It is considered to be the 
most effective or fastest among their peers. Eva’s everyday interactions with users go through 
a conceptual banking knowledge framework which in turn enhances her ability to field more 
questions accurately. ‘Eva’ never sleeps and her learning never stops!” The Google Assistant 
rollout will make the bank's services accessible to even more customers right on their phones 
Users can just say "Ok Google, talk to HDFC Bank" to their Google Assistant to interact with 
'Eva'. Our AI-driven chatbots with text messaging and voice interactions will help bring 
millions of non techsavvy customers into the fold of digital economy. 
 
SBI in Touch  
India’s largest banking and financial services company: State Bank of India has taken up 
digital in a big way. They have conceptualized ‘SBI In touch’ banking, which has been 
described as the ‘next generation banking initiative’.   
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SBI has collaborated with global IT Services company Accenture to create these futuristic 
digital branches which will offer some of the most advanced banking services.For example, 
for the first time in the history of Indian banking, you can now get a debit card within 10 
minutes of opening your account.These branches would be empowered with interactive LCDs 
mounted on walls, which will help SBI customers to map out their financial plans using SBI’s 
expertise and assistance. They also assist you in taking loans, choosing investments portfolios 
access to mutual funds etc. Another interesting aspect of this is that in case of any queries the 
customer can directly get in touch with the executives through video conferencing.The latest 
move by SBI to open up digital banking and futuristic branches is moving in the right 
direction.You can open your account in around 10 minutes using the ‘Account Opening 
Kiosk’, the smart interactive machines enabled to do all necessary works be it taking the 
photograph or scanning the documents. You can also get a Personalized ATM Debit card 
instantly using another machine. Account opening can be done online in a matter of seconds. 
Like current, saving, PPF etc. We can open savings account in 15 minutes. As we enter the 
digitalised branch we need to fill in the details that appear in the screen no need of filling any 
physical forms. Traditionally we had to fill the form submit our documents then sign in the 
forms. After this process is done we had to revisit the branch for taking the account number 
and the passbook. After which we needed to fill the forms for mobile, internet banking and 
ATM.  
With the digitalized branch like SBI in touch account opening is made simpler. The only thing 
we need to do is carry our adhar card and the necessary documents along with us while 
visiting the branch. We need to fill a digital form which our personal as well as professional 
details will be asked. We need to verify our fingerprint in with the help of the fingerprint 
scanner machine. Once this procedure is done our photo will be clicked later on we need to 
scan our documents. After which we will get our account number. Once we choose the debit 
card receive our account number we can apply for debit card we can also choose the debit 
card number. Later on we will receive the debit card with our photo printed on it.The whole 
procedure is completed in just 15 minutes.  
SBI in Touch Contactless Debit Card is a multi-purpose international debit card which comes 
with contactless technology. This means that the customer can make payments just by waving 
their contactless card near the POS machine. This makes it more viable to the customers. 
There is no need of actually swiping or dipping the card and this ensures that the card is the 
custody of the customer itself. Payments will be faster with the help of such kind of debit 
cards this with the card being in the hands of the customer. These debit cards can also be used 
as normal debit cards for withdrawing cash from ATMs.The Visa pay Wave enabled 
contactless cards ensure that transactions are secure, as the card never leaves the hands of the 
customer, thereby reducing the risk of card loss and fraud. It also reduces queuing time for 
customers as checkouts are faster. These cards work on the Near Field Communication (NFC) 
technology.Contactless card is a new form of plastic money. So that when they are used at a 
contactless reader they securely transmit purchase information toand from the contactless 
reader.Contactless Debit Card is secured with a Contact & Contactless Chip along with 
Magnetic stripe. Black strip behind the debit card. The Chip and the magnetic stripe portion is 
used for purchases at POS and transactions at ATM and where Contactless payments are not 
accepted.  
As contactless transactions require significantly less time compared to traditional card based 
transactions, these cards enhances the customer convenience, while at the same time enabling 
the This card can be used at merchant locations where contactless payment is accepted. It can 
also be used at millions of Merchant locations where standard Card payments are accepted. 
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Advantages   
 Faster day to day payments at merchant locations accepting Contactless Payments. 
 Shopping at 10 lakh merchant outlets in India and over 30 million worldwide, 
accepting Card Payments. 
 For booking movie tickets, utility bill payments, travel, other online purchases and 
payments over the internet.  For withdrawing cash from SBI Group ATMs or other ATMs in 
India and worldwide. 
 Safe online shopping and e-commerce transactions. 
 There is a minimum withdrawal of 100 and maximum limit 40000 rupees. The steps to 
apply for a debit card is that the person should have an account. 
 
Insurance  
You cannot physically see robots but they have entered through your internet ecommerce site 
etc. Some firms are adopting robotics into their claims management process to help predict 
the eventual outcome of the claims process. It will help us to suggest the most appropriate 
strategy based on that prediction (for example, recommending an early settlement on cases 
where the data suggests a high potential for long-term litigation). Others are exploring how 
robotics could help identify potential mismatches between the policy terms set internally and 
those submitted by brokers. This is helping insurers to identify – at policy inception – policies 
that may lead to subsequent losses. Much like other new technologies, business users are 
starting to create bots within their own functions. As these bots start to interact and one starts 
to depend on the output of one and another. Data will also create a challenge. Cognitive 
computing and machine learning relies on building a repository of reliable historical 
information from which the bots can learn. The recent ‘chatbot’ debacle illustrated how the 
quality of the data being fed into the machine influences the quality of the results. Making 
sure the machines are working from the right data (and that they are all agreeing on the same 
version of ‘the truth’) will be critical to safely unlocking the value of cognitive robotics. 
Insurance CEOs will also need to deal with new cultural considerations. What role will bots 
play in the future model? How will bots and humans interact? How will questions of ethics 
and morality be managed and reflected? These are questions that will require clear vision 
from CEOs. Whatever the answers are to these questions, there seems little doubt that the 
pace of robotics development is set to continue unabated. The insurance industry is outdated 
in the aspect of use of technology. Filling claim looks often the same as it was before just fill 
in the forms and the restwill go on. Earlier the concept of insurance was based on pooling 
concept like there would be one main agent then he will sell policies to a person Mr A then 
the policies which will be sold by Mr A will be marked under him and the commission for the 
same will be received by Mr A as well as the initial agent. Due to this kind of structure if the 
agent goes on leave due to some personal reasons then the claim requests of his clients will 
remain pending till the time he does not resume office. Due to such kind of situation the 
workload increases and in turn causes the loss of the customers. However with the 
development of AI in insurance a new process of touch less insurance claims with minimal 
human intervention will be planned. These robots will analyze the claims with the help of 
algorithms and recognize if there is something fraudulent. The robots will analyze the claim 
settlement process with the help of trend analysis and the past statistics which will help them 
to settle the claims in a speedy manner. In a recent survey conducted it saw that around 74% 
customers prefer computer controlled system. They are planning to introduce chatbots as 
majority of the customers are using mobile phones.   
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The future of the insurance field can be the majority of the time spent by the companies for 
analyzing the underwriting process. Instead Artificial Intelligence and bots can automate the 
entire process. For example someone who has a healthy lifestyle, good medical background 
and stable job is person who is considered to be a safe driver with low amount of premiums. 
AI can analyze the data regarding the customers risk better than the humans with minimal 
errors. With the help of AI the policies can be broadly classified into three parts like. 
 
a) Behavioral Pricing Policy  
It means IOT (Internet of Things) sensors will provide personalised data for pricing strategy. 
For example if a person is safe driver with minimal accidents and faults then they need to pay 
less premiums for car insurance. IoT sensors allow insurance carriers to price coverage based 
on real events, in real time, using data linked to individuals rather than samples.Telematics 
sensors allows real-time tracking of an underlying asset (cars) allowing for the roll-out of a 
new product line in the related insurance market (auto insurance) by personalizing the risk of 
the event being insured (a car accident). 
 
b) Customer Experience & Satisfaction  
AI will ensure seamless automated experience and the chatbots will ensure that there is 
adequate customer satisfaction. This will also ensure a wide range of insurance policies on 
offer for the customers and also the processing time for these insurance will also 
reduce.Chatbots will recognise our face and identity related data can be collected from the 
social data which can be used for personalise sales conversation, For example a life insurance 
company named lapetus made headlines by offering life insurance premium to customers with 
the help of selfies. They have a face recognition technology that will analyse the face and 
accordingly decide whether the person is a smoker or an alcoholic and then decide the 
premium accordingly. 
 
Financial Markets 
 Capital markets is the place where major chunk of investments takes place in any economy. It 
is this market where any country will like to put their best foot forward in case of technology. 
The main reason being this is the place where the maximum of foreign investments flows and 
the it is one of the key indicator for growth of the economy. There are three major advantages 
of Robotic automation they are streamlined cost, enhanced control and data analytics without 
affecting the quality of the services. In fact the cost can be reduced to around 50-70% in case 
of bulk trades. Robotics will ensure smooth customer on boarding facilities as majority of the 
data will be collected by IOT which will ensure thatthere is minimal repetition of questions 
which will ensure that the customers are not irritated. It will also ensure that the customer 
service is improved with fast and prompt service. Investment banking as an industry is always 
been in pressure due to regulatory supervision, liquidity and capital requirements. The ROE 
return on equity has also dropped over the period of time. With the help robots the investment 
pattern of the customers can be analysed and then the suitable trades can be suggested. They 
can be used for the customer KYC formalities. This will ensure that more and more 
customersare encouraged to participate in the markets. 
Algorithmic trading is a method of executing a large order (too large to fill all at once) using 
automated pre-programmed trading instructions. The price and volume will be set 
automatically. They are developed so that the traders do not need to constantly keep track 
about the markets.   
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These popular algos work on certain percentages like if the stock or index hits a certain level 
then the trades start getting executed. On April 3 rd 2008, Securities & Exchange Board of 
India (SEBI), started allowing Direct Market Access facility which allows buying or selling of 
orders by institutional clients without manual intervention by brokers. Direct Market Access 
(DMA) enables clients to access the exchange trading system through brokers’ infrastructure 
but without manual intervention. Algorithmic trading is not an attempt to make profit but in 
turn to reduce the risk of investment and minimise the loses. Many of these trades fall into 
high value trade and high volume trade.It is widely used by Investment banking, pension 
funds, mutual funds and hedge funds. Timely access to market intelligence and swift trade 
execution has always been the key to wealth creation in capital markets. Today, traders rely 
not only on high-speed information networks for timely access to news and market data, but 
also on algorithms to swiftly generate and execute trading decisions. Hence, algo-traders are 
increasingly looking at artificial intelligence solutions to build more dynamic models that can 
adapt to change markets. In addition to market data, these smart systems can utilise alternative 
data such as news, weather updates, satellite images, videos and geo-sensor data to predict 
market trends. Moreover, equipped with deep learning, reinforcement learning and genetic 
algorithms, these systems continue to learn and get better with time. With several 
amendments over the years, India provides a good opportunity for HFT traders due to a 
number of factors such as co-location facilities and sophisticated technology at both the major 
exchanges; a smart order routing system; and stock exchanges that are well-established and 
liquid.Given the rapidly growing trend and demand of HFT and Algorithmic Trading in 
developing economies & emerging markets, there have been efforts by various exchanges to 
educate their members and develop the skill sets required for this technology driven field. 
 
Conclusion  
Time is money people value time more than anything so with the advent of robots in the 
financial sector it will ensure better quality of services at minimal time with minimum 
wastage of resources. It is likely that the use of RPA and AI will be on an uptrend and people 
will try to implement in many other aspects of the financial sector. I would like to give an 
example of Amazon Go store that is been opened in Seattle a city in Washington D.C the 
main attracting concept in this store is that while we enter the store we need to open the 
application. Later on whatever we buy there are cameras everywhere that scans the barcode 
and the amount to be paid is directly deducted from the amazon go account. When we are at 
the checkout counter we need to tap our mobile and the amount will be deducted from our 
account. There is no need for the customers to stand in the long queues for billing such kind 
of innovative technology if introduced in the finance domain then there would be smooth flow 
of transactions. According to current research it is shown that AI is unable to surpass the 
human behaviour and thinking. However, steady gradual improvements in AI could reach a 
point where AI exceeds current expectations.It is difficult to determine where this technology 
might create new jobs in the future, yet easier to see which tasks AI might take from humans. 
It’s likely that any routine, repetitive task will be automated. It’s likely that we will adapt to 
technological changes by inventing entirely new types of work, and by taking advantage of 
our uniquely human capabilities. So we can conclude our topic by saying that robots is a boon 
in this sector it all depends how we look upon it and how we react to the changing 
environment and upgrade ourselves. 
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Abstract 
Peat ecosystems are one type of ecosystem that has an important role in life. Currently, there 
is a decrease in the quality of the existence of peat ecosystems, one of which is due to fires. 
Recovery efforts need to be made to improve the quality and maintain the existence of peat 
ecosystems that are supported by the community. Many studies have proven that communities 
are an important part of preserving natural resources and ecosystems, including efforts to 
restore peat ecosystems. The social aspect that affects efforts to restore peat ecosystems is the 
social network of the community. This variable is important because it is a form of 
community participation to optimize peat recovery efforts so it needs to be researched. The 
purpose of this study is to find out and analyze the social networks owned by the surrounding 
community in the Tahura Orang Kayo Hitam (OKH). This research was conducted in 
September 2022 in the village of Gedong Karya Village, Kumpeh District, Jambi Province. 
This data collection was carried out through data collection using focus group discussions 
(FGD) with respondents, and field observations. Based on the results of data analysis, it is 
known that the social network of the Gedong Karya community is included in the low 
category where the community still does not participate in efforts to restore peat exosystems. 
Therefore, it is necessary to carry out several programs that can increase community 
participation and participation in efforts to restore the peat ecosystem around Tahura Orang 
Kayo Hitam.   
Keywords: Social networks, peat ecosystems, recovery, communities 
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Abstract 
In order to reduce the cost of fertilizers as well as their influence on the environment, 
scientists are paying more and more attention to slow-release or controlled-release fertilizers, 
which are prepared from abundantly available biodegradable natural materials such as 
biopolymers. 
Based on this context, a novel hydrogel was prepared by encapsulation of NPK using a cross-
linked sodium alginate grafted with polyacrylamide (PAM) for application as slow- controlled 
release fertilizer. The prepared S-CRF beads were characterized by Fourier- transform 
infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), 
scanning electron microscopy (SEM). Swelling capacity and water retention were also 
evaluated. The fertilizer release behavior was evaluated in water and the results showed that 
the fertilizers displayed an improved NPK release properties according to the European 
standard EN 13266. These fundings indicated that the grafting of PAM onto alginate skeleton 
enhanced the controlled release behavior of NPK fertilizer with a maximum release rate of 
55% (nitrogen) ; 42% (phosphorus) ; and 31% (potassium) for 28 days. 
These good characteristics revealed that the prepared S-CRF beads can be practically used in 
agricultural applications. 
Keywords: Alginate, NPK. 
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Abstract 
The study about gastrointestinal helminthes of sheep at  eastern part of  Serbia was performed 
from March to October 2018. During coprological and post-mortem examination revealed 
protosoan and helminthh infections. From protozoan infection coccidiosis were found at 
51.21% herds. At sheep most abundant coccidia were E faurei found at 56%, followed by 
E.ovinoidalis (44%), E.  pallida (27%) and E.ahsata  (11%).  At goats most abundant were 
E.arlongy found at 61%, followed by E.nina-kohl-yakimovae (43%), E. christenseni (35%), E. 
hirci (39%) and E. caprina (27%).  Cryptospoidium spp. were at 26.82% herds. From 
helminth infection tapeworm Moniezia expansa we occurred in 29.26%, fluke Dicrocelium 
dendriticum in 56,09% and Paramphistomum cervi at 21.95%. Gastrointestinal helmiths were 
occurred at all examined herds. we occurred: Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta in 
92.23% of animals, O.ostertagi (31.33%), O.ocidentalis (12.33%), Trichostrongylus axei 
(98.60%), T. colubriformis (91.57%), T. capricola (23.37%), Nematodirus spathiger 
(100.00%), N. filicollis (22.31%), Haemonchus contortus (89.95%), Marshallagia marshalli 
(31.77%), Skrjabinema ovis (11.28%), Bunostomum trigonocephalum (15.28%), Chabertia 
ovina (69.14%), Oesophagostomum venulosum (24.39%), Cooperia curticei (50.52%), C. 
oncophora (7.29%) and C. punctata (2.26%).   
Keywords: sheep, goats, protozoa, helminths, eastern Serbia 
 
 
INTRODUCTION 
Breeding of sheep and goats was a long tradition in the hilly parts of eastern Serbia. Today, 
small flocks of sheep and goats play an important role in providing animal protein for diet 
especially for those people who live in villages. Both sheep and goats are milked and they 
produce the bulk milk supply, together with a large proportion of the meat that is consumed. 
They are usually kept under extensive conditions and graze or brows on any land that is not 
being cultivated. They are usually kept on pasture under extensive conditions.  
In this way of breeding is permanent connected with eggs, larvae and intermediate hosts of 
parasites which was one of the main health problems of small ruminants. Parasite infection 
results in direct and indirect economical losses.  The harmful effect of parasites is reflected in 
the reduction of milk yield, reduction of body weight and the quality of wool, leading to large 
losses in sheep production. With these reasons in mind, we started with examination. 
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MATERIAL AND METHODS 
The study about gastrointestinal helminthes of sheep in the eastern part of  Serbia was started 
in March 2018 and finished in October 2018. This part of Serbia is well known for large 
number of pastures suitable for growing small and larger ruminants.  
Using standard coprological methods we examined 398 fecal samples from 41 sheep herds 
and 19 goat herds. The fecal samples were obtained from a different source altogether as they 
were collected from flocks in the field, and the results support the other findings. These 
counts were also of value in providing some information on the egg rise. Examination were 
performed using a standard corpological technique with saturated NaCl solution and 
sedimentation. 
A total of 56 animals were examined by post-mortal examination. The determination of 
parasites we performed by morphological characteristic. Molecular detection of 
Cryptosporidium sp. we not performed. Post mortal examination gave us insight into the types 
of parasites that were present in the infections.    
Determination of eggs or oocyst and adult parasites was based on its morphological 
characteristics. 
 
RSULTS AND DISCUSION 
Coccidiosis was found in 21 (51.21%) herds. We usually occurred mixed infection with 2-3 
coccidian species. The number of excreted oocysts was higher in young  (18565+/-24888 
OPG) than in adult animals (2567.3+/-12678 OPG).   
At sheep most abundant coccidia were E faurei found at 56%, followed by E.ovinoidalis 
(44%), E.  pallida (27%), and E.ahsata  (11%).   
At goats most abundant species were E.arlongy found at 61%, followed by E.nina-kohl-
yakimovae (43%), E. christenseni (35%), E. hirci (39%) and E. caprina (27%).  
Cryptospoidium spp. was found in 11  (26.82%) herds. During examination we revealed the 
presence of gastrointestinal helminths in all examined herds, usually with 3-4 parasites 
species.   
Tapeworm Moniezia expansa occurred in 12 (29.26%) heads, fluke Dicrocelium dendriticum 
in 23 (56,09%), and Paramphistomum cervi in 9 (21.95%) herds. Gastrointestinal helminths 
occurred at all examined herds. 
During post mortem examination we occurred: Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta in 
92.23% of animals, O.ostertagi (31.33%), O.ocidentalis (12.33%), Trichostrongylus axei 
(98.60%), T. colubriformis (91.57%), T. capricola (23.37%), Nematodirus spathiger 
(100.00%), N. filicollis (22.31%), Haemonchus contortus (89.95%), Marshallagia marshalli 
(31.77%), Skrjabinema ovis (11.28%), Bunostomum trigonocephalum (15.28%), Chabertia 
ovina (69.14%), Oesophagostomum venulosum (24.39%), Cooperia curticei (50.52%), C. 
oncophora (7.29%) and C. punctata (2.26%).   
Species in the genus Ostertagia, Trichostrongylus and Nematodirus were present after the 
first appearance of those present during the entire study period. Haemonchus contortus is 
ordered in animals during the warmer and Marshallagia marshali during the colder period of 
the year. Species in the genus Cooperia, and Oesophagostomum. Bunostomum were often 
present in lambs sacrificed during all 
the monitoring period. Species in the genus Cooperia, and Oesophagostomum. Bunostomum 
were often present in lambs sacrificed during the monitoring period At the beginning of our 
research, conducted in March, the real extent of gastrointestinal infections strongilidae was 
83.33%, after which he soon reached a level of 100% in the same way and moved to the end 
of follow-up period.  
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 Abstract 
Gold is the multifunctional material used in different drugs of medication importance, because 
it has a distinctive resistance to antioxidant, bacteriostatic and anti-corrosive characteristics. 
Now in this time, recent medications are taking shape and use of gold to create nanomedicines 
in numerous developments, because gold nanoparticles contain the group of amines and thiol 
used for the use of the medicines and antibodies. The colloidal gold has been found to be the 
localized Plasmon surface resonant, to absorb light in gold nanoparticles at the particular 
wavelengths and to show photo thermal and photo acoustic properties which make them 
helpful for hypothermal cancer treatment as well. Modifying shape and dimension of gold 
nanoparticles can alter the photochemical localized plasma resonance of the surface, and thus 
alter photo-caustic and photo thermal features that permit the use of different light 
wavelengths, such as light, in the near-infrared range. Gold nanoparticles can readily be 
distributed around the body to locate tumours and excrete readily through the urine system 
when they are produced at the nanoscale point. In this document we discuss the progress, 
applications, structures and future directions for the use of gold nanoparticles to treat cancer. 
Keywords: Gold nanoparticles, hyperthermia, cancer therapeutics, photoactive property.
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Abstract 
In recent years, biotechnology has largely been used in animal production. Particularly, 
biotechnological applications in animal nutrition have become one of the current topics that 
are increasingly gaining importance. These biotechnological practices provide positive effects 
to improve animal performance, provide beneficial effects for animal health, increase food 
safety, sustainable usage of natural resources, and reduce environmental pollution. Alternative 
feedstuffs which are improved for nutritional value and some feed additives (enzymes, 
probiotics, prebiotics etc.) could be developed by biotechnological methods. Usage of these 
products in animal nutrition aims to increase productivity and product quality. Besides, these 
products provide some advantages for animal health by increment in digestibility, regulation 
of intestinal microflora, and supporting immunity. In poultry nutrition, new concepts have 
been developed by the usage of molecular techniques, and genomic and bioinformatic 
technologies. The concept of nutrigenomics has focused on the relationship between nutrition, 
gene, and diseases, the possible effects of consumed feeds on genes, and protein synthesis in 
animals. The other biotechnological applications are amino acid nutrition, in-ovo nutrition, 
and alternative feeding techniques related to support reproduction, performance, and stress. 
However, the sustainability of the poultry sector in the future depends on the progression of 
nutrition and feed technologies. In this review, the possible effects of biotechnological and 
nutrigenomic applications in poultry nutrition during both the incubation period and growing 
period on embryo development, growing and body weight gain, feed efficiency, immunity, 
digestibility, and intestinal development, feed quality and environmental sustainability has 
been investigated. 
Keywords: biotechnology, poultry nutrition, body weight, nutrigenomics, in-ovo nutrition. 
 
Introduction  
Animal biotechnology is a part of science for animal characteristics and the attempt to breed 
these characteristics into a series of animal lines. Biotechnology has provided new methods 
that can be used to improve both the production and welfare of animals. Animal 
biotechnology is based on conventional breeding techniques dating back to 5000 B.C.E. The 
advancement of recombinant DNA techniques, which were invented in 1970 as well as the 
subsequent study of genes, the proteins they produce, and the functions the proteins play in 
animal biochemical processes (functional genomics) (CRS Report for Congress, 2011). 
Biotechnology is currently in the process of engineering poultry microflora and enzymatic to 
continue improving poultry nutrition and controlling feed genetic material that 
includes antibiotics, probiotics, prebiotics, and enzymes. The increase in poultry production 
significantly impacts feed material demand.  
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Because of limited natural resources, alternative biotechnology applications such as 
probiotics, prebiotics, synbiotics, enzymes additives in poultry nutrition and feed technology 
are used to identify the sector’s current and future challenges. The inclusion of new genes into 
feedstuff also provides nutritionists with additional application tools to enhance nutrition and 
animal health (Avindran and Blair, 1991).  
Also, biotechnology usage in such fields as nutrition (vitamins, nutritives), animal health 
(vaccines and antibiotics), (therapeutic proteins), and genomics (reproduction) has had and 
will continue to have a significant impact on agriculture (Lander and Weinberg, 2000). In 
order to increase the quality of feed and food derived from animals, as well as the health and 
performance of animals, feed additives are non-nutritive natural products that are irregularly 
added to the basic diet. Also feed additives enhance animal consumption, absorption, 
nutritional absorption, and growth by influencing physiological processes like immune 
response and stress resistance (Cean et al., 2015; Jet and Florencia., 2021). For many years, 
the chicken industry has utilized antibiotics to increase production, stimulate growth, and 
protect chickens from harmful bacteria (Salim et al., 2018). Improved feed conversion 
efficiency, immune system stimulation, increased vitality, and control of the gut microbiota 
all contributed to this improvement (Peric et al., 2009). 
Antibiotics are widely used in the poultry industry to protect birds from infections and 
illnesses and increase meat and egg production. However, using dietary antibiotics led to 
issues such as the emergence of drug-resistant bacteria, drug residues in the bodies of the 
birds, and an imbalance of the normal microbiota. Therefore, it has become vital to create 
alternatives that either use beneficial microorganisms or non-digestible substances that 
promote bacterial activity (Sorum and Sunde, 2001; Andremont, 2000). Antibiotic growth 
promoters have been banned in poultry nutrition in the European Union (Wilkie et al., 2005) 
and there have been recent global efforts to reduce or eliminate in-feed AGPs (Yegani and 
Korver, 2008). AGP alternatives are being actively sought in animal feed. Probiotics, organic 
acids, prebiotics, minerals, enzymes, herbs, phenolic aromatic components, and fermented 
feeds (FF) are examples of all these (Knarreborg et al., 2002; Reid and Friendship, 2002; 
Dahiya et al., 2006; Missotten et al., 2007). Also, fermented feed is recognized as a safe 
method for replacing AGP in poultry nutrition (Heres et al., 2003; Niba, 2008). As a result, 
this review discusses current and previous biotechnological applications in the poultry 
industry to enhance poultry nutrition and feed techniques.  
 
Probiotics 
Probiotics are cultures of living microorganisms including bacteria and yeast,  providing 
health benefits to the host when consumed in sufficient quantities. (FAO/WHO, 2002). In 
poultry nutrition, probiotics are used to improve birds’ performance and efficiency, and 
decrease intestinal pathogen colonization such as Salmonella spp, E. Coli etc. Nondigestible 
nutritional additives as probiotics that advantage the host by leading to the growth of 
beneficial bacteria and/or activity in the colon (Gibson and Roberfroid, 1995). Probiotics are 
generally given to the birds through feeds, drinking water, pulverization on the animals, or in 
ovo injection of eggs during the incubation period. The type of administration and the content 
of probiotics impact intestinal colonization capacity. Bacillus, Bifidobacterium, Clostridium, 
Enterobacter, Lactobacillus, Fusobacterium, Escherichia, Enterococcus, and Streptococcus 
are the most common bacteria in the gastrointestinal tract of birds. Various bacteria strains, 
such as Lactobacillus, Enterococcus, Pediococcus, and Bacillus spp., are the most common 
probiotic microorganisms used for feed additives. Probiotics include microscopic fungi such 
as Saccharomyces cerevisiae yeasts (Paryad and Mahmoudi, 2008).   
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Productive live yeast was first documented as a probiotic feed additive for poultry a few 
decades ago because of its beneficial effects on performance. Saccharomyces cerevisiae has 
been used as a fermenting agent in the bakery (Rose and Vijayalaskashmi, 1993), diluting, 
and fermentation companies since ancient times, but currently a variety of strains of the 
organism have been used for different purposes (Onifade and Babalunde, 1998). Due to their 
positive effects on the growth rate, pathogen control, and feed efficiency, various feed 
additives have been proposed as antibiotic alternatives. In poultry nutrition, commercial 
probiotics additives include Lactobacillus species (L. acidophilus, L. bulgaricus, L. 
plantarum, L. casei, L. salivarius, L.lactis etc.), Bifidobacterium species (B. bifidum, B. 
longum, B. lactis, B. adolescentis etc.), and other microorganisms (Streptococcus 
thermophilus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium butyricum) and yeast 
(Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae) (Heyman and Menard, 2002).  
 

Table 1. Effects of some probiotics on poultry performance, immunity, and health 
Probiotics Effecting factors 

Lactobacillus spp., Increased Weight gain, body weight, hatchability 
Aspergillus oryzae, 

Bifidobacterium bifidum, 
 

Improved Feed efficiency 

Enterococcus faecium, 
Plasma cholesterol and triglyceride concentrations are 

reduced 
Streptococcus 
thermophilus, 

Decreased mortality 

(Karimi Torshizi et al. 2010; Zhang and Kim., 2013; Pender et al., 2017). 
 
Prebiotics 
Prebiotics are non-digestible food (feed) ingredients that benefit the host by selectively 
stimulating the growth and/or activities of one or a small number of bacteria in the gut, 
thereby improving host health (Gibson and Roberfroid, 1995). Moreover, a prebiotic is a 
selectively fermented ingredient that allows specific changes in both the composition and 
activity of the gastrointestinal microbiota assissting to the host (FAO/WHO, 2002). Prebiotics 
primarily consist of oligosaccharides, sugar molecules with three to six chains, and soluble 
fiber. These carbohydrates occur naturally in fruits and vegetables. Inulin, 
fructooligosaccharides (FOS), galactooligosaccharides (GOS), soy oligosaccharides (SOS), 
xylooligosaccharides (XOS), pyrodextrins, isomalto-oligosaccharides (IMO), and lactulose 
are all examples of prebiotics. Nondigestible oligosaccharides (NDOs) of diverse origins and 
chemical properties have been the most reported in a large number of studies and with the 
most reliable evidence for the effects of prebiotics (Macfarlane et al., 2008;  Charalampopolus 
and Rastall, 2009). 
Prebiotics in broiler nutrition has been found to enhance the number of lactobacilli in the 
gastrointestinal tract in research. In addition, the microbiological impacts of prebiotic 
supplementation, increased bifidobacteria, and decreased clostridia levels were identified 
(Cao et al., 2005; Baurhoo et al., 2007). Prebiotic supplementation has also been shown to 
reduce some harmful microorganisms, including streptococci, staphylococci, bacilli, and yeast 
(Samarasinghe et al., 2003). Performance traits in broilers have been evaluated with prebiotic 
supplementation. Also, it has been indicated that an increase in body weight, body weight 
gain, feed conversion, and carcass weight with using prebiotics in poultry (Yusrizal and Chen, 
2003; Xu et al., 2003; Józefiak et al., 2008).  
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Synbiotics 
The principle of using synbiotics was developed based on evidence that prebiotics 
improves the effectiveness of probiotic microorganisms by feeding them with components 
specific to their metabolic needs, thereby enhancing their survivability and competing with 
other microorganisms (Roto et al., 2016). Markowiak and Slizewska (2018) conducted the 
overall effects of synbiotics on various animal species and concluded that combining 
probiotics and prebiotics as synbiotic products can provide higher effectiveness than using 
those components separately. Furthermore, in ovo administration of probiotics also with their 
specific nutritional requirements (prebiotics) appears to be a solution for eliminating 
the competition of some probiotic microorganisms (e.g., Bacillus subtilis) with the embryo on 
nutrients inside of the egg (Triplett et al., 2018).  
In a research, the use of various symbiotic dosages in broiler feeding influences body weight 
at the age of 42 days. The body weights of the control, dose 1 (500 g/ton) and dosage 3 (2000 
g/ton) groups were 2818.5, 3009.4 and 2981.2 g, respectively, while the body weights of the 
broilers treated with dose 2 were 3238.6 g. The broiler chicks fed the second dose of the 
chemical showed the greatest increase in body weight. The dosage 2 group's 2.72 rate of feed 
conversion was found to be the greatest (Sözcü and İpek, 2017). Also in another research, 
broilers given probiotic supplements had a higher body weight (1667.65 gram) than control 
birds (1645 gram) at day 35. The synbiotics-supplemented group had a greater (p<0.05) 
carcass percentage compared to the control group (60,82±12,63%) and the probiotics-
supplemented group (59,54±12,14%) (Ahmed et al., 2015).  
 
Enzymes  
In biological systems, there are many different types of proteins called enzymes. All digestive 
and metabolic activity, both anabolic and catabolic, depends on the action of enzymes 
(Khattak et al., 2006). Due to their importance for metabolic processes, enzyme production 
occurs in all living activities from the most complex animals and plants to the most basic 
unicellular forms of life.  Some bacteria (Bacillus subtilis, Bacillus lentus, Bacillus 
amyloliquifaciens, and Bacillus stearothermophils), fungi (Trichoderma longibrachiatum, 
Aspergillus oryzae, and Aspergillus niger), and yeast are the major microorganisms 
responsible for the production of enzymes (S. cerevisiae). In the middle of the 20th century, 
enzymes were first used in the nutrition of chicken. In the feed industry, poultry has primarily 
used enzymes to counteract the effects of viscous, nonstarch polysaccharides found in cereals 
like barley, wheat, rye, and triticale. The digestion and absorption of all nutrients in the diet, 
especially fat and protein, are decreased by these antinutritive carbs, making them 
unattractive. Also, cellulase (ß-glucanases), xylanases and related enzymes, phytases, 
proteases, lipases, and galactosidases are some of the enzymes that have been utilized in 
animal nutrition recently or have the potential to be used in the future. 
Biotechnology has enabled the production of more effective enzyme preparations in large 
quantities at a low cost (Donald et al., 2010). The supplementation of these enzymes to 
improve nutritive value is becoming more common. Enzymes are required for the breakdown 
of cell wall carbohydrates to release the sugars required for lactic acid bacteria growth. 
Enzymes that have the potential to be used in the feed industry include cellulose (ß-
glucanases), xylanases and associated enzymes, phytases, proteases, lipases, and 
galactosidases. Phytase enzyme supplementation enhances amino acid digestibility. Cellulase 
enzymes are being used to degrade cellulose, which is not degraded by endogenous 
mammalian enzymes.  
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Table 1. The Contribution of Some Enzymes to Poultry Nutrition (Khattak et al., 2006). 

 
  Enzymes    

ß-glucanases Xylanases ß-galactosidases Phytases Proteases Lipases Amylases 

 
Substrate 

 
Barley Oats 

Wheat, Rye, 
Triticale 

bran 

Grain legumes 
Lupins 

Plant 
feedstuffs 

 
Proteins 

 
Lipids 

 
Starch 

 
Some enzyme products are currently being evaluated in the feed industry, including protease 
to improve protein digestion, lipases to optimize lipid digestion, ß-galactosidases to neutralize 
certain anti-nutritive factors in non-cereal feedstuffs, and amylase to aid in starch digestion in 
animals. The use of feed enzymes in poultry diets has several advantages, including reduced 
digesta viscosity, improved digestion and absorption of nutrients, particularly fat and protein, 
and improved. 
 
Yeast  
Yeasts are single-cell eukaryotic creatures that belong to the class of fungus (Bennett, 1988). 
There are over 500 distinct yeast species, but only a few of them are used economically, with 
Saccharomyces cerevisiae being the most common. S. Cerevisae (Shurson,, 2018). The 
nutritive value of feed and animal performance have been to enhanced by the addition of live 
yeast to animal nutrition. Complex carbohydrates found in abundance in the yeast cell wall 
(46% glucan and 43% mannan) may be crucial for the gut microbiota, enhanced immunity, 
and meat quality. Yeast has been known as a probiotic in feed animal (Saegusa et al., 2004; 
Vohra, 2016). Yeast probiotics have been demonstrated to be more effective than other 
probiotics in improving poultry performance (Reisinger et al., 2012; Yaşar and Desen, 2014). 
A recent study evaluating a number of probiotics from the Lactobacillus spp. revealed no 
positive benefits on broiler performance (Olnood et al., 2015). 
In broiler chicks fed a meal supplemented with 0.1% Saccharomyces cerevisiae body weight 
rise and aflatoxins' severity may decrease (Stanley et al., 1993). The yeast strain 
Saccharomyces cerevisiae (SC) contains bioactive proteins, vitamin B complex, and 
significant trace minerals. According to Madrigal et al. (1993), feeding broilers 50, 100, and 
200 g/t of Saccharomyces cerevisiae var. Boulardii from 1 to 49 days of age increased feed 
consumption.  Bradley and Savage (1994) reported a significant increase in the retention of 
some minerals (Ca, P, Mn, and K) in turkey chicks when fed live yeast culture 
(Saccharomyces cerevisiae) compared with those fed the control group yeast culture showed 
that enteropathogenic bacteria have been less likely to colonize broiler diets when mannan 
oligosaccharide, is produced from Saccharomyces cerevisiae cell walls. Including 0.3-0.5% 
yeast Saccharomyces cerevisiae in broiler starter and finisher diets enhanced growth and feed 
efficiency.  
Furthermore, some applications for the use of yeast in animal production have emerged 
recently;  
l- Yeast is used for specific metabolic products (the use of Phaffia rhodozyma carotenoids for 
egg-yolk color) 
2- The impact of yeast on the bacterial load within the caecum. 
3- Some yeasts' as a component of livestock gut microflora and immune system  
4- The use of Saccharomyces cerevisiae in nutrition against aflatoxicosis in broiler chickens 
and ducklings (Shehu and Buba., 2019).  
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Nutrigenomics in Poultry Nutrition 
Nutritional genomics, also known as "nutrigenomics," is the research of how genes and gene 
products interact with dietary chemicals to change phenotype. According to nutrigenomics, 
nutrients are dietary signs that the cellular sensor system picks up and that affect the 
expression of genes and proteins, which in turn affects the creation of metabolites. 
Researchers have recently been enabled to examine the effects on animal production and 
nutrition at the molecular level because of the growth of the discipline of molecular biology. 
Also, it has been shown that dietary substances can change gene expression. In addition, they 
could bind to transcription factor receptors, complete main or secondary metabolic pathways 
and change the quantities of substrates or intermediates, or modify signal transduction 
pathways.  
Nutrigenomics is based on a better understanding of both human and animal genomes. In the 
field of nutrigenomics, nutrients are seen as signals to certain cells in the body. In response to 
this information, the cell sends biochemical data from DNA or genes (the field of genomics) 
to RNA (the field of transcriptomics), which is then translated into specific proteins (the field 
of proteomics), and determines the metabolic pathways (the field of metabolomics) (Moody, 
2001). Animal nutrition would probably benefit from nutrigenomics, which also increases 
animal yield, feed efficiency, reproductive efficiency, and immunity. The potential uses of 
nutrigenomics have been studied by several authors (Zduczyk and Pareek 2008; Pal, 2018). 
Numerous dietary nutrients, such as macronutrients (carbohydrates, proteins, and fats), 
vitamins (B, A, E, and D), minerals (Se, Fe, and Ca), phytochemicals (indoles and 
flavonoids), and phytocompounds (isothiocyanates, flavonoids, and indoles), have been 
demonstrated to change gene expression (Alagawany et al., 2021).  
In a research, 7-day-old birds were separated into 4 groups by Roy et al. (2008). Group 1 
received commercial feed for 30 days, while groups 2, 3, and 4 received supplements 
containing 2.5%, 5%, and 10% of omega-3 PUFA. In addition to decreasing tissue-level 
cholesterol, there is an upregulation of genes encoding proteins involved in lipid oxidation. In 
research, a total of 750-day-old male Cobb 500 broilers were utilized by Del Vesco et al. 
(2013). Treatments included a basal diet (control) without any synthetic methionine addition, 
four groups receiving methionine supplementation from two sources and two levels (DL-
methionine, 0.08%, and 0.24%), and methionine hydroxy analog free acid, (0.11%, and 
0.33%, MHA-FA). The muscle of the methionine-supplemented birds exhibits a marked 
decrease in the expression of the avian transducing protein (avUCP) as well as an 
improvement in feed efficiency. 
 
Recent Progress in Poultry Nutrition 
Amino Acid Feeding   
Protein nutrition for birds is currently investigated with ileal digestibility studies, amino acid 
balancing, and protein nutrition in the form of amino acid nutrition. To investigate their 
effects, amino acids are included in the ration together with feed additives. In order to 
compensate for deficiencies in the quantity and variety of feed materials, commercially 
produced synthetic amino acids have become faster and cheaper bu cümle anlaşılmıyor. The 
research focused on the use of amino acids with enzymes, herbal extracts, trace elements, 
vitamins, prebiotics, and probiotics may improve bioavailability in poultry nutrition in the 
future (Kutlu ve Şahin, 2017).  
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In ovo Feeding   
The in-ovo feeding is one of the most accurate and successful techniques used in poultry 
production.  In ovo-feeding for chickens has been an area attracting attention in recent years.  
It has been utilized to affect birds' health and production potential, beginning with their 
earliest embryonic stages inside the egg. Contrary to conventional feeding, this method, which 
is based on injecting liquid solutions containing diverse proteins, carbohydrates, and amino 
acids into the sacs of developing chicken embryos, promotes the development of the animal's 
digestive tract. Research on the possible impacts of these feeding techniques on the 
development of the immune system, bone health, glycogen storage, body weight gain, gut 
development, and epigenetic programming in the broiler, turkey, and other bird eggs is 
proceeding (Uni, 2003). 
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ÖZET 
Diğer Brassica türleri gibi B. oleracea L. de iyi bilinen bir türdür. B. rapa, B. nigra, B. juncea, 
B. carinata ve B. napus ile birlikte U Üçgenini oluştururlar. Yetiştirme ve agronomik 
yenilikler, Brassica cinsinden genotiplerin küresel evrimine yol açmıştır. Brassica'nın 
dünyadaki en popüler türü B. napus L'dir. 
Türkiye ve Karadeniz Bölgesi'nde popüler bir sebze yapraklı lahanadır (B. oleracea conv. 
acephala). Fideler, çiftçinin bahçesine taşınmadan önce tohum yataklarında yetiştirilmektedir. 
Bu bitkinin yaprakları yemek pişirmede kullanılmaktadır. Bu bitkilerin tohumları da sadece 
çoğaltım için kullanılmaktadır.  
Amaç, yapraklı lahanaya genetik olarak benzeyen ve bitkisel yağa benzer niteliklere sahip 
olan Brassica oleracea genotiplerini geliştirmektir. Üretilen genotiplerin tescili ile ilgili 
olarak, beyaz çiçeklenme özelliği, ilave bir özellik olacaktır. Bu materyal, B. napus ıslahı için 
yeni bir gen havuzu görevi görerek, tane verimi ve yağ kalitesi yüksek yapraklı lahana 
genotiplerinin seçilmesi için genetik çerçevenin oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 1970'li 
yıllarda kalite ıslah sırasında yapılan titiz ıslah çalışmaları nedeniyle B. napus'un gen 
havuzunun sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yeni genetik çeşitliliğe ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu tür materyallerin Brassica ıslahında kullanılma potansiyeli ve iki ürün 
kullanımı için hasat edilen genotiplerin oluşturulması kapsamlı bir şekilde tartışılacaktır 
Anahtar Kelimeler: Brassica, cabbage, breeding 
 

IMPORTANCE OF WHITE FLOWERING LEAFY CABBAGE GENOTYPES IN 
DEVELOPING CULTIVARS IN LEAFY CABBAGE 

 
ABSTRACT 
Like other Brassica species, B. oleracea L. is a well-known species. Together with B. rapa, B. 
nigra, B. juncea, B. carinata, and B. napus, it forms the Triangle of U. Breeding and 
agronomic innovations have led to the global evolution of genotypes from the genus Brassica 
into the most significant oil crops. The most popular species of Brassica worldwide is 
Brassica napus L.  
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A popular vegetable in Turkey and the Black Sea Region is leafy cabbage (B. oleracea conv. 
acephala). The plantlets are raised in seedbeds before being moved to the farmer's garden. 
This plant's leaves are utilized in culinary preparation. These plants' seeds are only used for 
reproduction. 
The goal is to develop genotypes of Brassica oleracea that are genetically similar to leafy 
cabbage and have qualities similar to those of vegetable oil. Regarding the registration of 
produced genotypes, the white flowering trait will be an additive trait. By acting as a new 
gene pool for B. napus breeding, this material will help create the genetic framework for 
choosing leafy cabbage genotypes with high grain yield and oil quality. Due to rigorous 
breeding efforts made during quality breeding in the 1970s, we are aware that the gene pool of 
B. napus is limited. Thus, fresh genetic variety is required. The potential for such material to 
be used in Brassica breeding and the creation of genotypes harvested for two product uses will 
be thoroughly examined. 
Keywords: Brassica, cabbage, breeding 
 
INTRODUCTION 
The Brassica genus, which belongs to the Brassicaceae family, comprises the biggest variety 
of agriculturally significant crops (Edwards et al., 2011). Several of these species are 
produced as vegetable crops or ornamentals, and the oil generated from the seed is utilized for 
food and industrial applications. 
Amphidiploid rapeseed is a major oilseed crop in many countries across the world. It is 
extremely desired to seek out forms with improved features in order to increase the variety of 
important qualities like as seed quality and disease resistance to diseases such as clubroot, 
which is known to harm vegetable brassicas and oilseed rape. Interspecific crossing is a 
significant tool from this standpoint (Dixon, 2009). 
On the other side Kale (Brassica oleracea var. acephala) is a non-heading, leafy green, 
cruciferous vegetable that originated around 2000 years ago in the Mediterranean (Balkaya 
and Yanmaz, 2005). It is descended from wild cabbage (Brassica oleracea) and has been 
selectively bred for its characteristic and frequently frilled leaf production over time. 
 
The Brassica Triangle of U 
The Brassicaceae family has over 330 genera and 3,800 species distributed worldwide (Bailey 
et al., 2006; Huang et al., 2016). Brassica is the most important genus because it contains 
many key vegetables and oil crops (e.g., cabbage, broccoli, cauliflower, kale, and rapeseed). 
These economically significant plants are almost entirely Brassica rapa, Brassica juncea, 
Brassica nigra, Brassica carinata, Brassica oleracea, and Brassica napus. 
Cytological research in the 1930s mostly revealed the taxonomic relationships within the 
genus Brassica. There are clearly two ploidy levels represented by I three primary species: B. 
rapa (A, n = 10), B. oleracea (C, n = 9) and B. nigra (B, n = 8) and (ii) three subsidiary 
species: B. napus (AC, n = 19), B. juncea (AB, n = 18) and B. carinata (BC, n = 17). As 
proven by the re-synthesis of B. napus and other amphiploids, the latter are amphidiploids 
(allotetraploids) produced from the primary species(Figure 1; Nagaharu, 1935). 
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Fig. 1: The Brassica triangle of species, according to U (1935), reflects the A, B, and C 
genomes and their accompanying amphidiploids, which were generated through interspecific 
hybridizations in places where the geographic distributions of their respective diploid 
progenitors coincided. These hybridizations resulted in spontaneous chromosomal doubling 
due to meiotic nondisjunction. 
 
Brassica oleracea genotypes displaying low erucic acid content  
B. oleracea genotypes lacking erucic acid were initially described by Lühs et al. (2000). Seyis 
et al. (2004) classified two of these genotypes, Ladozhkaya and Kashirka. Seyis and Friedt 
(2010) examined the fatty acid composition of three B. oleracea genotypes: Kashirka, 
Ladozskaya, and Eisenkopf. They emphasized the genotypes' differing fatty acid levels, which 
ranged from 0% to more than 45% erucic acid. They divided the samples into three categories 
depending on their erucic acid content: low, moderate, and high. They also stressed the 
potential for improving quality and productivity in oilseed rape breeding by using this basic 
material as a genetic resource. 
 
Identification of Brassica oleracea variants with white flower colour 
Pearson (1929) mentioned the white petal colour in the Brassica family, namely kale 
genotypes in Jersey/USA. During our field survey we were able to detect kale forms with 
white flower colour in Trabzon and Rize.  
 
Development of new Brassica oleracea genotypes 
The abovementioned cabbage genotypes displaying edible oil quality and white flowering 
leafy kale genotypes are valuable material in developing new cultivars for B. oleracea conv. 
acephala. 
 
MATERIAL and METHODS 
Oil was extracted from seeds using a BUCHI automated oil extraction system. 100 ml hexane 
was applied to 5 gr powdered material for each genotype and extracted for 90 minutes. A GC-
MS apparatus (Rtx-2330 column, 30m, 0.32 mmID, 0.2 m) and a realted library were used to 
assess the fatty acid composition of the genotypes under examination. Table 1 lists the 
genotypes that were studied:  
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Table 1: Investigated Brassica oleracea and B. napus genotypes 

 
 
The current study compared the fatty acid composition of the local rapeseed genotypes Sami 
Bey and Süzer (00 quality). 
 
RESULTS  
Fatty acid composition of investigated material 
Table 2 shows the fatty acid composition of the investigated Brassica material. The 
percentages of oleic acid and erucic acid in white-flowered kale ranged from 7.89-22.86% and 
32.80-64.52%, respectively. Yellow flowering cabbage had an oleic acid content of 9.72-
19.28% and an erucic acid content of 46.60-62.56%. The genotype Rize-1 had the highest 
concentration of oleic acid (22.86%), while the genotype Of had the lowest (7.89%). 
The commercial variety (Arzuman) has the highest level of oleic acid in terms of fatty acids in 
the seed, at 19%. The Arakli-6 location had the least amount of oleic acid, with 9.72%. When 
the levels of erucic acid were examined, they exhibited an inverse connection with oleic acid. 
There were no significant differences in fatty acid content between cabbages with white and 
yellow flowers. 
The amounts of oleic acid in commercial rapeseed cultivars ranged from 65.40% to 69.83%. 
Samibey-2 had the greatest amount of oleic acid of any rapeseed variety, at 69.83%. Erucic 
acid was not detected in Samibey-1 or Süzer-1 cultivars, although it was detected in low 
concentrations in other cultivars. 
  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

999 

Table 2: Fatty Acid Composition of Investigated Brassica Genotypes 

 
 
As expected our leafy cabbage genotypes displayed high amounts of erucic acid in their seed 
oil. 
 
Registration Conditions of New Cultivars 
As well known the development of new cultivars and their release bases on long year work. In 
every cultivar development new traits are necessary. In our case the presence of cabbage 
genotypes and white flowering kale genotypes are promising genetic material for kale 
breeding and also Brassica breeding. 
The aforementioned B. oleracea forms with edible oil quality are the initial step toward 
creating interspecific hybrids with B. rapa of 00 quality. On the other hand, leafy cabbage is a 
well-known plant in Turkey, particularly in the Black Sea region. Furthermore, the discovery 
of genotypes with white petal color inspires us to cross these genotypes with cabbage 
genotypes in order to create a large number of cabbage populations. 
Intraspecific crosses will result in the development of a vast number of cabbage populations. 
Genotypes that resemble leafy kale but have edible oil quality will be selected in the future 
generation using genetic marker systems (Fig. 1). 
 
DISCUSSION 
RS rapeseed genotypes developed from interspecific crossings of different B. rapa and B. 
oleracea genotypes have the potential to greatly expand the available gene pool and provide 
crucial basic germplasm for future advances in seed production, seed quality attributes, 
disease and insect resistance (Seyis et al., 2010).  
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The first step in developing unique genetic material in B. oleracea will open the way for the 
development of new interspecific variation in the B. napus L. gene pool. 
 

 
Fig.1: Selection of kale genotypes with edible oil quality/white petal colour using MAS 

(Marker Assisted Selection) 
 
The ability to create new variations will allow us to expand the current gene pool of B. napus 
L. As a result, the occurrence of B. oleracea forms with edible oil quality and white blossom 
color represents a favorable possibility. 
 
CONCLUSION 
The gene pool of B. napus has been reported to be limited due to intensive selection and 
quality breeding. As a result, new gene pools will be needed. B. oleracea has also been 
identified as the diploid progenitor of B. napus. With the generation of innovative leafy kale 
genotypes in terms of white petal color and edible seed oil quality, the genepool of B. 
oleracea will be increased. These genotypes may serve as the basis for newly created B. napus 
interspecific hybrids, which in turn may serve as the basis for developing new genetic variety 
in the B. napus gene pool. 
 
REFERENCES 

Balkaya A. ,  Yanmaz R.  (2005). Promising kale (Brassica oleracea var.acephala) 
populations from Black Sea region, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural 
Science, 33 (1) (2005), pp. 1-7, 

Dixon G. 2009. Plasmodiophora brassicae (Clubroot): A Plant Pathogen that Alters 
Host Growth and Productivity. Journal of Plant Growth Regulation – Journal of Plant Growth 
Regulators, 28: 193-193. 

Edwards D., Batley J., Parkin I., Kole C. 2011. Genetics, genomics and breeding of 
oilseed Brassicas. CRC Press. 

Lühs W, Seyis F, Voss A, Friedt W 2000. Genetics of erucic acid content in Brassica 
oleracea seed oil. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 36: 116-120.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1001 

Pearson, O.H. (1929). A Dominant White Flower Color in Brassica oleracea L. The 
American Naturalist, 63 (689), 561–565 

Seyis F, Friedt W, Voss A, Lühs W 2004. Identification of individual Brassica 
oleracea plants with low erucic acid content. Asian Journal of Plant Sciences, 3 (5): 593-596. 

Seyis F, Friedt W 2010. Brassica oleracea genotypes displaying interesting fatty acid 
profiles for Brassica napus breeding. African Journal of Agricultural Research, 5 (23): 3191-
3195.



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1002 

EFFECT OF ORGANIC FERTILIZERS ON TEA YIELD AND QUALİTY 
PARAMETERS AT DIFFERENT YEARS 

 
Emine YURTERİ 

Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department  
ORCID: 0000-0002-3770-2714 
 
Aysel Özcan AYKUTLU 

Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department  
ORCID: 0000-0001-5210-7617 
 
Haydar KÜPLEMEZ 

Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department  
ORCID: 0000-0003-4094-1318 
 
Fatih SEYİS 

Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department  
ORCID: 000-0001-9714-370X 
 
ÖZET 
Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illeri Türkiye çayının büyük bölümünü üretmektedir. 
En uygun ve verimli yerler Gürcistan sınırından Araklı ilçesine kadar uzanan yerlerdir. 
Türkiye'nin Kuzey Karadeniz Bölgesi'ndeki çiftçilerin en büyük gelir kaynağı çay (Camellia 
sinensis (O.) Kuntze) bitkisidir. Bu çok yıllık bitki, 1930'lardan beri çok önemli bir ticari ve 
stratejik bitki haline gelmiştir. Yeşil çay üretimi olmakla beraber Türkiye'de siyah çay üretimi 
daha ağırlıklıdır. 
Bu bölgede ikamet edenlerin birincil geçim kaynağı çaydır. Hemşin ilçesinde organik çay 
yetiştiriciliğine geçilmesi ve kademeli olarak organik çay tarımına geçilmesi nedeniyle bu 
konu 2006 yılında önem kazanmıştır. Günümüze kadar çay tarlalarında organik gübrelerin 
nasıl kullanılabileceği konusunda çok fazla araştırma yapılmamıştır. 
Organik gübrelerin çay verimi ve kalitesi ile ilgili faktörler üzerindeki etkisini incelemek için 
2017-2019 yılları arasında 8 ayrı lokasyonda organik gübre çalışması yapılmıştır. Çalışmanın 
ilk yılında yaklaşık 23 organik gübre kullanıldı, ancak üç yıl boyunca sadece 9 organik gübre 
çalışmaya katılmıştır. 
Mevcut bulgular, lokasyonlarda verim ve kalite özelliklerinin organik gübre kullanımından 
önemli ölçüde etkilendiğini göstermiştir. Kimyasal gübre yerine organik gübre kullanıldığında 
kalitatif özellikler de incelenmiştir. Organik gübre uygulamasının hasat edilen çay 
yapraklarının antioksidan aktivitesi, toplam fenol içeriği, kafein, C, GC, EC, EGC ve EGCG 
içeriği üzerinde dikkate değer bir etkisi vardır. Sonuçlar, incelenen lokasyonlarda kimyasal 
gübre uygulamasına kıyasla organik gübre kullanımı ile de yüksek verim elde edilebildiğini 
göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çay, organik gübre, kalite, verim 
 
ABSTRACT 
The provinces of Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, and Artvin produce the majority of Turkey's 
tea. The most suitable and productive locations are those that stretch from the Georgian 
border up to the Arakl district. 
The largest source of revenue for farmers in Turkey's Northern Black Sea Region is tea 
(Camellia sinensis (O.) Kuntze).  
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This perennial plant has developed into a crucial commercial and strategic plant since the 
1930s. With only a modest percentage of green tea production, black tea production is more 
heavily weighted in Turkey. 
The primary source of income for those who reside in this area is tea. Due to the switch to 
organic tea growing in the Hemşin district and the gradual transition to organic tea farming, 
this issue gained importance in 2006. There is not much research about how organic fertilizers 
can be used in these tea fields.  
To examine the impact of organic fertilizers on factors relating to tea yield and quality, an 
organic fertilizer study was carried out between 2017 and 2019 in 8 distinct locations. In the 
first year of the study, about 23 organic fertilizers were employed, but only 9 organic 
fertilizers were present over the course of the three years. 
The current findings showed that the tested locations' tea output and quality metrics were 
considerably impacted by the usage of organic fertilizer. When using organic fertilizer instead 
of chemical fertilizer, qualitative characteristics were also examined. The application of 
organic fertilizers has a notable impact on the antioxidant activity, total phenol content, 
caffeine, C, GC, EC, EGC, and EGCG content of harvested tea leaves, according to location 
data, which are the basis for this statement. The results has shown that the use of organic 
fertilizers can led to high yields as well as obtained with chemical fertilizer application in 
investigated locations. 
Keywords: tea, organic fertilizer, quality, yield 
 
INTRODUCTION 
Due to global choice and mass consumption, tea ranks significantly among other plantation 
crops that are technically, agriculturally, and commercially diversified in nature (Mitra, 1991). 
Tea plantations are where tea leaves are harvested. The extensive use of fertilizers, pesticides, 
fungicides, and other chemicals in conventional farming, as in tea plantations, jeopardizes 
global agricultural sustainability (Pretty et al., 2011; Thushara, 2015). The impact of 
conventional farming practices raises worries about human health and produces a plethora of 
environmental difficulties such as soil structure, nutrient imbalance, salinization, and forest 
destruction (Seyis et al., 2018). (Kazimierczak et al., 2019; Siebrecht and Schmid, 2020). 
These challenges have an effect on agricultural production in a variety of industries, including 
the tea business (Cody, 2017). 
The industrial revolution altered the trajectory of agriculture, and the green revolution evolved 
in the second half of the twentieth century. The Green Revolution's purpose was to improve 
yield per unit area in order to meet the food needs of the human population. The requested 
output increase was attained through intense pesticide and fertilizer application, but it was 
revealed that pesticides and fertilizers had a lot of harmful impacts over time, particularly on 
human health. Other environmental difficulties encountered were soil degeneration and 
nutritional balance, salinization, and desertification. As a result of these and other unfavorable 
trends, "Organic Agriculture" evolved as a viable alternative agricultural system (Aksoy, 
2001). 
The most essential cultural application for boosting yield per unit area is fertilization. 
Fertilizers are created from a wide range of ingredients. These are categorised as either 
organic or chemical fertilizers. 
Organic fertilizers have a natural, organic flavor, akin to agricultural manure. When chemical 
fertilizers contain one or more nutrients. Experiments have been carried out to identify the 
adverse consequences of excessive chemical fertilizer use on human health (Demiryürek, 
2011).  
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Turkey's Organic Tea Production 
Although the tea business in Turkey is a relatively new activity in comparison to other 
producing countries, tea planting and the industry have improved dramatically in a short 
period of time. While dried tea output was less than 25,000 tons in the 1950s, it has recently 
increased to major levels. Turkey now ranks third among the world's top producers, 
accounting for 3% of global output. 
ÇAY-KUR initiated studies in 2003 to ensure the development of organic tea agriculture in 
our country, based on global advances. Artvin Borçka district, Rize amlhemşin and Hemşin 
districts were designated as organic tea agricultural areas, and the road map to be followed by 
the "Organic Tea Agriculture Commission," which was established in 2006 for the 
organization and development of AYKUR's studies on organic tea agriculture and production, 
was determined and implemented. Producers organized "Producer Information Meetings" in 
2006 to discuss the benefits and contributions of organic tea cultivation. First and foremost, 
organic tea farming contracts were signed with 135 producers in 2007, and an organic tea 
project was launched in 37.8 hectares of tea fields (Table 1), with the relevant firm initiating 
the necessary procedures in order to secure a 'Group Certificate' on behalf of the producers 
(Anonymous, 2020). 
 

Table 1: Organic Tea Production Area and Number of Farmers 

 
        Anonymous (2019)  
The amounts of processed organic black and green tea are shown in Table 2. The volume of 
purchased wet tea, processed black and green tea, and overall tea consumption grew from 
2009 to 2019. In Turkey, organic tea production has expanded considerably over the last few 
decades. Organic black tea output increased more quickly than green tea production. 
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Table 2: Black and Green Organic Tea Production in Turkey 

Anonymous (2019) 
Because of ÇAYKUR's plan to expand the organic tea production area, a collaboration 
between ÇAYKUR and the Ministry of Agriculture, Food, and Livestock has begun. The 
primary goal was to determine the effect of organic fertilizers for use in tea plantation areas. 
In 2017, a study was conducted with 21 different organic and chemical fertilizers. 
A part of the results obtained will be given in detail. 
 
MATERIAL and METHODS 
In a randomized block design with three replications, these were compared in eight locations: 
Hopa and Pınarl/ Hopa, Fındklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Ortapazar, and Of/Trabzon. In this 
study, four solid fertilizers, sixteen liquid fertilizers, and one solid + liquid mix fertilizer were 
used. Each trial plot was 25-30 m2 in size, depending on the field structure, and three 
replications were used.  
 

 
Picture 1: Parcelication of Field Trial (Location Selimiye/Ortapazar) 
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Determination of fresh leaf yield: 
10m2 were harvested in every plot, every application and every location. Harvested leaves 
were weighted using a balance and recorded as kg/1000m2 in possible harvesting times 
 
Quality Parameters 
Quality Parameters were determined using HPLC. 
 
RESULTS  
As can be seen in Table 3 very significant differences could be determined between 
applications, years and year x application interactions.  
 

Table 3: Analysis of variance of yield values obtained at the Hopa/Pınarlı Location 

 
 
Exactly the same situation can be stated for nearly all locations. 
Tables 4 and 5 show fresh leaf yield values (kg/da) for 2018 and 2019. In general, different 
organic fertilizers resulted in higher yields when compared to chemical fertilization and 
control. The red values represent yields that are comparable to those obtained with chemical 
fertilizer application. 
Surprisingly, the control trials yielded higher yield values at the first shoot harvest. However, 
we know that remarkable yields in tea can be obtained in Rize regarding the first shoot 
harvest in plantations where no fertilizer application is ongoing.   
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Table 1: Fresh Tea Leaf Yield Values obtained in 2018 

 
 

Table 2: Fresh Tea Leaf Yield Values Obtained in 2019 

 
 
Fresh tea leaf yields close to those obtained with chamical fertilization can be determined in 
all locales using various organic fertilizers. 
 
Quality Parameters 
Cataechine content of samples obtained from the Pazar location at two years can be seen in 
Fig. 1. As shown in Fig. 1 different fertilizers had effects on catacehine content as mean of 
two years.   
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Fig. 1: Pazar Location Catechine Variation 

 
 
DISCUSSION 
With the use of different organic fertilizers yield values nearly to that obtained with chemical 
fertilization could be determined in all locations. Also quality parameters were effected from 
the use of organic fertilizers. 
 
CONCLUSION 
Experiments should be carried out to assess the beneficial effect of organic fertilizer on tea 
growth and soil fertility status in order to have an eco-friendly plantation and conservation of 
ecology and natural habitat without polluting soil, air, and water while maintaining 
sustainable tea production. 
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Abstract 
A cross-sectional study was carried out from October 2019 to April 2020 to investigate the 
prevalence of gastrointestinal cestode parasites of cattle, goat and sheep in the three local 
government areas of Yauri emirate namely, Yauri, Shanga and Ngaski Local Government 
Areas respectively. 350 fresh fecal samples were examined by using simple test tube flotation 
techniques to determine the cestode eggs in the fecal samples. Out of 350 examined, 283 
(80.85%) were found positive for at least an egg or more of some of cestode parasites 
belonging to Diphyllobothrium latum, Moniezia species and Taenia species. The most 
prevalent helminth parasite was Taenia spp 153 (43.7%), followed by Diphyllobothrium 
latum 105 (30.0%) and the least was Moneizia spp 25 (7.1%). The overall prevalence of 
cestode parasites among the animals examined was 80.85%. Moreover there was no 
significant variation (P>0.05) between the contamination of the parasites and the animals 
diagnosed. This study therefore observed that prevalence of cestodes is higher in the study 
area. Therefore, control and prevention is needed to protect the cattle, sheep and goat from 
grazing on feces or sewage polluted grass as well as avoidance of eating raw or under cooked 
meat. It is therefore important that sufficient emphasis should also be given to this problem so 
as to improve health of these animals and the quality and quantity of meat that may satisfy the 
domestic requirements. 
Keywords: Cestodes, cattle, goat, sheep, Yauri emirate 
 
Introduction 
Parasitic diseases constitute a major impediment to livestock production in sub-Saharan 
Africa; owing to the direct and indirect losses they cause (Harper and Penzhorn, 1999; Kagira 
and Kanyari, 2001). Parasitism is a limiting factor of optimum livestock production in the 
developing world. Environmental factors and vector abundance have also been incriminated 
in the distribution of most parasitic diseases.  
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Gastrointestinal parasites are common in both temperate and tropical countries, but more 
prevalent in warm countries where sanitation is poor and standard of living is low (Schmidt et 
al., 2000). Infestation by ectoparasites could lead to skin damage, irritation, cases of vector-
borne diseases, weight loss, and in severe cases death with the consequent socio-economic 
implications (Dipeolu, 1975). 
The frequent contamination of aquatic and terrestrial environments with parasite eggs and 
larvae has made the task of controlling these infections in veterinary animals a serious 
problem in both developed and developing countries. These problems causes a considerable 
economic loss which results into decreased milk yield, reduced weight, severe debilitation and 
morbidity  in livestock, as well as causing major health problems in domestic animals 
(Swarnakar et.al.,2015).  
The cestodes, or tapeworms, of ruminants are found as adults in the intestine and as larval 
forms in the muscles, liver, lungs, and other viscera. The adults are elongated, flattened 
worms consisting of a head and a chain of segments, each having both male and female 
reproductive organs, and terminal segments containing mature eggs. The Larval forms, 
commonly referred to as bladder worms because they resemble a bladder in shape, are 
intermediate asexual stages of tapeworms that live as adults in the intestines of man and other 
animals. The bladder worms vary in diameter from one-fourth inch in the case of the beef 
bladder worm.. (Cysticercus hovis) to as much as 6 Inches in the case of the hydatid cysts 
(Echinococcus granulosus), (Dale, 1942). 
Cestode parasites, are among the causes of morbidity, mortality and financial losses in 
ruminants  since their infections causes  condemnation of organ and carcass at slaughter. 
Several studies have been conducted in different parts of the world over the years; however, 
these studies often had limited scope and coverage. Taeniasis and cysticercosis are the major 
parasitic infection of animals caused by adult and larval stages of tapeworms, respectively. In 
the natural cycle of these tapeworms, adult tapeworms are found in the definitive host while 
the cysts (Cysticerci) are found in the intermediate hosts (Muluneh et al., 2019). 
The disease has global occurrence especially where cattle sheep and goat are present. The 
disease has both public and economic importance by causing organ condemnation and cause 
economic loss by quality down grading of meat, cost of refrigeration, and lowering 
productivity. In most of Slaughtering houses, the slaughtering is usually carried out in the 
field in the absence of abattoirs. This permits the life cycle of the parasites to continue in the 
coming future. Therefore avoiding the consumption of raw meat, slaughtering animals on the 
field and inhibition of free grazing can prevent contamination of the grazing animals with 
these parasites. Control and prevention is achieved by protection of cattle, sheep and goat 
from grazing on feces or sewage polluted grass, not using untreated human feces as fertilizer 
for pasture land, avoid eating of raw or under cooked meat and deep freezing.  
It is therefore important that sufficient emphasis should be given to this problem so as to 
improve health, quality and quantity of meat that may satisfy the domestic requirements and 
increase foreign export revenue (Muluneh et al., 2019) Investigations dealing with loss of 
livestock productivity, morbidity and mortality in ruminats due to helminth infections are 
receiving considerable attention in recent years at global level (Biu et al., 2009; Swarnakar et. 
al., 2015). This study aimed at establishing the status of cestodes infections among the 
diagnosed ruminant animals for proper control measures and to provide data for research 
purposes. 
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Material and Methods 
Study Area  
The study was conducted on goats, cattle and sheep from the three Local Government Areas 
in Yauri Emirate that were slaughtered at different abattoirs. The Emirate, is located in Kebbi 
State. It is located in Northern Nigeria and in the South eastern part of Kebbi state at latitudes 
11º 15ꞌ-12º 30¹ N and longitudes 5º 18ꞌ- 11º 20ꞌ E. Yauri is the headquarters of the Emirate 
and Yauri Local Government Area as well. The emirate has three Local Government Areas 
comprising of Ngaski (with headquarters at Warra), Shanga (with headquarters at Shanga) and 
Yauri. (With headquarters at Yauri). It is in the Kebbi South Senatorial districts, comprising 
of Danko/Wasagu, Fakai, Ngaski, Shanga, Yauri and Zuru Local Government Areas. 
 
Study Design 
A cross-sectional examination was performed to determine the prevalence of gastrointestinal 
helminth parasites in Yauri Emirate, from October, 2019 to April, 2020. An introductory 
assessment was carried out prior to the sample collection to brief the personnel in charge of 
the abattoirs or slaughter points and butchers on the goals of the study. Furthermore, 
convenience sampling technique was adopted in selecting the abattoirs and sample collection 
centers for financial convenience, accessibility and easy reach. The study animals were 
randomly selected for fecal samples, irrespective of their sex and age, (James, 2014). A 
systematic random sampling procedure was applied to select the animals for fecal collection 
in each of the locations in the Local Government Areas (Yauri: Yauri, Rukubalo and Tondi; 
Shanga: Shanga, Saminaka and Tungar Giwa; and Ngaski: Ngaski, Warra and Makirin) as 
adopted by Attah and Galamaji (2019). 
 
Sample Size Estimation  
The study was conducted from October, 2019 to April, 2020, at different abattoirs in the three 
(3) Local Government Areas. The sample size for the study was calculated according to the 
formula given by Thrusfield (2005) 
The formula is given as: 
               n = 1.96² Pexp( 1- Pexp) 
                                   d² 
     Where n = required sample size 
             Pexp = minimum expected prevalence  
                   d = Expected absolute precisions 5% (0.05) and confidence level 95% 
 
 
Sample collection  
Visits were done to the abattoirs weekly for the sample collection during the period of study 
(October 2019 – April, 2020) as early as 7:30am when the animals are usually taken to the 
abattoir for slaughter. The animals were identified and labelled as male or female. A total of 
350 fresh fecal samples of 136 cattle, 101 goats, and 113 sheep were collected directly from 
the rectum of the slaughtered animals using a pair of hand gloves and placed into clean 
labelled polythene bags. The samples were transported to Zoology laboratory of the Kebbi 
State University of Science and Technology, Aliero, Nigeria for microscopic examination as 
adopted by Ogudo et al. (2015) and Olurumfemi et al. (2015)  
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Laboratory Evaluation of Fecal Samples 
Simple test tube flotation procedure was used to examine the fecal samples to identify the 
eggs and cysts of the parasites as adopted by Yassir et al. (2017). Conversely, parasites that 
cannot be recognized at egg level were cultured and harvested via Baermann techniques for 
the existence of parasite larvae. Eggs or oocysts had been identified using the light 
microscope at x100 objective, and classified as described by Urquhart, et al. (1987) 
 
Statistical Analysis 
The data collected were analyzed using SPSS model 20.0. Descriptive statistics was used to 
compute the prevalence of every parasite type. Pearson’s Chi-rectangular (X2) was used to 
determine the presence of association between occurrence of parasite in terms of the species, 
age and sex of animals as described by Shimelis et al. (2011). Confidence level was held at 
95% and P< 0.05 stage of significance 
 
Results 
The prevalence of Cestodes in realation to the types of ruminant in the study area was shown 
in Table 1. The parasite species with the highest prevalence (43.7%) was Taenia spp. while 
the least prevalence (7.1%) was observed in Moneizia spp. However, there was no statistical 
association between the prevalence of cestode species and the ruminants P>0.05. Generally 
the overall prevalence was observed to be 80.8% 
 

Table 1: Prevalence of Cestodes in Relation to the Types of Ruminants in Yauri Emirate, 
Kebbi State, Nigeria 

     Ruminants       

S/N Parasites Cattle n=136 Goat n=101 
Sheep 
n=113 

Total n=350 X2 
P-

value 
   

 

 CESTODES No.Inf.(%) No.Inf. (%) No.Inf. (%) No./Inf. (%)       

1. 
Diphyllobothrium 

latum 
43(31.6%) 27(26.7%) 35(30.9%) 105(30.0%) 2.56     

 

2. Moniezia spp. 13(9.6%) 4(3.9%) 8(7.1%) 25(7.1%) 8.53 9.94     

3 
Taenia spp. 

TOTAL 
59(43.3%) 

115 
49(48.5%) 

80 
45(39.8%) 

88 
153(43.7%) 
283 (80.8%) 

1.06     
 
 

 
Discussion 
This study revealed that out of 350 ruminants examined, 283 (80.8%) were positive for one or 
more eggs of cestode parasites belonging to Diwphyllobothrium latum, Moneizia ssp and 
Taenia spp with different percentage contaminations as can be seen in table 1. The prevalence 
of gastrointestinal helminth parasites (cestodes) in relation to the ruminant species in the study 
area, the highest prevalence (43.7%) was recorded for Taenia spp. and the lowest (7.1%) was 
Moneizia spp. This is contrary to the result of Yuguda et al. (2018) who recorded a high 
prevalence (33.3%) in Hymenolepis diminuta. However, there was no significant association 
between the contaminations caused by the parastes and the animals examined. This result is 
similar with that of Diriba and Dejere (2018) who observed no statistical association between 
the parasitic cestode prevalence and the animals diagnosed, though the overall results are not 
similar.  
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Conclusion and Recommendations 
Gastrointestinal cestode parasites are the major health problems in livestock production in 
Yauri emirate, which causes economic losses.  This finding therefore, concluded that GI 
cestode parasites are prevalent in the study area and suggested for a proper monitoring of 
ruminant animals with regular and strategic deworming programs. In addition, Proper 
enlightenment should be given to the livestock owners for improvement in the health care of 
their animals. Further studies should however be conducted to determine the seasonal 
prevalence of GIT parasites of cattle, goat and sheep in the study area. 
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Abstract 
One issue that has arisen in recent decades is the rise in food waste. 1.3 billion tons of food 
are lost or wasted annually on a global scale. A significant amount of agro-industrial 
byproducts are produced annually as a result of the processing of agricultural crops, which is 
a problem for the environment. As a result of the widespread use of these agro-industrial 
leftovers in animal diets, there is a significant chance to create a circular economy that will 
increase both economic and environmental sustainability. Raised living standards in 
developing nations and growing global populations combined with scarcity of natural 
resources, have increased demand for food predominantly meat. The world's population 
growth and growing living standards in developing nations have increased food demand, and 
between 2010 and 2050, this demand is projected to rise by 35 to 56%. It is understandable 
why there is a need for increased meat production given the current global emergency. Given 
that broiler meat gives humans energy, protein, and crucial micronutrients, poultry may 
significantly contribute to food security and nutrition in this context. Demand of chicken meat 
can be fulfilled with the production of broiler farming, Fruit and vegetable waste, such as 
pulps, skins, pomace, roots, and tubers, comprised the most prevalent trash and were 
primarily produced by industrial processes, accounting for 40–50% of the total discards. In 
this regard, grape and olive pomace are produced during the making of wine and oil, whereas 
other fruit co-products (such as apples, pears, peaches, and citrus fruits) are produced during 
the making of juice, jam, and jellies, as well as all waste produced during the processing of 
vegetables like potatoes, tomatoes, fennel, artichokes, and carrots. These wastes can 
effectively manage if we use them as animal feed. Scientist are trying different methods to 
effectively utilize this waste for better environment. 
Keywords: Vegetable waste, Poultry production, Chicken demand, Utilization  
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ABSTRACT 
Pomelo scientifically known as Citrus grandis generates a large number of wastes including 
peel, pomace, and seeds which are comprised of bioactive compounds and have industrial 
utilization. Mainly pomelo fruit is enriched in high vitamins A, B, and C, and the peel offers 
high protein, carbohydrates, and mineral content. The bioactive compounds carried in waste 
improves health functionalities. On processing and consumption pomelo fruit is composed of 
50 % remains of peels, seeds, pulp, and peel segments that contain beneficial bioactive 
compounds such as polyphenols, vitamins, and carotenoids that defined antimicrobial and 
antioxidant activities. The main components of pomelo fruit are the flavanones, narirutin, and 
naringin and their aglycone (naringenin), which have always been recognized to be a 
distinctive component of pomelo. Other flavanones have been identified in pomelo including 
hesperidin, didymin, eriocitrin, neohesperidin, neoeriocitrin, and poncirin, as well as flavonols 
(rutin), and flavones (rhoifolin and diosmin). The pectin content present in the peel of pomelo 
accounts for components such as arabinose, rhamnose, glucose, mannose, and xylose. Pomelo 
fruit's different portions are utilized for the production of different food products. These food 
products have beneficial components with antioxidant and antimicrobial activities. In food 
industries, the pomelo peels could be directly used to produce candied pomelo peel, tea, jams, 
etc. Apart from food importance, the byproducts of pomelo fruit are utilized for the 
fabrication of edible coating to provide shelf life extension and quality improvement for 
produce and products. The pomelo fruit is regarded as an edible and sustainable source for 
food industries. Furthermore, these products have health benefits including reducing 
headaches, avoiding gastrointestinal issues, cancer, removing blemishes from the skin, 
hypertension, and cardio attacks. Pomelo fruit is a perfect and long-lasting resource for 
gathering bioactive substances and other co-products for the pharmaceutical and food sectors. 
The improvements in food preservation open up new opportunities for the classic and cutting-
edge technologies used to extract bioactive components from these wastes. These wastes, 
which are incredibly rich in vital components, are crucial to maintaining human health and 
can be recycled into useful goods and preservation techniques. 
Keywords: Pomelo, Waste, Nutritional Composition, Products, Industrial Benefits, Bioactive 
Composition   
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ÖZET 
Amaç: Adölesan İdiopatik Skolyoz (AİS), adölesan dönemde idiyopatik olarak ortaya çıkan 
kolumna vertebralisin lateral ve horizontal plandaki deformitesidir. Bu çalışmanın amacı 
adölesan idiyopatik skolyozu olan hastalarda PNF ve Core egzersiz yöntemlerinin Cobb açısı, 
gövde rotasyon açısı, yaşam kalitesi ve kozmetik gövde deformitesi üzerindeki etkinliğini 
karşılaştırmaktır. 
Yöntem: Çalışma tasarlandı randomize, çift kör, 1:1 paralel grup çalışması olarak tasarlandı. 
Toplamda 14 adölesan hasta çalışmaya alındı. Katılımcılar rastgele PNF grubu ve Core grubu 
olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup için haftada üç kez denetimli 8 hafta boyunca egzersiz 
eğitimi seansları uygulandı. Bireylerin skolyoz şiddeti Cobb yöntemi ile, skolyoz algısı 
Walter-Reed Görsel Değerlendirme Skalası (WRGDS) ile, yaşam kalitesi ise Skolyoz 
Araştırma Derneği-22 (SRS-22) anketi ile, ve gövde rotasyonu scoliometre ile 
değerlendirilmiştir. Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmeler, çalışma boyunca grup 
tahsislerine kör kalan aynı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Her sonuç ölçüsü için mixed 
model for repeated measures of ANOVA kullanıldı.  
Bulgular: Core egzersizleri AIS'de Cobb açısını azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada, 
gövde rotasyonunu düşürmede ve vücut imaj düzgünlüğünü sağlamada PNF egzersizlerinden 
daha etkiliydi.  
Sonuç: Gruplar arasında Cobb, Scoliometer, SRS ve WRVAS parametreleri için istatistiksel 
bir fark bulundu (p< 0.05).  
Tartışma: Çalışmada core egzersiz grubu kavramı ile PNF egzersiz grubu karşılaştırılmış ve 
core egzersiz grubunun daha olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür 
Anahtar kelimeler: Adölesan idiyopatik skolyoz, Skolyoz şiddeti, Yaşam kalitesi 
 
EVALUATION OF THE EFFICACY OF TWO DIFFERENT EXERCISE METHODS 
IN PATIENTS WITH ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS (PILOT STUDY) 

 
ABSTRACT 
Objective: Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) is a lateral and horizontal deformity of the 
columna vertebralis that occurs idiopathic in adolescence. The aim of this study was to 
compare the effectiveness of PNF and Core exercise methods on Cobb angle, trunk rotation 
angle, quality of life, and cosmetic trunk deformity in patients with adolescent idiopathic 
scoliosis. 
Method: The study was designed as a randomized, double-blind, 1:1 parallel group study. A 
total of 14 adolescent patients were included in the study. Participants were randomly divided 
into two groups as the PNF group and the Core group. For both groups, supervised exercise 
training sessions were applied three times a week for 8 weeks. Scoliosis severity of 
individuals was evaluated with the Cobb method, scoliosis perception with Walter-Reed 
Visual Assessment Scale (WRGDS), quality of life with Scoliosis Research Society-22 (SRS-
22) questionnaire, and trunk rotation with scoliometry. Pre- and post-treatment assessments 
were made by the same investigator who remained blind to group allocations throughout the 
study.  
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A mixed model for repeated measures of ANOVA was used for each outcome measure. 
Results: Core exercises were more effective than PNF exercises in reducing Cobb angle and 
improving quality of life, reducing trunk rotation and maintaining body image smoothness in 
AIS. 
Conclusion: There was a significant difference between the groups for Cobb, Scoliometer, 
SRS and WRVAS parameters (p< 0.05). 
Discussion: In the study, the concept of core exercise group and PNF exercise group were 
compared and it was seen that the core exercise group gave more positive results. 
Keywords: Adolescent idiopathic scoliosis, Scoliosis severity, Quality of life 
 
GİRİŞ 
Skolyoz, gövde, toraks ve omurganın normal konumundan ve şeklinden değişikliklerle oluşan 
birden fazla koşullar grubuyla oluşan bir terimdir(1). Skolyozun en yaygın ve en sık görülen 
tipi AIS dir (2). 10 ila 16 yaş arasındaki insanlar en çok ergenliğin hemen öncesindeki ani 
büyüme sırasında etkilenir. Skolyoz sadece frontal düzlemdeki değişikliklerle karakterize 
değildir aynı zamanda sagittal düzlemde de değişiklikliklere sebep olmaktadır(3). Skolyoz 
rehabilitasyonunda, skolyoza özgü egzersizler veya genel fizyoterapötik egzersizler dahil 
olmak üzere farklı egzersizler kullanılır. Egzersiz teknikleri, AİS’ e sahip hastalar için çok 
yüksek oranlarda tedavi planının bir parçasını oluşturmaktadır. Eğri şiddeti düşük olan 
olgularda ana tedavi egzersiz olabilirken eğrilik şiddeti daha fazla olan olgularda birçok 
tedavi seçeneğine yardım eden seçeneklerden biri olarak kullanılabilmektedir(4) Proprioseptif 
Nöromusküler Fasilitasyon teknikleri beden farkındalığını güçlendirmek ve bireylerin duruş 
düzeltmelerini kolaylaştırmak için zihinsel farkındalık, eksteroseptif proprioseptif uyarılar ve 
bireyin kontrolünün de kullanıldığı teknikleri içerebilmektedir. AİS tedavisinde  Pilates, yoga, 
core stabilizasyon (CS) egzersiz teknikleri gibi stabilizasyona yönelik terapatik egzersiz 
teknikleri de kullanılabilmektedir. Bu egzersiz teknikleri, core bölümünde kuvvet eğitimini 
arttırmaya yönelik ve omurgayı stabilize edici hareketlere odaklanmaktadır. Ancak literatür de 
yaptığımız araştırmalara göre AIS’ de daha önce PNF paternlerinin kullanıldığı çalışmalara 
rastlanmamıştır(5, 6). Adölesan idiyopatik skolyozun konservatif tedavisinde farklı egzersiz 
yaklaşımlarının etkinliğine ilişkin karşılaştırmalı çalışmalar, uygun egzersizlerin seçilmesine 
yardımcı olabilir. Bu çalışmanın amacı adölesan idiyopatik skolyozu olan hastalarda PNF ve 
Core egzersiz yöntemlerinin Cobb açısı, gövde rotasyon açısı, yaşam kalitesi ve kozmetik 
gövde deformitesi üzerindeki etkinliğini karşılaştırmaktır. 
 
BİREYLER ve YÖNTEM 
Çalışma randomize, çift kör, 1:1 paralel grup çalışması olarak tasarlandı. Toplamda 14 
adölesan hasta çalışmaya alındı. Katılımcılar rastgele PNF grubu ve Core grubu olarak iki 
gruba ayrıldı. Her iki grup için haftada üç kez denetimli 8 hafta boyunca egzersiz eğitimi 
seansları uygulandı. Bireylerin skolyoz şiddeti Cobb yöntemi ile, skolyoz algısı Walter-Reed 
Görsel Değerlendirme Skalası (WRGDS) ile, yaşam kalitesi ise Skolyoz Araştırma Derneği-
22 (SRS-22) anketi ile ve gövde rotasyonu scoliometre ile değerlendirilmiştir. Tedavi öncesi 
ve sonrası değerlendirmeler, çalışma boyunca grup tahsislerine kör kalan aynı araştırmacı 
tarafından yapılmıştır. Her sonuç ölçüsü için mixed model for repeated measures of ANOVA 
kullanıldı.  
 
BULGULAR 
Core egzersizleri AIS'de Cobb açısını azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada, gövde 
rotasyonunu düşürmede ve vücut imaj düzgünlüğünü sağlamada PNF egzersizlerinden daha 
etkiliydi (p<0,05).   
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Tablo 1. Demografik Bilgiler 
Yaş 13.88±1.33 

Cinsiyet Erkek: 3 kişi Kadın: 11 kişi 
Boy (cm) 154,18±14,43  

Vücut Ağırlığı (kg) 46,32±12,18  
VKİ (kg/m2 ) 19,543±1,89  
Cobb açısı (°) 18.91± 3.18  

Risser bulgusu 2.28±1.19  
 

Tablo 2. Gruplar Arası Gövde Rotasyon Dereceleri Karşılaştırması 
 

Gövde 
Rotasyon 

 

 
CSG (n=7) PNFG(n=7) CSG/PNFG Zaman Grup×Zaman  

X±SS X±SS pa pb F/pb η2 

Serviko 
Torasik 

 

TÖ 2,34±0,45 2,46±0,54  
<0,001**/ 

0,001* 

 
<0,001** 

1,69/0,188 
 

0,05 
TS 1,12±0,61 1,51±0,56 

Torakal 
 

TÖ 7,88±2,51 7,77±1,94  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

32,54/ 
<0,001 

 

0,54 
 TS 3,12±1,76 5,57±2,20 

Lumbal TÖ 4,18±2,73 4,18±2,26 
 

<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

1,13/0,313 
 

0,03 
 

 TS 1,83±1,21 
2,26±2,14 

 
    

 
Tablo 3. Gruplar Arası Cobb Dereceleri Karşılaştırması 

 
Değişken 

 
CSG (n=7) PNFG(n=7) CSG/PNFG Zaman Grup×Zaman  

X±SS X±SS pa pb F/pb η2 

Cobb 
Torakal 

(°) 
 

TÖ 15,22±3,12 15,45±3,45  
<0,001**/ 

0,001* 

 
<0,001** 

30,21/ <0,001 
** 

 
0,52 

TS 9,17±2,23 13,57±5,03 

Cobb 
Lumbal (°) 

 

TÖ 15,94±3,73 
15,81    
±3,88 

 
 

<0,001**/ 
<0,002** 

 
<0,001** 

17,51/0,002* 
 

0,60 
 

TS 10,29±2,18 11,85±3,17 

  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1021 

Tablo 4. Gruplar Arası WRVAS Değişkenlerinin Karşılaştırılması 
 

Değişken
 

CSG (n=7)PNFG(n=7) CSG/PNFG Zaman Grup×Zaman  
X±SS X±SS pa pb F/pb η2 

WRVAS 
 

TÖ15,86±2,48 15,43±1,79  
<0,001**/ 0,001*

 
<0,001**

20,47/<0,001** 
** 

0,44
TS 8,71±1,64 11,14±2,44 

 
Tablo 5. Gruplar Arası Değişkenlerin Karşılaştırılması 

 
SRS-22 

 
CSG (n=7) PNFG(n=7) CSG/PNFG Zaman Grup×Zaman  

X±SS X±SS pa pb F/pb η2 

Ağrı 
TÖ 3,66±0,38 3,61±0,43  

<0,001**/ 0,001* 
 

<0,001** 
2,14/0,155 

 
 

0,07 
TS 4,74±0,23 4,50±0,20 

Fonksiyon 
 

TÖ 4,31±0,20 4,47±0,45  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

6,25/0,019* 
 

 
0,19 

 
TS 4,99±0,05 4,90±0,19 

Vücut İmajı 
 

TÖ 2,81±0,34 2,94±0,31  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

10,93/0,003* 
 

 
0,29 

 
TS 4,14±0,23 3,90±0,30 

Ruh sağlığı 
 

TÖ 3,30 ± 0,22 3,10±0,42  
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

0,70/0,408 
 

 
0,02 

 
TS 4,21±0,27 3,91±0,22 

 
Tedaviden 

Tatmin 
 

TÖ 2,86±0,36 2,79±0,43 
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

11,89/0,002* 
 

0,31 
 

 TS 4,96±0,13 4,25±0,33     

Toplam 
 

TÖ 3,49±0,13 3,48±0,24 
<0,001**/ 
<0,001** 

 
<0,001** 

17,44/<0,001** 
 

0,40 

 TS 4,56±0,13 4,30±0,17    
 
 

 
TARTIŞMA 
Bu çalışma, adölesan idiyopatik skolyozu olan hastalarda PNF ve Core egzersiz yöntemlerinin 
Cobb açısı, gövde rotasyon açısı, yaşam kalitesi ve kozmetik gövde deformitesi üzerindeki 
etkinliğini karşılaşaştırmayı amaçlamıştır. AİS’li hastalarda PNF ve Core egzersizlerinin 
skolyoz şiddeti, gövde rotasyon açısı, yaşam kalitesi ve kozmetik gövde deformitesi üzerine 
etkilerini incelediğimiz çalışmamızda, Core egzersizleri hafif şiddetteki AİS’ li hastalarda, 
Cobb açısını, gövde rotasyon açısını, yaşam kalitesini ve kozmetik gövde deformitesini 
iyileştirmede PNF egzersizlerinden daha etkili olduğu görüldü. AİS'de, Cobb ölçümleri ve 
transvers eksende deformitedeki şiddeti gösteren gövdenin rotasyonunun açısı, eğri 
progresyonunu anlamamızda kilit yol göstericiler olarak kabul edilmektedir. Literatürde 
eğrinin progresyonunu majör eğrilerin Cobb açılarının 5° ve gövdenin rotasyon açısınında 2° 
değişmesi olarak kabul edilmiştir. Skolyoz hastalarının tedavi etkinliğinin değerlendirildiği 
çalışmalarda, ilk değerlendirme ve son eğrilik ölçüm değerlendirmeleri arasında 4° ve üzeri 
fark görülürse, eğride "değişim" olduğu kabul edilmektedir (7). Çalışmamızda Cobb açısının 
lumbal ve torakalde azaldığı görülmüştür.   
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Gür ve ark. CS egzersiz tekniğiyle 10 haftalık yaptıkları programlarında, AİS'li hastalarda 
torakal ve lumbal bölgelerdeki Cobb derecelerinin azaldığını göstermişlerdir. Bir başka 
çalışmada, orta şiddette eğriliğe sahip korse kullanan AİS’li katılımcılar iki gruba ayrılarak, 
12 hafta boyunca CS egzersiz tekniğini ve SEAS egzersiz tekniği ile tedavi edilmiştir. 
Çalışma sonucuna göre korseye ek olarak uygulanan iki teknik için de eğri ilerlemesinde ve 
gövde rotasyonun açısının azaltılmasındaki etkileri benzer olarak gösterilmiştir(8) (9). 
Literatürdeki çalışmalara benzer olarak, bizim çalışmamızda da gruplardaki Cobb açılarının 
tedavi ile birlikte azaldığı görülmüştür. Ek olarak, gruplar karşılaştırıldığında, Cobb açılarının 
değişimi açısından gruplar arasında anlamlı bir fark vardır, CSG’de PNFG’ye göre daha fazla 
azalma görülmüştür.  
Skolyozlu hastalarda problemlerden biri de deformitenin üç boyutlu olmasından dolayı oluşan 
kozmetik deformitenin kozmetik olarak görsel sorun yaratmasıdır (10). Vücut şeklindeki 
bozulmalar skolyozlu kişilerde omurgadaki defomite sebebiyle kişilerde yaşam kalitesini, 
özgüven ve vücut imajınında negatif etkiler gösterebilmektedir (11). Ek olarak korse kullanan 
bireylerde psikolojik stres görülebilmektedir. Bir araştırmaya göre konservatif olarak tedavi 
edilen skolyozlu kişilerin, dış görünüşlerinde olan normal olmayan sapmalar nedeniyle 
yalnızlık hissine kapıldıkları bildirilmiştir (12). Gövdedeki kozmetik görüntü Cobb açısında 
derece farklılıklarına göre değişmekteyken, bireydeki gövde rotasyon miktarına, frontal vücut 
denge miktarına, göğüs kafesinin deformiteye sahip olup olmamasına, torakal bölgedeki 
hiperkifoz veya hipokifoz varlığına ve beldeki eşitsizliklere bağımlı olarak 
değişebilmektedir.(13) Tedaviden sonra her gruplardaki kişilerin kozmetik deformite 
algılamaları tedavi öncesindeki durum ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde iyileşmiştir. 
Grupların birbiriyle karşılaştırılmasına bakıldığı zaman ise CSG grubunda kozmetik 
deformitenin algılamasının tedavi sonrasında PNFG'deki kişilere göre daha olumlu gelişmeler 
gösterdiği görülmüştür. Gruplar arasında kozmetik deformite algılama bakımından 
istatistiksel bir fark olduğu gösterilmiştir. Gruplardaki kozmetik deformitenin algılamasının 
iyileşmesi, tedavi sonrasında gelişen vücut düzgünlüğünün artışına ve azalmış olan eğri 
derecesi ile açıklanabilir. 
AİS, kozmetik görüntüde ve yaşam kalitesinde etkilere sebep olan bir durumdur(14). AİS’de 
konservatif olarak tedavi de temel amaç eğrilikteki progresyonun azaltılması veya önlenmesi 
olması ile birlikte gövdedeki kozmetikliğin ve yaşam kalitesi miktarının arttırılması da 
tedavideki amaçlardandır. Literatür incelendiğinde AİS için tedavi uygulamalarına göre sonuç 
değerlendirmesinde sadece fiziksel olan faktörler değil duygusal ve psikososyal faktörlerin de 
dikkate alınması gerektiği, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendiren anketlerin rutin 
değerlendirmede kullanılması gerektiği söylenmektedir (14). Çalışmamızda kullandığımız 
SRS-22 anketi, AİS'li bireylerde kullanılabilir olan pratik ve basit, güvenilir, iç tutarlılığı 
tatmin edici olan ve yaşam kalitesini çok faktörlü değerlendirebilmesi sebebiyle kullanılmıştır 
(14, 15). Tedavi sonrası gruplarda SRS-22 puanın toplam değerinin arttığı gözlenmektedir. 
Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin geliştiği görülmüştür. Grupların karşılaştırılmasında ise 
grupların arasında fark bulunmuş olup CSG’de PNFG’ye göre daha belirgin bir gelişim 
olduğu gösterilmiştir. 
 
SONUÇ 
İki farklı egzersiz tekniğinin AİS’li hastalarda etkinliğini karşılaştırmak amacı ile yaptığımız 
çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre; AİS’li hastaların Cobb açısındaki azalma her iki 
egzersiz yönteminde de etkilidir ancak Core stabilizasyon tekniği PNF tekniğine göre daha 
etkili görülmüştür. Her iki yönteminin de AİS’li hastalarda yaşam kalitesini arttırdığı ancak 
CS tekniğinde PNF tekniğine göre daha olumlu gelişmeler sağladığı görülmüştür.  
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Her iki tedavide de görsel algılama skorlarının azaldığı ancak CSG de bu azalmanın daha 
anlamlı olduğu gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre Core stabilizasyon tekniğinin PNF tekniğine 
göre daha fazla gelişim sağladığı görülmektedir. 
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Özet 
Ölüm, organ sistemlerinin çalışamaz duruma gelmesiyle beraber biyolojik varlığın sona 
ermesidir. Ölen kişinin biyolojik varlığı sona ererken, geride bıraktığı yakın akrabaları, 
özellikle de çocuklar için ölüm; elem, yas ve matem gibi pek çok farklı duygu veya 
düşüncenin oluşumuna neden olmaktadır. Ölüm, ebeveynlerin çocuklarına anlatmakta 
zorlandıkları konuların başında gelmektedir. Ebeveynlerin gerçeği konuşamamaları 
çocukların gereksinim duydukları anlarda ailelerinden gerekli duygusal yardımı 
alamamalarına neden olmaktadır. Bu durum, çocukların ölüm hakkında internetten, sosyal 
medyadan ve içerisinde bulundukları toplumdan yanlış bilgiler almalarına neden olmaktadır. 
Ölümün çocuklara anlatılma şekli de onların ölüm kavramıyla ilgili göstermiş oldukları 
reaksiyonlara etki eden en önemli etkenlerden birisidir. Dolayısıyla, ebeveynler çocuklarına 
ölüm kavramı konusunda açıklamada bulunmak durumunda oldukları zamanlarda, mutlaka 
çocukların yaşını, gelişim düzeyini ve kişilik özelliklerini de dikkate almalıdırlar. 
Hemşirelerin savunucu, karar verici, yönetici, araştırıcı, eğitici ve bakım verici rollerine ek 
olarak; danışmanlık, tedavi edici, rahatlatıcı, rehabilite edici, iletişim ve koordinatörlük gibi 
pek çok rolleri bulunmaktadır. Bu rolleri kapsamında; çocukların sağlıklı gelişimlerine 
odaklanan ve yakınlarını kaybettiklerinde oluşan hastalıkların tanısı, tedavisi, bakımı ve 
rehabilitasyonuyla ilgilenen hemşirelerin ölüm konusunda, çocuklarla kuracakları sağlıklı bir 
iletişim oldukça önemlidir. Hemşirelerin çocuklardaki gelişim ve olgunlaşma düzeylerine 
göre, ölümü algılama durumlarının yetişkinlere nazaran farklılık gösterdiğini bilmesi ve 
yakınını kaybeden çocuklara ya da ailelere doğru yaklaşımı sergileyebilmesi gerekmektedir. 
Hemşireler, bu dönemlerde ergen bireylerin ailelerini ve arkadaş çevresini onları 
destekleyecek şekilde davranmaları konusunda teşvik etmelidir. Ayrıca hemşireler, benzer 
sorunları bulunan aynı yaş grubundaki bireylerle iletişim kurmalarını sağlamalı, duygularını 
ve endişelerini ifade etmeleri konusunda onlara destek olmalıdırlar. Bu doğrultuda bu 
çalışmanın amacı, çocuklara ölümün anlatılmasında aile ve hemşirenin rollerinin önemini 
vurgulamak ve literatür doğrultusunda çıkarımlarda bulunarak öneriler sunmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ölümü anlatmak, Aile, Hemşire, Rol 
 

ROLES OF FAMILY AND NURSE IN EXPLAINING OF DEATH TO CHILDREN 
 
Abstract 
Death is the end of biological existence with organ systems becoming inoperable. As the 
biological existence of the deceased comes to an end, death for the close relatives left behind, 
especially children, causes the formation of many different emotions or thoughts such as grief, 
bereavement and mourning. Death is one of the most difficult topics for parents to explain to 
their children. Inability of parents to speak the truth, causes children not to receive the 
necessary emotional help from their families when they need it.  
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This situation causes children to receive false information about death from the internet, 
social media and the society they live in. The explaining way of death to children is one of the 
most important parameters affecting their reactions to the concept of death. Therefore, when 
parents have to explain the concept of death to their children, they should definitely take into 
account the age, developmental level and personality characteristics of the children. In 
addition to the roles of nurses as advocate, decision-maker, manager, researcher, educator and 
caregiver; they have many roles such as counseling, therapeutic, comforting, rehabilitative, 
communication and coordinating. Within the scope of these roles; to establish a healthy 
communication with children about death is very important for nurses, who focus on the 
healthy development of children and deal with the diagnosis, treatment, care and 
rehabilitation of diseases that occur when they lose their relatives. Nurses need to know that 
the perception of death differs from adults according to the development and maturation 
levels of children, and they should be able to show the right approach to children or families 
who lost their relatives. During these periods, nurses should encourage the families and 
friends of adolescents to behave in a way that supports them. In addition, nurses should enable 
them to communicate with individuals in the same age group who have similar problems, and 
support them in expressing their feelings and concerns. In this direction, the objective of the 
present study is to emphasize the importance of the roles of the family and the nurse in 
explaining death to children and to offer suggestions by making inferences in line with the 
literature. 
Keywords: Child, Explaining death, Family, Nurse, Role 
 
GİRİŞ 
Ölüm, organ sistemlerinin çalışamaz duruma gelmesiyle birlikte biyolojik varlığın sona 
ermesidir. Ölüm olgusu, hayatın her aşamasında insanı korkutmakta ve meraklandırmaktadır. 
Bu korku ve merak genellikle çocukluk çağında daha fazla görülmektedir (Panagiotaki ve 
ark., 2018; Kaytez, 2020; Menendez ve ark., 2020). Ölen insanın biyolojik varlığı sona 
ererken, arkada bıraktığı yakın akrabaları ve özellikle de çocuklar için ölüm; matem, elem ve 
yas gibi pek çok olumsuz duygu veya düşünceye neden olmaktadır. Çocukların yas sürecine 
etki eden pek çok etken bulunmaktadır. Bu etkenler; yas tutan bireyin kişisel özellikleri, 
kaybettiği bireyle olan ilişki durumu, başa çıkma şekli, kültürel inançları, ruhsal bir hastalığa 
sahip oluşu, sosyal destekleme sistemlerinin düzeyi, ailesinin sosyo-ekonomik durumu, ölüm 
kavramını algılama biçimi ve yas sürecinde yaşanan problemler şeklinde açıklanmaktadır 
(Bildik, 2013). 
 
ÇOCUKLARDA ÖLÜM KAVRAMININ ALGILANMASI 
İki-iki buçuk yaşlarındaki çocukların ölüm hakkındaki düşünceleri oldukça belirsizdir. İki 
yaşından küçük çocuklarda ise ölüm kavramı gelişmemiştir ve ölümü anlayamazlar. Küçük 
çocuklar için ölüm, gündelik bir olay olarak kabul edilir ve yaşayan kişinin artık olmadığı 
kadar basit bir anlama gelmektedir. Bu dönemdeki çocuklar ölüm kavramını bilmeden 
kullanabilirler ve ölümle ilgili soyut kavramları anlamakta zorlanırlar (Dülgerler ve ark., 
2005). 
Çocuklar için ölüm çok küçük yaşlarda bile merak uyandıran bir durum olmaktadır. 
Ebeveynleri konuşurken onları dinlerler, ölümle ilgili haberleri duyarlar ve ölen hayvanları 
görürler. Genellikle üç-altı yaş dönemindeki çocuklar ilk defa bu yaşlarda ölüm olgusuyla 
tanışmaktadır (Yörükoğlu, 2004). Gelişim dönemlerine göre, çocuklarda ölüme gösterilen 
tepkiler ve ölüm hakkında sordukları sorular farklılık göstermektedir (Berk, 2013). 
Çocukların ölüm kavramıyla ilgilenmesi, duygusallıkla oluşan bir tepki seviyesinin ötesine 
pek geçemez.   
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Çocukların ölüm gerçeğini kabul etmeleri, kısa sürede ve kolayca olmamakta, duygusal ve 
zihinsel gelişme ile birlikte yavaşça ve belirli bir sıraya göre gelişim göstermektedir 
(Dunning, 2006). 
Henüz okul çağına gelmemiş çocuklar, bilişsel açıdan işlem öncesi aşamada olmaları 
nedeniyle, bu dönemdeki çocuklar ölümü açıklamada büyüsel ve egosantrik düşünmeyi 
kullanırlar. Bu dönemdeki çocuklarda bilişsel bakımdan devamlılık kavramı gelişmediğinden, 
ölümün geri dönülemez ve devamlı olacağı kavranılamaz. Fakat, çocuklar bu gelişim 
döneminde büyükleri için de ölüm olayının endişe verici bir durum oluşturduğunu 
anlayabilirler. Ölüm; çocuklarda ayrılık süresinin endişe verici olmasının yanında, gündelik 
hayatta yaşamakta olan birisinin artık olmayacağı düşüncesi şeklinde basit bir durum olarak 
görülmektedir (Renaud ve ark., 2013). Çocukların ölümü kavramasında, 1960-1970 yıllarında 
gelişimsel bakımdan öne çıkan Piaget’in yaklaşımı dikkate alındığında, hayatın ilk 
dönemlerinde koruma görevi gören büyüklerin kaybedilmesi, ölümü bizzat yaşamakla aynı 
şekilde algılanmaktadır (Slaughter, 2005). Piaget’in yaklaşımına göre insan; ayrılık korkusunu 
tüm gelişim dönemlerinde yaşayabilmekte, fakat iki yaşlarında ölüm, devamlılık ve benzeri 
somut olmayan kavramları anlayamamaktadır. Ayrıca, çocuklar bu dönemde bu kavramlarla 
ilgili tecrübelerini ortaya koyma eğilimindedirler. Örnek olarak; “gitmek”, “uzun süreliğine 
gitmek”, “sonsuza kadar gitmek” (veya ölmek) gibi düşünceler henüz anlaşılamamaktadır. Bu 
nedenle; artık görünmeme, yitirme, ayrılma veya değişim; çocuklar tarafından, “öldü” ve 
“ölüm” kavramları içerisinde değerlendirilecektir (Slaughter, 2005). 
Çocuklar, 10 yaşına kadar biyolojik olayların birbiriyle ve başka organizmalarla olan ilgisini 
kavrayamazlar. Bu nedenle, geçmişteki deneyimleri ve insanların davranışlarıyla ilgili 
öğrendikleri bilgilere göre bu kavramlara anlam vermeye çalışmaktadırlar. Özellikle, okul 
çağına gelmemiş çocukların ölüm kavramını uyumak veya gitmek şeklinde algılaması 
nedeniyle, onların yakınında bulunan ebeveynlerin bu hatalı algılayışın bilincinde olması ve 
farkında olmadan bu yanlış düşünceyi desteklememesi gerekmektedir. Aksi halde çocuklar, 
ölmüş kişinin bu yolu seçme nedenini anlamayabilir veya gitmiş olduğu yerde mutlu mu değil 
mi gibi düşüncelere sahip olabilir (Slaughter, 2005). Başka bir ifadeyle okul çağına gelmemiş 
çocuklar, ölüm kavramını, hayatı sonlandıran bir olay şeklinde değil, kalıcı olmayan bir 
durum şeklinde düşünmektedirler. Gelişim dönemi olarak 6-10 yaşları arasında bulunan 
çocuklarsa en fazla fiziksel olarak yaralanmaktan ve sakatlıktan endişe ederler. Bu yüzden, 9 
yaş ve altında olan çocuklarda ölüm endişesi görülmemekle birlikte; önemli bir hastalığa 
sahip olanlar, kendilerinin ciddi ve kötü bir durumda olduklarının farkına varabilmektedirler 
(Turgay, 2003; Rosengren ve ark., 2014). Ölümü hayattan farklı kılan dört durumdan (geri 
dönülmezlik, sonlanma, evrensel olma, nedensellik/ölümü farklı nedenlerle açıklama) ilk üç 
özellik 7-10 yaş dönemindeki çocuklarca kavranabilirken, nedensellik ise sadece ergen 
bireylerce anlaşılabilmektedir (Turgay, 2003). Bütünü içine alan bir değerlendirmeyle, okul 
öncesi ilk dönemde olan ve ölümü anlamaya başlayan çocuklar, kişinin davranışlarını 
anlayabilme yetenekleriyle kendilerine göre, ölüm ve hayata destek olan biyolojik faktörleri 
algılayabilmektedirler. Çocuklar açısından ölüm kavramı, yalnızca yaşlı veya hasta insanlarda 
görülen, sağlıklı yaşamayla, hastalık ve kaza durumu gibi problemlerden kaçınmayla 
engellenebilecek bir olay olarak görülür. Ölüm, çocuklar tarafından bu dönemde genellikle 
değişikliğe uğramış bir yaşam türü şeklinde görülmektedir. Ölen kişilerin yer altında veya 
cennette hala su ve oksijene ihtiyaç hissettiklerini düşünerek, duyabildiklerine ve rüya 
gördüklerine inanmaktadırlar. Çocuklar, bu yaşlarda ölümün sebebini çok iyi kavrayamazlar; 
ancak ölüm nedeninin zehirlenme, vurulma veya hastalık gibi iç ve dış kaynaklı bazı olaylarla 
ilgili olduğunu düşünebilirler (Slaughter ve Griffiths, 2007). Çocuklar, 5-6’lı yaşlarda ilk 
olarak ölüm kavramının geri dönülemezliğini anlamaya başlarlar.   
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Bu sayede, ölüm olayını bütün canlıların yaşayacağını ve kesinlikle hayata geri dönüşün 
olmadığını fark edebilirler (Slaughter, 2005). Çocuklar, 8-9’lu yaşlarda, ölümü hala çok 
somut bir olay olarak düşünebilir ve ölümün bedenle ilgili yönüne odaklanabilirler. Örnek 
olarak; bu yaş döneminde çocuklar tarafından ölü insanların nefes alamayacağı, 
konuşamayacağı, yemek yiyemeyeceği, hareket edemeyeceği ve kalplerinin durduğu 
anlaşılabilir. İlgilerini ölüm kavramının fiziksel yönlerine ve fiziksel çürüme olayı üzerine 
odaklamışlardır (Meb-Unicef, 2001). Çocukların ölümü algılama seviyesi, onların bilişsel 
olarak gelişmesindeki olgunluk düzeyiyle yakından ilgilidir. Yapılan araştırmalarda, 
çocukların ölüm kavramını algılamadaki yanlışlarının önemli ölçüde bilişsel bakımdan yeteri 
düzeyde gelişememiş olmalarına bağlı olduğu görülmektedir (Tahta ve ark., 2015; Sarman ve 
ark., 2021). Çocuklarda ölümle ilgili yanlış düşüncelerin, onların ölüm endişesinden 
uzaklaşmak amacıyla geliştirdikleri bir savunma reaksiyonu olduğu, güdüsel ve duygusal 
etkenlerden de etkilendiği ve bu etkenlerin çocuğun bilişsel fonksiyonlarında bozulmaya 
neden olduğu belirtilmiştir (Luecken ve Roubinov, 2012). Çocuklar, ölümle ilgili bozulmanın 
soyut düşünmeyle ya hiçbir ilişkisinin olmadığını veya çok az bir ilişkisinin olduğunu 
düşünürler (Dalton ve ark., 2022). Dört-sekiz yaşlar arasında olan çocuklarla bu konuyla ilgili 
yapılan bir araştırmada, anaokulu öğrencisi olan 90 çocuğun, ölüm kavramının biyolojik 
yönünü anlayabildikleri ve daha ileri yaşlarda da ölümün zihin yapılarında geliştiği 
görülmüştür (Slaughter ve Griffiths, 2007). Yapılan araştırmalarda ölüm endişesinin 
çocukların gelişim dönemleriyle önemli düzeyde ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Bunun 
yanında çocuklar, okula başlamadan önce veya okula başlama döneminde ölüm kavramını ilk 
defa biyolojik olarak kavramaya başladıkları zaman, ölüm kaygılarının da azaldığı 
görülmüştür (Sylvia, 2013; Krepia ve ark., 2017). Ayrıca başka bir araştırmada, çocuklardaki 
davranışların bilişsel gelişme seviyeleriyle ile paralel olduğu, ölüm kavramı ile ilgili 
tecrübelerinin, sosyal çevre ve gördükleri eğitim ile de bağlantısının bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. Ön ergenlik dönemindeki çocuklar, ölüm sonrasındaki yaşam formlarını dikkate 
alırken, ergenlik dönemindekiler ise ölüm kavramıyla ilgili psikolojik ve çevreye ilişkin 
faktörleri öne çıkarmışlardır (Rosner ve ark., 2010). 
Gelişim dönemleri bakımından ölüm kavramını algılamada farklılıklar görülürken, kültür, 
dinsel inanışlar ve tecrübeler de bu algılamayı önemli düzeyde etkileyebilmektedir. Başka bir 
deyişle ölüm, kişinin bireysel yok olmasıyla ilgili kendi fikirleri; hayatındaki kayıplar, 
travmatik olaylar veya duygusal ve bilişsel olarak hayata yüklediği değerden etkilenen 
dinamik bir olaydır. Bu nedenle ölümün algılanması, her çocuk için bağımsız bir şekilde 
gelişim gösterir (Dalton ve ark., 2022). Doğuyla batı kültürlerini birlikte içine alan Pozitif 
Psikoterapi’yi kuran Peseschkian, çocukların ölüm kavramına karşı tepkileri ve anlayışlarının 
çevreleri vasıtasıyla biçimlendirilmesine vurgu yapmıştır. Bu çalışmada ayrıca, eğer çocuğun 
çevresindeki yetişkinler ölüm kavramı ile ilgili net olmazlarsa, kayıp yaşamış çocukların da 
çevrelerinde gördükleri davranış şekillerine bağlı olarak kişisel tutumlar geliştirecekleri 
üzerinde durulmuştur (Peseschkian, 2002). Örnek olarak; bir yakınının ölmesinin ardından, 
uzun süreli normal olmayan tepkiler veren bir annenin gösterdiği davranışlar, çocuk için de 
tam bir örnek teşkil eder. Çocuk bu aşamada kaybettiğini kavrama gayreti içindedir ancak, 
annesinin bu davranışları nedeniyle bireysel varlığını da tehlikede hissetmektedir. Yapılan bir 
araştırmada buna paralel olarak; küçük yaşlarda bir yakınını kaybeden çocuklarda, kayıptan 
sonra tutulan yas dönemindeki durumlar ve geleneksel ritüellerde bulunamamış çocukların 
gelecekte suçluluk hislerinin, depresyon ihtimalinin ve psikolojik sorunların artış gösterdiği 
belirlenmiştir (Howell ve ark., 2015). Hayatta olan anne babayla açık iletişimde bulunma ve 
ailesel ve çevresel desteğin olması, çocuk için kaybın olduğu dönemde oldukça önemlidir.  
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Örnek olarak; cenaze işlemlerini gözlemleyen, ölüm olayına öfke duyan, ölmüş yakınının 
resimlerine bakan, mezarlığa ziyarete giden ve ölümü anlatan hikâye dinleyen çocuklarda 
gelecekte ortaya çıkabilecek psikolojik problemlerin görülme olasılığının azalacağı 
değerlendirilmektedir (Howell ve ark., 2015). 
 
ÇOCUKLARA ÖLÜMÜN ANLATILMASINDA AİLENİN ROLLERİ 
Çocuklara ölüm konusunda kimin bilgi vereceği konusunda mevcut bir kural olmamasına 
rağmen çocuğun temel tedavi ve bakımından sorumlu olan ebeveyn, hemşire ve doktorlara bu 
konuda sorumluluklar düşmektedir (Törüner ve Büyükgönenç, 2017). Ölüm gerçeği ile 
çocukların karşılaşması kaçınılmaz bir durumdur. Ebeveynlerin ve sağlık personellerinin 
sorumluluklarından biri de çocuklarla ölüm ve hastalık konularında konuşmaktır. Genellikle 
bu durumun konuşulması işini hayatta kalan ebeveyn gerçekleştirir (Dülgerler ve ark., 2005). 
Eğer ebeveynlerinin ikisi de hayatta değil ise, çocuk ölüm haberini sevdiği ve sığınacağı 
birinden öğrenmelidir. Ölüm haberinin geciktirilmesi çocukların daha fazla tedirgin olmasına 
neden olmaktadır. Çünkü çocuklar bir şeylerin ters gittiğinin farkına varırlar ve çevresindeki 
insanların davranışlarından dolayı tedirgin olmaktadırlar (Bildik, 2013). 
Ölüm ebeveynlerin çocuklarına anlatmakta zorlandıkları konuların başında gelmektedir. 
Birçok yetişkin, çocuklarıyla ölüm konusunu konuşmaktan kaçınmaktadır. Bu kaçınmanın 
sebebinin, ebeveynlerin kendi ölüm kaygıları olduğu düşünülmektedir (Yalom, 2008a; 
Yalom, 2008b; Corr ve ark., 2019). Buna rağmen tüm çocuklar, ölüm konusunda soru 
yönelterek bilgi sahibi olmayı isterler ve ölüm kavramını anlamaya çalışırlar. Çocuklar ölüm 
kavramını anlayabilmek amacıyla kendileriyle ilgili “Ölüm nedir?”, “Nereden geldim?”, 
“Nereye gideceğim?” ve “Ben kimim?” gibi karmaşık sorular sorarak yanıt bulmaya çalışırlar 
(Karateke, 2019). Sorulan sorulara ebeveynlerin sabırlı ve anlaşılır bir tarzda yanıtlar vermesi, 
çocukların ölüm kavramını doğru bir biçimde anlayabilmesi bakımından oldukça önemli 
görülmektedir. Ebeveynlerin gerçeği konuşamamaları çocukların gereksinim duydukları 
anlarda ailelerinden gerekli duygusal yardımı alamamalarına neden olmaktadır (Erden, 2002; 
Willis, 2002). Bu durum; çocukların ölüm hakkında internetten, sosyal medyadan ve 
içerisinde bulundukları toplumdan yanlış bilgiler edinmelerine neden olmaktadır (Şimşek ve 
Tosun, 2021). Ölümün çocuklara anlatılma şekli de onların ölüm kavramıyla ilgili göstermiş 
oldukları reaksiyonlara etki eden en önemli etkenlerden birisidir. Dolayısıyla, ebeveynler 
çocuklarına ölüm kavramı konusunda açıklamada bulunmak durumunda oldukları 
zamanlarda, mutlaka çocukların yaşlarını ve gelişme durumlarını da dikkate almalı ve bu 
noktalara önem göstermelidirler (Şahin Zeteroğlu, 2018). 
Çocukların korkmalarına neden olabilmesi nedeniyle ölüm, 6 yaşından önce çocuklara dini 
açıklamalar üzerinden yapılmamalıdır. Eğer dini kavramlar üzerinden açıklama yapılacaksa 
uygun bir dille anlatılmalıdır. “Tanrı kardeşine bakacak” gibi bir açıklama yerine “Tanrı 
kardeşini çok sevdi ve onu yanına aldı” gibi bir açıklama tercih edilebilir. Çocuklara ölümü, 
tüm vücut fonksiyonlarının son bulması olarak anlatmak gerekmektedir. Ölen birinin nefes 
alamayacağı, bir şey içemeyeceği, yemek yiyemeyeceği, düşünemeyeceği, oyun 
oynayamayacağı ve hissedemeyeceği söylenebilir. Ölümün hayatın bir parçası olduğu 
anlatılmalı ve çocuğun diğer ebeveynini de kaybetmekle ilgili korkuları, uzun yıllar hep onun 
yanında olunacağı söylenerek dindirilmeye çalışılmalıdır (Legare ve ark., 2012). Ölüm 
haberini çocuklara verirken doğal davranılmalıdır. Ölen kişinin yaşamının son bulduğu, geri 
dönmeyeceği çocuğa uygun bir dille anlatılmalı ve çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade 
edebilmesi için fırsat verilmelidir. Ölüm haberini verirken süslü ve özenli kelimeler 
seçilmesine gerek duyulmadan net bir şekilde çocuğa, kişinin öldüğü ve artık yaşamayacağı 
söylenmelidir (Kıvılcım ve Gümüş Doğan, 2014). Çocuğa ölüm haberinin verileceği ortam 
uygun olmalıdır ve rahatsız edici olmamalıdır.   
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Çocuklara ölüm haberi verildikten sonra ağlamasına olanak verilmeli ve susması 
söylenmemelidir. Ölüm haberi verilen çocuğa sarılmak ve destek olmak iyi olacaktır (Cohen 
ve ark., 2004). 
Çocuklara ölüm kavramını evcil bir hayvanın ölümü üzerinden anlatmak daha uygun olabilir. 
Hayvanını kaybeden çocuğun yaşadığı duygulara saygı duyulmalı ve tüm aile üyeleriyle 
birlikte çocuğun üzüntüsünü dile getirebileceği bir tören düzenlenmelidir. Ölen hayvanın 
ardından hemen yeni bir hayvan alınmamalıdır ve çocuğun ölüm ile ilgili kavramları 
geliştirmesine olanak sağlanarak bu ritüelin bir davranışa dönüşmesi sağlanmalıdır (Dyregrov, 
2000). Çocuklara ölümü anlatırken ölümün uykuyla bağdaştırılması ve ölen kişinin 
uyuduğunun zannedilmesi çocuğu rahatsız edebilir bu durum çocukların uyku ile ilgili 
problemler yaşamasına neden olabilmektedir (Şahin Zeteroğlu, 2018). Çocuklara ölümü 
anlatırken yapılan bir diğer hata da ölen kişinin uzağa gittiğinin söylenmesidir. Bu durum da 
çocuklarda terk edilmişlik duygusunun gelişmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle 
çocuklarda kısa süreli ayrılıklar korku ve endişe yaratabilmektedir (Kırmaz, 2017). Sorun 
yaratan bir diğer konu da hasta olmaktır; hastalanan her insanın öleceğini düşünen çocuk 
kendisi veya ebeveyni hastalandığında öleceğini zannedip endişe duyabilmektedir. Çocuklara 
sadece yaşlı insanların öleceği anlatılmışsa, çocuklar genç bir insanın öldüğünü duyduğunda 
şaşırabilir ve ebeveynlerine olan inancını kaybedebilir (Slaughter, 2005; Şahin Zeteroğlu, 
2018; Kaytez, 2020). 
Ani ölümler çocuklarda daha fazla kaygı yaratabilmekte ve üstesinden gelinmesi zor tepkilere 
yol açabilmektedir. Beklenmedik ölümlerde haberin mutlaka çocuğa alıştırılarak verilmesi 
gerekmektedir. Çocuğun soru sormasına olanak sağlanmalı, duygu ve düşüncelerini ifade 
etmesini sağlayan konuşma ortamının oluşturulması gerekmektedir. Ölümün açıklamasını 
yapan erişkinin de kendi üzüntüsünü belirtmesi uygun olur. İlk zamanlarda çocuklar, ölümü 
kabullenememeleri nedeniyle suçlanmamalı ya da eğlendirilmeye çalışılmamalıdır. Çocuklar 
ebeveyninin ya da kardeşinin ölümcül bir hastalığa sahip olması nedeni ile üzüntü 
yaşayabilmektedir. Ayrıca çocuklar, ebeveyn ya da yakının ölümüne kendilerinin neden 
olduklarını da düşünebilirler ve kendilerini suçlayabilirler. Çocuklar, “Eğer kendisi daha iyi 
bir çocuk olsaydı hasta olmayacaktı” şeklinde düşünebilir. Ölümün kendi başlarına 
gelebileceğinden endişe duyarlar ve kendilerine kimin bakacağını düşünerek kaygı duyarlar. 
Çocuklara açıklama yapıldıkça, destek sistemlerinden yardım aldıkça endişesi büyük ölçüde 
azalacaktır ve yas sürecinin daha sağlıklı geçirilmesi sağlanacaktır (Legare ve ark., 2012; 
Bergman ve ark., 2017). 
 
ÇOCUKLARA ÖLÜMÜN ANLATILMASINDA HEMŞİRENİN ROLLERİ  
Ölüm, her zaman kaçınılan, korkulan ve dayanılması zor bir gerçektir (Törüner ve 
Büyükgönenç, 2017). Çocukların ölümü anlama ve kabullenme kapasiteleri; bireysel 
özelliklerine, yaşlarına ve gelişme seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Çocuklar; 
gelişim dönemleri, olgunlaşma düzeyleri ve hastalıkları anlama durumlarıyla bağlantılı bir 
şekilde, bireysel sağlıklarını yönetebilmek amacıyla artan düzeylerde sorumluluklar 
almaktadırlar. Çocukların kendi durumlarının ya da hastalıklarının farkında olmaları, sağlık 
personeli ile iş birliği yapmalarını sağlayarak, tedavi ve desteğin etkinliğinin artmasına 
yardımcı olmaktadır. Bunun yanında, çocukların ölümü algılama yetileri varsa ölümü doğru 
anlayabilmeleri daha kolay hale gelmektedir (Nielson, 2012). Sağlık ekibi içerisinde çocuk ve 
ailesi ile en fazla zaman geçiren kişi olan hemşirelerin çocukların ölüm ile ilgili duygularını 
ve düşüncelerini ifade etme gereksinimleri olduğunu kabul etmeleri ve uygun ortamı 
hazırlamaları gerekmektedir. Çocuklar ölüm ile ilgili duygularını; konuşmalarında, 
oyunlarında ve diğerlerine karşı davranışlarında ifade edebilirler. Ben ne zaman öleceğim? 
gibi sorular sorabilirler.   
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Çocuklara ölüm konusunda spesifik bir zaman, gün, ay verilemeyeceği ve her bireyin eşsiz 
olduğu hemşire tarafından anlatılmalıdır (Çavuşoğlu, 2019). Ayrıca hemşireler; çocuklarla 
dürüst, destekleyici ve güvene dayalı ilişkiler kurabilirlerse, onlar da duygu ve düşünce olarak 
hazır oldukları zaman ölüm konusundaki düşünceleri hakkında konuşabilirler. Hemşireler de 
bu sayede çocukların ölüm konusundaki yanlış anlamalarını düzeltme fırsatı bulmaktadırlar 
(Törüner ve Büyükgönenç, 2017). Pediatri hemşireleri; hastane ortamında, toplumda, okulda, 
evde, aile ve çocukların olduğu bütün ortamlarda hemşirelikle ilgili rollerini sergilerler. 
Pediatri hemşirelerinin; eğitici, savunucu, bakım verici, lider/yönetici, araştırmacı, karar 
verici, koordinatörlük ve iletişim, rahatlatıcı, rehabilite edici, tedavi edici, özerk ve 
sorumluluk sahibi olma, danışmanlık ve kariyer geliştirici olmak üzere birçok rolleri 
bulunmaktadır (Masters, 2009; Aydemir Gedük, 2018). Bireyin, ailenin ve toplum sağlığının 
geliştirilmesi ve korunması, hastalık halinde iyileştirme ve uygun sağlık davranışlarının 
kazandırılmasına yönelik olacak şekilde planlı bir eğitim verebilmek, hemşirelerin temel 
rollerindendir. Hemşirelerin eğitici rolünde, bütünüyle özerk olarak verilecek eğitimde 
içeriğin ve verilme şeklinin belirlenmesi gerekmektedir (Lowe ve ark., 2012). Çocuk 
hemşirelerinin ayrıca, eğitici rolü kapsamında ölümün anlatılması ve ailenin çocuğa 
yaklaşımları konusunda çocuk ve ailenin gereksinim duyduğu eğitimleri vermesi 
gerekmektedir. Hemşirelerin savunucu rolü, çocuk ve ailenin bilgilendirilmesi, onaylarının 
alınması, tedavi sürecinin gerekli olmayan işlemlerden ve açıklamalardan arındırılması, 
sağlıkçıların çocuk ve ailenin çıkarlarını gözetecek şekilde çalışmalarının ve genel anlamda 
onların lehine olan eylemlerde bulunmalarının sağlanması öğelerini içermektedir. Ayrıca 
hemşireler savunucu rolü kapsamında, ölüm konusunda çocuk ve aileyi bilgilendirerek onların 
verdikleri kararlara saygı göstermelidirler. Danışmanlık rolü kapsamında ise, ölüm konusunda 
sorun çözebilme yaklaşımları vasıtasıyla çocukların karşı karşıya kalabilecekleri sağlık 
risklerini önlemek veya azaltmak ve ailelere önlerine çıkabilecek problemli durumlarda 
bağımsız bir biçimde karar verebilmeleri amacıyla yardımcı olmak, hemşirelerin temel 
görevlerinden birisidir (Ay ve ark., 2008). 
Hemşirelik; tüm toplumlarda sağlığın korunması ve geliştirilmesini sağlama, hastalıkla ilgili 
bir farkındalık durumu oluşturma, yaşam konforunu arttırma, hastalıklara bağlı ortaya çıkan 
semptomlarla başa çıkmayı sağlama, dış kaynakları ve öz kaynakları tanıtma ve kendilerinin 
başa çıkma becerilerini geliştirmeleri konusunda danışmanlık etmektir (Potter ve Perry, 2005) 
Bu yönüyle hemşireler, araştırıcı rolü kapsamında çocuğun ölüm hakkındaki düşünceleri ve 
deneyimlerini öğrenmelidirler. Hemşireler, çocuklarda ölümle ilgili önceden yaşadıkları 
tecrübelerini değerlendirmek amacıyla; “Daha önceden sahibi olduğun bir hayvanın veya 
çiçeğin öldü mü?”, “Sana göre insanların veya hayvanların ölümden sonra başlarına neler 
gelir?”, “Daha önce herhangi bir cenaze töreninde bulundun mu?”, “Daha önce hiç tanıdığın 
biri öldü mü?” gibi sorular sorabilirler (Çavuşoğlu, 2019). Hemşireler kendi alanlarına özgü 
araştırıcı rolleri sayesinde bilimsel birikimlerinin artmasını, çocuk ve aileye uygun 
yaklaşımların sunulmasını ve bakımın daha kaliteli sunulmasına zemin hazırlamalıdırlar 
(Potter ve Perry, 2005; Hakreader ve ark., 2007). 
Bunun yanında, hemşirenin diğer bir rolü ise, çocuk ve ailenin yas sürecindeki tepkilerini 
anlamaya yardım etmek ve yasın çocuk davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 
için empatik bir destek vermektir (Törüner ve Büyükgönenç, 2017). Ayrıca; çocukların 
sağlıklı gelişimlerine odaklanan ve yakınlarını kaybettiklerinde oluşan hastalıkların tanısı, 
tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuyla ilgilenen hemşirelerin sahip oldukları roller 
kapsamında ölüm konusunda çocuklarla kuracakları sağlıklı bir iletişim oldukça önemlidir 
(Dülgerler ve ark., 2005).   
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Hemşireler, çocuklardaki gelişim özelliklerinin ve olgunlaşma düzeylerine göre ölümü 
algılamalarının yetişkin bireylere göre farklılık gösterdiğini bilmeli ve bir yakınını kaybeden 
aileye ya da çocuğa doğru yaklaşımı sergilemelidirler (Kıvılcım ve Gümüş Doğan, 2014). 
Hemşireler, bu dönemlerde ergen bireylerin ailelerini ve arkadaş çevresini onları 
destekleyecek şekilde davranmaları konusunda teşvik etmelidir (Duman, 2014). Ayrıca 
hemşireler, çocukların benzer sorunları bulunan aynı yaş grubundaki bireylerle iletişim 
kurmalarını sağlamalı, duygularını ve endişelerini ifade etmeleri konusunda onlara destek 
olmalıdırlar (Benini ve ark., 2014). Çocukların bir yakınının ölmesi sonrasında altı ay içinde 
normal günlük yaşamlarına dönmeleri beklenmektedir. Fakat çocuklarda ölüm sonrasında 
yakınının sağ olduğu konusunda ısrar etmesi, bebeksi davranışlar sergilemesi, arkadaşlarıyla 
iletişim kurmaması, ölümü inkâr etmesi, yas duygusu yaşamaktan kaçınması ve okul 
başarısında gerileme gibi davranışlar görüldüğünde hemşireler, aileleri dikkatli olmaları 
konusunda uyarmalı ve çocuklarının mutlaka profesyonel yardım almalarını sağlamalıdırlar 
(Conk ve ark., 2013). 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Ölüm, çocuk ve aile için kaçınılmaz ve baş edilmesi zor bir durumdur. Çocukların ölümü 
anlaması ve ölüme karşı gösterdikleri tepkiler yaşlarına ve gelişim durumlarına göre 
değişmektedir. Ebeveynlerin ve sağlıkçıların sorumluluklarından birisi, çocuklarla ölüm 
konusunda uygun bir şekilde konuşmak ve tartışmaktır. Çocuklara ölümün anlatılmasında aile 
ve hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocukları ruhsal yönden olumsuz 
etkileyen ve kalıcı hasarlar oluşturan ölümün anlatılmasında doğru yaklaşımlar 
sergilenmelidir. Hemşirelerin sahip oldukları roller, ölümün aileler tarafından kabul 
edilmesini, ailelerin çocuklara ölümü anlatmaları ve yas sürecindeki çocukların gelişim 
düzeylerine göre en az zararla geçirilmesini sağlamayı içerir. Bu sıkıntılı dönemde, 
hemşirelerin çocuklara yönelik girişimleri, onlara verilecek sağlık bakım kalitesinin artmasına 
yardımcı olacaktır. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞADIKLARI İŞ KAZALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 
Sağlık çalışanları yaptıkları işin niteliğinden dolayı biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik 
ve psikososyal olmak üzere önemli mesleki riskler neticesinde iş kazalarına maruz 
kalmaktadırlar. İş kazaları işveren, çalışan ve işyeri açısından maddi ve manevi olmak üzere 
önemli kayıplara sebep olabilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde çalışanların maruz 
kaldığı risklerin analiz edilmesi, çalışma ortamından kaynaklanan tehlikelerin tanımlanması, 
risk değerlendirmesi çalışmasının önemli bir aşamasıdır. İşyerinde bulunan tehlikeler 
tanımlanırken çalışma ortamına ait unsurlar, çalışanların durumu ve işyerine ilişkin bilgiler 
toplanmalıdır. Bu bilgiler toplanırken ihtiyaç duyulan her aşamada çalışanların görüşlerinin 
alınması, çalışanların tecrübe ve düşünceleri ile sürece katılımının sağlanması iş kazalarının 
nedenlerinin ortaya koyulmasına katkı sağlayacaktır. İş kazası, meslek hastalığı ve ramak kala 
olay kayıtları da risk değerlendirmesi çalışmasında göz önünde bulundurulması gereken 
maddeler içinde yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı riskler sadece çalışan 
sağlığını etkilemekle kalmamakta aynı zamanda hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesini de 
etkilemektedir. Bu çalışma, özel bir hastanede çalışan sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş 
kazalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. İş kazalarının nedenlerinin ve 
özelliklerinin incelenmesi iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında işyerindeki mevcut durumun 
tespitinde ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde kritik role sahiptir. Tanımlayıcı 
tipteki bu çalışma, özel bir hastanede iş kazası geçiren sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. 
2018-2021 yılları arasındaki dört yıllık dönemde gerçekleşen 137 adet iş kazasının kayıtları 
kazaların meydana geldiği tarihlere göre geçmişe bakılarak iş sağlığı ve güvenliği açısından 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda işyerinde mevcut iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının gözden geçirilmesi, riskler ile kaynağında mücadele edilmesi, gereken 
önlemlerin alınması ve alınan tedbirlerin çalışma ortamında izlenmesi, kişisel koruyucu 
donanım kullanımının yaygınlaştırılması, çalışanların kurum içi eğitim programlarıyla 
bilinçlendirilmesi sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasında ve iş kazalarının önlenmesinde 
etkili olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Hastane, İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği 
 

EVALUATION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS EXPERIENCED BY 
HEALTHCARE WORKERS 

 
ABSTRACT 
Health workers are subject to occupational accidents due to the nature of their work, as a 
result of important occupational risks: Biological, chemical, physical, ergonomic and 
psychosocial. Accidents can lead to significant losses, including material and moral, for the 
employer, for the employee and for the workplace. Analysis of the risks to employees in 
occupational health and safety services, identification of hazards arising from the workplace, 
and an important stage of risk assessment work. When identifying hazards present in the 
workplace, the elements of the workplace, the employee's situation and the workplace must be 
collected.  
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When gathering this information, the acquisition of the opinions of the employees at each 
stage of need, the experience and opinion of the employees and the participation of the 
process will contribute to the cause of occupational accidents. Occupational hazard, 
occupational disease and near miss reports are also included in the substances that must be 
considered in the risk assessment study. The risks posed by health workers not only affect 
employee health, but also affect patient satisfaction and quality of service. This study was 
conducted to assess the occupational accidents of health workers working in a private 
hospital. Examination of the causes and characteristics of occupational accidents has a critical 
role in determining the current situation in the workplace and determining the measures to be 
taken. This descriptive type of study covers health workers who have been in a private 
hospital in a work accident. records of 137 occupational accidents during the four-year period 
between 2018-2021 were reviewed in terms of occupational health and safety, based on the 
dates of the accidents. Review of current occupational health and safety practices in the 
workplace, fight risks and resources, avoid. 
Keywords: Health Workers, Hospital, Occupational Accidents, Occupational Health and 
Safety
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TÜRKİYE’DE İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ 
PERFORMANSININ GRİ-İLİŞKİSEL YÖNTEM İLE ANALİZİ 1 

 
Arş. Gör. İbrahim Salih ÇEKİM 
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ÖZET 
Sağlık hizmet sunumunda kullanılan kıt kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesinin ön 
koşullarından biri de verimlilik ve performans analizidir. Zira verimlilik ve performans analizi 
sonucunda ortaya çıkan bilgiler, bize kaynaklardan ne ölçüde yararlandığımızı ve dolayısıyla 
kaynakların yeniden dağıtılmasının en etkin nasıl yapılacağının yol göstericisi olacaktır. Bu 
çalışma ile Türkiye’de istatistiki bölge birimleri sınıflamasına (İBBS-1) göre sağlık hizmetleri 
performansının çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Gri-İlişkisel Analiz (GİA) 
yöntemi ile analiz edilerek bölge birimleri arasında sağlık hizmetleri performansındaki 
farklılıkları tespit etmek ve birimlerin performansını iyileştirmek için önerilerde bulunmak 
amaçlanmıştır. Kesitsel tipte planlanan araştırmada kullanılan veriler 2020 yılı sağlık 
istatistikleri yıllığından derlenmiştir. Araştırmada 12 istatistiki bölge biriminin performans 
değerlendirme kriteri olarak; 100.000 kişiye düşen hekim sayısı, 100.000 kişiye düşen 
hemşire ve ebe sayısı, 10.000 kişiye düşen yatak sayısı, birinci basamak kişi başı hekime 
müracaat sayısı, ikinci ve üçüncü basamak kişi başı hekime müracaat sayısı, 1000 kişiye 
düşen dönüştürülmüş A-B-C grubu ameliyat sayısı ve 1000 canlı doğumda bebek ölüm 
hızından oluşan 7 kriter belirlenmiştir. Araştırmada istatistiki bölge birimlerinin sağlık 
hizmetleri performansı GİA yöntemi ile tek bir tabloda birleştirilerek analiz edilmiş ve 
performans düzeylerine göre sıralanmıştır. Verilerin analizi Microsoft Excel programı ile 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda en yüksek GİA skoruna sahip istatistiki bölge birimleri 
sırasıyla; 0,6585 performans puanı ile İstanbul, 0,6503 performans puanıyla Ege ve 0,6459 
performans puanıyla Güneydoğu Anadolu olmuştur.  En düşük GİA skoruna sahip birimler ise 
0,4288 performans puanı ile Kuzeydoğu Anadolu ardından sırasıyla 0,4463 ve 0,4942 
performans puanlarıyla Ortadoğu Anadolu ile Orta Anadolu olmuştur. Bu çalışmanın üst 
sıralarında yer alan istatistiki bölge birimlerinin son sıralardaki birimlere rehber olması ve 
birimler arasındaki insan gücü ve hastane yataklarının dağılımının daha etkin ve planlı bir 
şekilde yapılmasında politika yapıcılara yararlı olacağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: İstatistiki Bölge Birimi, Performans, Sağlık Göstergeleri, GİA Yöntemi 
  

 
1 Bu çalışma “Parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle Türkiye’de Sağlık Hizmetleri verimliliğinin 
Analizi” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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ANALYSIS OF STATISTICAL REGIONAL UNITS HEALTHCARE 
PERFORMANCE IN TURKEY WITH GRAY-RELATED METHOD 

 
ABSTRACT 
One of the prerequisites for the most effective use of scarce resources used in health service 
delivery is efficiency and performance analysis. Because the information that emerges as a 
result of efficiency and performance analysis will guide us to what extent we benefit from 
resources and therefore how to redistribute resources in the most effective way. With this 
study, health services performance in Turkey according to the classification of statistical 
regional units (NUTS-1) is analyzed with the Gray-Relational Analysis (GIA) method, which 
is one of the multi-criteria decision-making methods, to determine the differences in health 
services performance among regional units and intended to make recommendations for to 
improve the performance of the units. The data used in the cross-sectional study were 
compiled from the Health Statistics Yearbook for 2020. In the research were determined 7 
criteria consisting of, as the performance evaluation criteria of 12 statistical regional units; 
number of physicians per 100,000 people, number of nurses and midwives per 100,000 
people, number of beds per 10,000 people, number of visits to primary care physicians per 
capita, number of visits to secondary and tertiary care physicians per capita, number of 
transformed A-B-C group surgeries per 1000 people and per 1000 live births infant mortality 
rate. In the research, the health services performance of the statistical regional units were 
analyzed by combining them on a single screen with the GIA method and ranked according to 
their performance. Data analysis was done with Microsoft Excel program. As a result of the 
research, the statistical regional units with the highest GIA scores are respectively; Istanbul 
with a performance score of 0.6585, Aegean with a performance score of 0.6503 and 
Southeast Anatolia with a performance score of 0.6459. The units with the lowest GIA scores 
were Northeastern Anatolia with a performance score of 0.4288, followed by Middle East 
Anatolia and Central Anatolia with a performance score of 0.4463 and 0.4942, respectively. It 
is thought that it will be beneficial for policy makers to guide the statistical regional units, 
which are at the top of this study, to the units at the bottom, and to make the distribution of 
manpower and hospital beds among the units in a more effective and planned way. 
Keywords: Statistical Regional Unit, Performance, Health Indicators, GIA Method 
 
1. GİRİŞ 
Fransızca “performance” kelimesinden gelen performansın Türkçe karşılığı “başarım”  olup  
“herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği ve gücü” olarak ifade tanımlanmaktadır 
(TDK, 2022). Performans; bir işi yapan şahıs ya da kurumun o işle alakalı hedeflerine 
ulaşabilme derecesinin değerlendirilmesi olarak anlaşılabilir (Lorcu, 2008: 3).  Performans 
kavramı, belirli bir zaman birimi içerisinde üretilen mal veya hizmet miktarı olarak 
tanımlanmakta ve literatürde işlevine göre "etkinlik", "verim", "çıktı" kavramlarıyla, bununla 
birlikte bireyin yeteneği ve motivasyonu arasındaki etkileşimin bir sonucu şeklinde ifade 
edilmektedir. Performans kavramı; görev çerçevesinde önceden belirlenen ölçütleri 
karşılayacak biçimde, görevin yerine getirilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi yönünde ortaya 
konan mal, hizmet ya da düşüncedir (Helvacı, 2002, s. 156). Aslında performans, belirlenen 
amaçlar doğrultusunda organize edilmiş kaynakların ve sistemlerin, ne ölçüde belirlenen 
amaçlara ulaşıldığının tespit ve analiz edilmesidir. Bu analiz ve tespit sonucunda amaçlara 
ulaşmak için organize edilmiş kaynakların ne denli verimli, etkin ve etkili kullanılmış olduğu 
da belirlenmiş olur.  
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Performans kavramı günümüzde her sektörde önemi gittikçe artan kavramlardan biri haline 
gelmiştir. Performans konusu, özellikle sağlık sektörüne büyük miktarlarda kaynak ayıran 
gelişmiş ülkelerde geniş çapta ilgi odağı olmuştur. Hızla artan maliyetlerin kontrol edilmesi 
gereğinin kaçınılmaz bir gerçek ve sorumluluk olduğundan hareketle, sağlık bakım hizmeti 
sunan örgütler ve hizmet sunucuları performans anlamında mercek altına yatırılmaya 
başlanmıştır (Çam, 2016, s. 16). 
Toplumların artan sağlık hizmet ihtiyacı ve gelişen teknoloji, karar verme noktasındakileri kıt 
olan kaynaklarla daha fazla sağlık hizmeti sunma ve finanse etme durumu ile karşı karşıya 
bırakmıştır (Özgen ve Tatar, 2007). Tamda bu noktada sağlık hizmetlerinde verimlilik ve 
performans ölçümü, sağlık hizmetlerinin belirlenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadı ve bu amaçlar 
için tahsis edilen kaynakların verimliliğinin hangi düzeyde olduğunun analiz edilmesi 
açısından oldukça önemlidir. Verimlilik ve performans analizi sonucunda elde edilen bilgiler 
doğrultusunda kaynakların yeniden tahsisi ve düzenlenmesi söz konusu olacaktır. Bu sayede 
ise sağlık hizmetleri için ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân sağlanacaktır.   
Hizmet sektörü içerisinde yer alan sağlık hizmetleri, barındırdığı mevcut insan gücü ve tıbbi 
donanım kaynaklarıyla en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bu duruma bağlı olarak 
sağlık kurumları, farklı teknolojik donanımlarla birlikte uzmanlaşma seviyesi oldukça yüksek 
kurumlardır (Karaman, vd., 2019). Farklı teknolojik donanımlar ve uzmanlaşma seviyesinin 
yüksek olması maliyetleri de arttırmaktadır. Artan maliyetler ise sürdürülebilir sağlık hizmet 
sunumu için performans ve verimlilik analizini gerekli kılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde 
performans ölçümü karar vericilere belirli bir bölgede veya ülkedeki sağlık sistemin 
geliştirilmesi ve performansının iyileştirilmesi için önemli bilgiler sunmaktadır. 
 
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEM 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de istatistiki bölge birimleri sınıflamasına (İBBS-1) göre sağlık 
hizmetleri performansının çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Gri-İlişkisel 
Analiz (GİA) yöntemi ile analiz edilerek bölge birimleri arasında sağlık hizmetleri 
performansındaki farklılıklarını tespit etmektir. 
Çeşitli karar verme problemleriyle yüz yüze gelen yöneticiler için zor sorunlardan biri, çok 
sayıda alternatif arasından doğru olanı seçmektir. Yöneticiler karar verme sırasında doğru ve 
güvenilir değerlendirme verileri ve süreçlerine ihtiyaç duymaktadır Geleneksel seçim 
süreçlerinin kullanımı ise birbiriyle çelişen birçok kriterin yer aldığı durumlarda gerçekçi bir 
çözüm sunmamaktadır. Karar verme süreçlerinde matematiksel yöntemlerin yer alması, öznel 
kararlardan kaçınıp daha güvenilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmaktadır (Soner ve 
Önüt, 2006, s. 111). Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri, birçok nitel ve nicel veri 
setinin optimizasyonunun sağlanmasında en iyi alternatiflerin karşılaştırıldığı yöntemlerdir. 
Sosyal bilimler, ekonomi, yönetim, sağlık gibi birçok farklı disiplinde karar vericilere 
problemleri çok boyutlu değerlendirme ve alternatifler içerisinden arzu edilen en iyi kararı 
verme fırsatlarının sunulduğu yöntemlerdir ( Mendoza ve Prabhu, 2000, s. 108; Eren ve 
Fendoğlu, 2021, s. 104; Feng vd., 2020, s. 853).  
İlk kez 1980’li yıllarda Ju Long Deng tarafından uygulanan Gri İlişkisel Analiz (GİA), 
örneklemin küçük olduğu ve eksik bilgi içeren problemlerin çözümünde kullanılmak üzere 
yeni bir metodoloji olarak önerilmiştir (Deng, 1982). GİA belirsiz durumların 
sayısallaştırıldığı bir yöntemdir. GİA yönteminde bilginin eksik olması veya durumun 
belirsizliği grilik kavramına dayandırılmaktadır. Herhangi bir bilgiye sahip olunmayan sistem 
“siyah”, kısmen bilgi edinilen sistem “gri” ve belirsizliğin olmadığı eksiksiz bilgiye sahip 
olunan sistem “beyaz” renk ile ifade edilmektedir (Liu ve Lin, 2006, s. 4). Faktörler arasında 
karmaşık ilişkilerin bulunduğu karar problemlerine uygulanabilen bu yöntem, problemlerin 
çözümü için ÇKKV yöntemlerinin bir/birkaçı ile birlikte veya tek olarak da sıkılıkla 
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kullanılmaktadır (Köse vd., 2013).  GİA yöntemi uygulanırken az sayıda veri gerektirmesi, 
kolay hesaplanması ve herhangi bir program gerektirmemesi yöntemin avantajları olarak 
görülmektedir (Chen ve Ting, 2002). Yöntemde karar problemlerindeki alternatifler arasında 
karşılaştırma ve sıralama yapmak için 6 adımda gerçekleşen bir uygulama süreci 
bulunmaktadır. Bunlar adımlar aşağıda sıralanmıştır ( Wu, 2002.) 
 Veri Setinin hazırlanması ve Karar Matrisinin Oluşturulması 
 Referans Serisinin ve Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması 
 Normalizasyon Matrisinin Oluşturulması 
 Mutlak Değer Tablosunun Oluşturulması 
 Gri İlişkisel Katsayılarının Hesaplanması 
 Gri İlişkisel Derelerin Hesaplanması 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de istatistiki bölge birimleri sınıflamasına (İBBS-1) göre 12 
istatistiki bölge birimi oluşturmaktadır.  Kesitsel tipte planlanan araştırmada kullanılan veriler 
2020 yılı sağlık istatistikleri yıllığından derlenmiştir. Verilerin analizi Microsoft Excel 
programı ile yapılmıştır. Araştırmada performans değerlendirme kriteri olarak aşağıda yer 
alan yedi kriter belirlenmiştir.  
 

Tablo 1.  Değerlendirme Kriterleri 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Hekim Sayısı (yüz bin kişiye düşen) K1 
Hemşire ve Ebe Sayısı (yüz bin kişiye düşen) K2 
Hastane Yatağı Sayısı (on bin kişiye düşen) K3 

Birinci basamak kişi başı hekime müracaat sayısı K4 
İkinci ve üçüncü basamak kişi başı hekime müracaat sayısı K5 

Dönüştürülmüş A-B-C grubu ameliyat sayısı  (bin kişiye düşen) K6 
Bebek ölüm hızı  (1000 canlı doğumda) K7 

 
3. BULGULAR 
GİA yöntemi uygulama adımları kullanılarak Türkiye’de istatistiki bölge birimleri 
sınıflamasına (İBBS-1) göre 12 istatistiki bölge birimi performans değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Bu yöntem ile illerin sağlık performans değerlendirmesinde ilk aşama veri setinin 
hazırlanarak karar matrisinin oluşturulmasıdır. Araştırmada karar matrisinin satırlarında 
üstünlükleri sıralanmak istenen 12 istatistiki bölge birimi, sütunlarında ise 7 değerlendirme 
kriteri yer almaktadır.  
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Tablo 2. Karar Matrisi Tablosu 

Bölge Birimi 

Toplam 
Hekim 
Sayısı 

(100.000 
Kişiye 
Düşen) 

Hemşire ve 
Ebe  Sayısı 

(100.000 
Kişiye Düşen) 

Yatak 
Sayısı 
(10.00 
Kişiye 
Düşen) 

Bebek Ölüm 
Hızı (Bin 

Canlı 
Doğumda) 

Birinci 
Basamak 
Kişi Başı 
Hekime  

Müracaat 
Sayısı 

İkinci ve 
Üçüncü 

Basamak Kişi 
Başı Hekime 

Müracaat 
Sayısı 

1.000 Kişiye 
Düşen 

Dönüştürülmüş 
A-B-C Grubu 

Ameliyat 
Sayıları, 

Akdeniz 186 324 29,30 8,2 3,5 4,2 134,3 
Batı Anadolu 295 408 35,50 7,1 2,7 4 147,9 

Batı Karadeniz 184 391 34,30 6,4 3,3 4,4 112 
Batı Marmara 181 353 30,40 6,8 3,7 4,2 106,9 

Doğu Karadeniz 200 410 35,70 6,6 3,3 4,2 110,1 
Doğu Marmara 184 333 27,80 6,8 3,3 4,2 123,5 

Ege 215 339 29,00 6,7 3,6 4,2 129,6 
Güneydoğu 

Anadolu 
140 281 24,10 12,9 2,7 3,8 96,4 

İstanbul 247 314 30,00 6,3 2,4 4,6 132,5 
Kuzeydoğu 

Anadolu 
175 384 30,80 10,4 2,5 3,6 76,5 

Ortadoğu Anadolu 161 366 31,00 11,5 2,5 3,7 82,4 
Orta Anadolu 182 378 31,50 9,2 3,3 3,8 101,8 

 
Çalışmada yer alan kriterlerin eşit öneme sahip olduğu varsayılmıştır.  Araştırmada, kriter 
olarak belirlenen A, B ve C grubu ameliyat sayılarının ağırlık ortalaması alınarak analizler 
yapılmıştır. Ameliyat ağırlık ortalaması hesaplamasında “verimlilik uygulaması karne 
gösterge kartları RV-05-2” rehberinde yer alan ameliyat masası başına düşen ameliyat sayısı 
göstergesinde yer alan kat sayılar kullanılmıştır (TKHK, 2016). Ağırlıklı ameliyat sayısı: (A1 
+ A2 + A3) x 5 + (B x 3) + (C x 2) formülü ile hesaplanmıştır.   Gri İlişki Katsayılarının 
Hesaplanmasında  “  ”değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bu araştırmada 0,5 olarak 
alınmıştır. Yapılan çalışmalar ayırıcı katsayının genel sıralamayı etkilemediğini ortaya 
koymuştur.  
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Tablo 3. Gri İlişki Dereceleri ve Sıralamalar 
Bölge Birimi GİA Skoru Sıralama 

Akdeniz 0,6334 6 

Batı Anadolu 0,5230 9 

Batı Karadeniz 0,5961 7 

Batı Marmara 0,6422 4 

Doğu Karadeniz 0,5439 8 

Doğu Marmara 0,6342 5 

Ege 0,6503 2 

Güneydoğu Anadolu 0,6459 3 

İstanbul 0,6585 1 

Kuzeydoğu Anadolu 0,4288 12 

Ortadoğu Anadolu 0,4463 11 

Orta Anadolu 0,4942 10 
 
Araştırmada 12 istatistiki bölge birimi performans sıralaması yukarıda belirtilen adımlar takip 
edilerek hesaplanmış ve Tablo 3’de sunulmuştur. Araştırma sonucunda en yüksek GİA 
skoruna sahip istatistiki bölge birimleri sırasıyla; 0,6585 performans puanı ile İstanbul, 0,6503 
performans puanıyla Ege ve 0,6459 performans puanıyla Güneydoğu Anadolu olmuştur.  En 
düşük GİA skoruna sahip birimler ise 0,4288 performans puanı ile Kuzeydoğu Anadolu 
ardından sırasıyla 0,4463 ve 0,4942 performans puanlarıyla Ortadoğu Anadolu ile Orta 
Anadolu olmuştur.  
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bir ülkenin kalkınabilmesi illerinin ve bölgelerinin kalkınması ile mümkündür. Sağlık sektörü 
ekonomik kalkınmanın lokomotif sektörlerinden biridir.  Sağlık sektörüne ayrılan her kaynak, 
ekonomik büyümenin de temelini oluşturmaktadır. Sağlık sektöründeki bu gelişmelerin 
sürdürülebilir olması ve daha ileri bir noktaya taşınabilmesi için sağlık sektörüne ayrılan 
kaynakların verimlilik ve performans analizinin yapılması son derece önemlidir.  
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan GİA yöntemi ile 12 istatistiki bölge biriminin 
sıralanması sonucunda İstanbul bölgesi ilk sırada yer alırken Kuzeydoğu Anadolu bölgesi en 
son sırada yer almaktadır. Bu çalışmanın üst sıralarında yer alan istatistiki bölge birimlerinin 
son sıralardaki birimlere rehber olması ve birimler arasındaki insan gücü ve hastane 
yataklarının dağılımının daha etkin ve planlı bir şekilde yapılmasında politika yapıcılara 
yararlı olacaktır. İller ve bölgelerin etkin ve verimli sağlık hizmeti sunması için mutlaka 
düzenli aralıklar ile performans ölçümü yapmaları gerekmektedir.  
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ÖZET 
Gelişen teknoloji ile geleneksel; televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların yerini çok 
daha fazla özellik barındıran taşınabilen ekran tabanlı; akıllı telefon ve tablet gibi ulaşılabilir 
cihazlar almıştır. Bunu sonucunda çocukların akıllı cihazlarla geçirdiği ekran süreleri de hızla 
artış göstermektedir. "Ekran süresi", akıllı telefon, tablet, televizyon, video oyunu veya 
bilgisayar gibi herhangi bir ekranın önünde geçirilen süre anlamına gelir. Çocukluk ve 
ergenlik döneminde uyku, zihinsel ve fiziksel sağlık için gereklidir. Bu nedenle özellikle 
çocukluk döneminde erişkinlere kıyasla uyku oldukça önemli bir işleve sahiptir. Uyku birçok 
fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler etkilenebilmektedir Yapılan bazı çalışmalar 
çocukluk çağında artan uyku yoksunluğuna yönelik bir eğilim olduğunu göstermektedir. 
Teknolojinin kullanımındaki artış, çocuklarda uyku süresini olumsuz etkileyebilir. 
Çocuklarda; aşırı elektronik cihaz kullanımı, erken çocukluk dönemine kadar meydana gelen 
uyku sorunları ile ilişkilidir. Çocuklarda uyku bozukluğunun sonucu olarak, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu gibi çocukların fiziksel, ruhsal ve bilişsel sağlığını etkileyen 
sonuçlar karşımıza çıkmaktadır.  Yapılan araştırmalar, mavi ışık yayan televizyon, telefon, 
tablet gibi cihazların, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin hormonunun salgılanmasını 
olumsuz olarak etkilediği; uyku- uyanıklık döngüsünü bozulması, uykuya başlama gecikmesi, 
kısa uyku süresi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle uyku zamanından önce ekran 
tabanlı cihazların kullanımı; yetersiz uyku miktarı, düşük uyku kalitesi ve gündüz uyku hali 
ile doğrudan ilişkilidir. Uyku zamanından önce çocukların teknolojik cihaz kullanımı 
kısıtlanmalı hatta en az bir saat önce kapatılmalıdır. Ebeveynler; çocuklarının teknolojik cihaz 
kullanımının yanı sıra kendi kullanım alışkanlıklarına da dikkat etmelidir. Çocuklarının 
sağlığı ile doğrudan olumsuz etkileri olabileceğinin farkında olmalıdır. Ailenin bu konu 
hakkındaki tutumu ve davranışları çocukların teknolojik cihaz kullanımı ve uyku 
alışkanlıkları üzerinde önemli bir etkendir. Bilinçli teknolojik cihaz kullanımı konusunda aile 
ve çocukların bilgilendirilmesi uyku rutini oluşturmada faydalı olacaktır.  
Anahtar Kelime: Çocuk, Ekran Süresi, Uyku Alışkanlığı  
 

A REVIEW ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SCREEN TIME AND SLEEP 
HABITS IN CHILDREN 

 
ABSTRACT 
Traditional with developing technology; based on portable screens with much more features, 
replacing electronic devices such as televisions and computers; accessible devices such as 
smartphones and tablets. As a result, the screen time children spend with smart devices is 
increasing rapidly.  
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"Screen time" means the time spent in front of any screen, such as a smartphone, tablet, 
television, video game or computer. During childhood and adolescence, sleep is essential for 
mental and physical health. For this reason, sleep has a very important function, especially in 
childhood compared to adults. Sleep can be affected by many physiological, psychological 
and environmental factors. Some studies show that there is a tendency towards increased 
sleep deprivation in childhood. The increase in the use of technology can negatively affect 
sleep duration in children. in children; Excessive use of electronic devices is associated with 
sleep problems that occur up to early childhood. As a result of sleep disorders in children, we 
encounter consequences that affect the physical, mental and cognitive health of children, such 
as attention deficit and hyperactivity disorder. Studies have shown that devices such as 
televisions, phones and tablets that emit blue light adversely affect the secretion of the 
hormone melatonin, also known as the sleep hormone; It shows that sleep-wake cycle 
disruption, sleep onset delay, and short sleep duration are associated with it. Use of screen-
based devices, especially before bedtime; Insufficient amount of sleep is directly related to 
poor sleep quality and daytime sleepiness. Before bedtime, children's use of technological 
devices should be restricted and even turned off at least an hour before. Parents; should pay 
attention to their own usage habits as well as their children's use of technological devices. 
They should be aware that they can have direct negative effects on their children's health. The 
attitude and behavior of the family on this issue is an important factor on the use of 
technological devices and sleep habits of children. Informing families and children about the 
conscious use of technological devices will be useful in creating a sleep routine. 
Keywords: Child, Screen Time, Sleeping Habit 
 
GİRİŞ 
Çocuğun sağlıklı büyüme gelişmesinin devamlılığı, ihtiyacı olan enerjinin depolanması için 
uyku oldukça önemlidir (1). Uyku, yaş ayırt etmeksizin tüm insanoğlu için hayati bir öneme 
sahiptir. Gelişim süreçleri hala devam eden çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal 
gelişimlerinin devamlılığı için kaliteli uykuya ihtiyaçları vardır (2). Her yaş döneminin uyku 
gereksinimi farklıdır. Özellikle okul çağı 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, en uygun sağlıklı bir 
performans için 9-11 saat uyumalıdırlar. Gençler için önerilen uyku miktarı günde 8-10 saattir 
(3).  Beyinin; analitik düşünce, hafıza ve dikkat gibi fonksiyonlarını yerine getirmek için 
uykuya ihtiyacı vardır. Sınava çalışmak, beceri edinmek için gerekli olan uyku çocuklar için 
çok önemlidir. Kapsamlı düşünme becerisini geliştirir (4). 
Yapılan araştırmalar, pediatrik yaş grubunda uyku süresinin azaldığını göstermektedir (5). 
Geçtiğimiz yüzyıla göre günümüz çocuklarının gece uykusunun bir saat azaldığı ileri 
sürülmektedir. Yapılan araştırmalarda aşırı ekran önü süresi ve kısa uyku süresinin düşük 
akademik başarı, obezite gibi sağlık problemleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir (6). 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok çocuğun yeterli uyumadığını, çocukların %25’nin 
yetersiz uyku ve gündüz aşırı uykusuzluk problemi olduğu ve 5 yaşın altındaki çocuklar her 
gün 2 saat medya kullanarak geçirdiğini göstermektedir (7-9). 9-10 yaş arası çocuklarda daha 
fazla ekran tabanlı elektronik cihaz kullanımı, yalnızca uyku süresinin azalması ve uykuya 
başlama gecikmesinin artmasıyla değil, aynı zamanda özellikle uykusuzluk ve aşırı uykululuk 
gibi farklı uyku-uyanıklık bozukluklarının şiddetinin artmasıyla da ilişkili olduğu tespit edildi 
(10). Adölesan yaş grubunda uyku sorunları daha da yaygındır. Ortaokul öğrencilerinin 
%57'sinden fazlasının ve lise öğrencilerinin %72'sinden fazlasının yaşlarına göre önerilenden 
daha az uyuduklarını tespit edilmiştir (7).  
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EKRAN SÜRESİ 
 Günümüz çocukları ve gençleri, dijital bir dünya ile çevrelenmiş durumdadır. Televizyon 
(TV), radyo ve dergiler gibi geleneksel medya yerini, etkileşimli çevrimiçi katılımı teşvik 
eden ve çocuklara ve gençlere eğlence, bilgi ve bilgiye anında erişim sağlayan yeni dijital 
teknolojiler almıştır (8). Teknolojinin gelişmesi ile elektronik cihazlar daha düşük maliyetlerle 
ulaşılabilir ve taşınabilir hale geldi, insanlar bu cihazları yatakta bile rahatlıkla kullanmaya 
başladılar (3). Çocuklar ve ergenler arasında akşam geç saatlerde cep telefonu, tablet ve 
dizüstü bilgisayar kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (7). Ekranlardan yayılan ve mavi ışık 
olarak adlandırılan ışık, sirkadiyen ritimleri bozarak melatonini baskılar ve daha kısa uyku 
süresine sebep olur (6). 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun COVİD-19 salgın etkisinin sürdüğü 29 Mart-21 Mayıs 2021 
tarihleri arasında Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında 6-15 yaş 
grubundaki çocuklara “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" 
uygulanmıştır. İnternet kullanımı, 2013 yılında %50,8 iken 2021 yılında %82,7 olmuştur. 
Hemen her gün veya haftada en az bir defa olmak üzere düzenli İnternet kullandığını beyan 
eden çocukların oranı ise %98,6 olmuştur. Bilgisayar, akıllı telefon, televizyon, akıllı saat ve 
oyun konsolu teknoloji ürünlerinden en az birinin sadece kendi kullanımında olduğunu beyan 
eden 6-15 yaş grubundaki çocukların oranı, %66,6 olmuştur. Çocuklar bu süreçte ekran 
önünde daha fazla vakit geçirebilmek için daha az kitap okumuştur (11). 
İki yaş ve altındaki çocukların zeka, dil, motor gelişimleri ve sosyal-duygusal becerilerini 
geliştirmek için uygulamalı keşiflere ve sosyal etkileşime ihtiyaçları vardır. Bebekler 15 
aylıktan itibaren dokunmatik ekranlardan yeni kelimeler öğrenebilirler ancak bu bilgiyi 3 
boyutlu dünyaya aktarmakta zorlanırlar (12). Uyku öncesinde ekran tabanlı cihazlara maruz 
kalan bebekler, ekrana maruz kalmayanlara göre önemli ölçüde daha kısa gece uyku süresi 
göstermektedir (13). Yapılan bir araştırmada, çocuklarda en fazla teknolojik cihaza maruz 
kalan çocukların 1-47-8 ay arası çocuklar olduğu ve 25-48 ay arası çocukların uyku süresinin 
en az olduğunu ileri sürmüştür (14). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir yaşın altındaki 
bebeklerde ekran süresi olmaması gerektiğini vurgulamıştır (15). Amerikan Pediatri 
Akademisi (AAP) ve Avustralya Sağlık Departmanı’nın ortak önerisi; iki yaşından küçük 
çocukların ekranlara maruz kalmaması, yemek yerken izletilmemesi, uyku zamanından en az 
bir saat önce kullanılmaması, çocukları susturmak, sakinleştirmek için kullanılmaması, 
kullanılacaksa da kaliteli programların izletilmesi, şiddet ve dikkat dağıtıcı unsurlar içeren 
programların izletilmemesi yönündedir (16). 
Çocuğun elektronik cihaz kullanımında önemli bir belirleyici olan bir husus ise ebeveynin bu 
hakkındaki tutumudur (6). Yapılan bir çalışmada; ebeveynlerin televizyon izleme süresi ile 
çocukların televizyon izleme süresi ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  Günde 2 saatten fazla 
televizyon izleyen ebeveynlerin çocuklarının da günde 2 saatten fazla TV izleme olasılıkları 
daha fazla olduğu ileri sürülmüştür. Yüksek gelirli ailelerde daha fazla teknolojik cihaz 
bulunurken, ekran önünde fazla vakit geçiren çocukların ebeveynlerinin daha düşük 
sosyoekonomik düzeyde olma olasılığının yüksek olması dikkat çeken çarpıcı bir husustur 
(6,17). Düşük sosyoekonomik düzeye sahip ebeveynlerin çocukları arasında 6 yaşında 
elektronik cihaz kullanımında 1 saatlik bir artış, 8 yaşında uyku süresinde 8,4 ila 9,6 dakikalık 
bir azalma ile ilişkilendirilmiştir (6). Çocuk bakımında sorun yaşayan stres seviyeleri yüksek 
ebeveynler, çocuklarını sakinleştirmek için elektronik cihazlara yönelimi fazladır (18). 
 
UYKU SORUNLARI 
Ekran tabanlı elektronik cihazlar ile çok fazla vakit geçiren çocuklarda uyku problemleri 
yaşama olasılığı daha yüksektir (19). Çocuklarda ekran tabanlı elektronik cihazlar kullanımı, 
uykusuzluk ve aşırı uykululuk gibi uyku-uyanıklık bozukluklarının da şiddetini arttırır (10). 
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Ekran önü zamanının artması uykunun yerini alabileceği gibi ekranlardan yayılan ve mavi ışık 
denilen ışığın uyku hormonu olarak bilinen melatoninin salgılanmasını sekteye uğratarak 
uyku sorunları yaşamasına sebep olabilir (19, 20). Uyumadan önce yapılan davranışların 
uykuyu bozma potansiyelleri vardır (21). Bu davranışlar, iç dengeyi ve sirkadiyen faktörlerin 
işleyişini sekteye uğratabilirler, uykuyu etkileyen davranışlar hakkında bilgi edinmek 
önemlidir (22). Yapılan deneysel bir çalışmada, parlak ışıklı, aksiyon dolu bir bilgisayar 
oyunu oynayan çocuklarda oynamayan çocuklara göre, uyku zamanın gecikmesi ve kısa REM 
uykusu ile ilişkili olduğunu ileri sürmüştür (23). 
Erken çocukluk döneminde, yatak odasında ekran tabanlı; televizyon, bilgisayar ya da telefon 
gibi cihazların bulunması çocuklarda ekran önü süresinin artmasına sebep olmaktadır (24). 
Çocukların yatak odasında cep telefonu (%74), bilgisayar (%69), müzik cihazları (%61) ve 
televizyon (%55) gibi teknolojik cihazlar bulunmaktadır (16). Amerika’da yapılan bir uyku 
anketine göre, ergenlerin %89'u geceleri yatak odalarında telefonlarının olduğunu ifade 
etmektedir (7). 
 
SONUÇ 
Her yaş grubundan çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine göre ihtiyacı olan yeterli 
uykuya, fiziksel aktiviteye ihtiyacı vardır (4). Çocuklarda ekran önü süresi ve uyku süresi 
arasında ters ilişki vardır ve yapılan araştırmalar açıkça göz önüne koymaktadır (6). 
Ebeveynlerin ekran tabanlı elektronik cihaz kullanımı hakkındaki tutumu ve davranışı, 
çocuklarının uyku alışkanlıkları üzerinde önemli bir etkendir (25). Uyku zamanında önce 
teknolojik cihaz kullanımı kısıtlanmalıdır ve çocuklarda belirli bir rutin oluşturulmalıdır. 
Ailelerin ve çocukların bu konu hakkında bilinçlendirilmesi gereklidir (26). 
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ÖZET 
Çocukluk çağının en yaygın kronik hastalığı olan Tip 1 diyabet ile dünya çapında yaklaşık 1,2 
milyon çocuk ve ergen yaşıyor. Her geçen gün bu sayı artmaktadır. Ergenlik; büyüyen 
çocukların, ailelerin hayatlarını etkileyen kritik bir gelişim aşamasıdır. Yetişkinliğe geçiş 
döneminde adolesanlar hem fiziksel hem de psikolojik değişimler yaşar. Ergenlik dönemi 
yetişkin tutum ve davranışlarının kazanıldığı, sosyal ve benlik algılarının şekillendiği süreci 
temsil eder. Bu dönemde çocuklar kendi bakımları üzerinde kontrol sahibi olurlar ve 
hastalıklarının sorumluluğunu üstlenirler. Diyabet, psikiyatrik ve psikososyal boyutları olan 
bir hastalıktır. Bu dönemde ergenler değişimler ile baş ederken diğer yandan hastalıklarının 
getirmiş olduğu süreç ile baş etmesi gerekmektedir. Ergenlik dönemi, adolesanın hastalığı ile 
ilgili en yüksek öz bakım seviyelerine sahip olduğu süreç olmasına karşın ebeveyn ve 
çocuklar için en zorlu zamandır. Kronik bir hastalığın varlığında hem gelişim döneminin 
sorumluluklarını hem de hastalığın sorumluluğunu almak zor olabilir. Ergenler ve aileleri için 
yaşam tarzı değişikliklerine yol açan ve bağımlı hale getiren kronik hastalığa uyum sağlamak 
zor olabilir. Yaşıtlarına göre ailelerine daha bağımlıdırlar ve hastalığa uyumları daha zordur. 
Ebeveyn çocuk ilişkisinin kalitesi, tip 1 diyabetli ergenlerde hem metabolik kontrol hem de 
psikososyal uyum ile ilişkilidir. Ebeveynlerin diyabetle ilişkili stresi yönetebilmesi, 
çocukların uyum sağlamasına yardımcı olmada doğrudan ilişkilidir. Ebeveynler bu dönemde 
çocuklarının hastalığın tedavi ve bakımına ilişkin yeterliliği istendik düzeyde 
karşılayamamasından dolayı endişe duyabilir. Ebeveyn ergen arasındaki ilişkide sorunlar 
çıkmasına neden olabilir. Bu dönemi en istendik şekilde atlatabilmek için ebeveynlerin 
çocukları ile kuracağı yapıcı ilişki ile son derece önemlidir. Tip 1 diyabetin tedavi ve bakım 
yönetimi zayıf olan ebeveynlerin çocuklarının hastalığa uyumu oldukça zayıf olabilmektedir. 
Bu nedenle ergenlerde diyabet ile uyumu kolaylaştırmak için aile temelli bakıma ihtiyaç 
vardır. 
Anahtar Kelime: Ergen, Psikososyal Uyum, Tip 1 diyabet 
 
A REVIEW ON THE PSYCHOSOCIAL ADAPTATION OF ADOLESCENTS WITH 

TYPE 1 DIABETES 
 
ABSTRACT 
About 1.2 million children and adolescents worldwide live with Type 1 diabetes, the most 
common chronic disease of childhood. This number is increasing day by day. Puberty; It is a 
critical developmental stage that affects the lives of growing children and families. During the 
transition to adulthood, adolescents experience both physical and psychological changes. 
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Adolescence represents the process in which adult attitudes and behaviors are acquired and 
social and self-perceptions are shaped. During this period, children gain control over their 
own care and take responsibility for their illness. Diabetes is a disease with psychiatric and 
psychosocial dimensions. During this period, while adolescents cope with the changes, they 
also need to cope with the process brought by their diseases. Adolescence is the most 
challenging time for parents and children, despite the fact that the adolescent has the highest 
levels of self-care with their illness. In the presence of a chronic disease, it can be difficult to 
take responsibility for both the developmental period and the disease. It can be difficult for 
adolescents and their families to adjust to the chronic illness that leads to lifestyle changes and 
makes them dependent. Compared to their peers, they are more dependent on their families 
and more difficult to adapt to the disease. The quality of the parent-child relationship is 
associated with both metabolic control and psychosocial adjustment in adolescents with type 
1 diabetes. The ability of parents to manage diabetes-related stress is directly related to 
helping children adapt. During this period, parents may be concerned about their children's 
inability to meet the desired level of competence in the treatment and care of the disease. It 
can cause problems in the relationship between parents and adolescents. In order to get 
through this period in the most desired way, it is extremely important for parents to establish a 
constructive relationship with their children. Children of parents with poor treatment and care 
management of type 1 diabetes may have poor adaptation to the disease. Therefore, family-
based care is needed to facilitate adjustment with diabetes in adolescents. 
Keywords: Adolescent, Psychosocial Adjustment, Type 1 diabetes 
 
GİRİŞ 
Tip 1 diyabet, her yaşta ortaya çıkabilen bir kronik hastalıktır ve yaygın olarak çocuklarda ve 
ergenlerde görülür. Tip 1 diyabetli bireylerde yeterli insülin üretimi gerçekleşmez (1). Tip 1 
diyabet, bağışıklık hücrelerinin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırdığı ve yok ettiği 
bir otoimmün hastalıktır. Vücutta yetersiz insulin üretimi sonucunda kandaki glukoz 
seviyelerinin düzensizliğine yol açar. Hastaların insulin replasman tedavisi ile kan şekerini 
normal aralıklarla tutması gerekmektedir (2). 2021 yılında elde edilen verilere göre dünya 
çapında yaklaşık 8,4 milyon tip 1 diyabet hastası insan olduğu tespit edildi. Bu kişilerin 1.5 
milyonu (%18) 20 yaşından gençti, 5.4 milyonu (%64) 20-59 yaşları arasındaydı ve 1.6 
milyon (%19) 60 yaş ve üzerindeydi (4). Uluslararası Diyabet Federasyonunun 10.  Diyabet 
Atlasına göre dünya çapında 20 yaşından küçük 1.2 milyon çocuk ve ergenin Tip 1 diyabet 
hastası olduğunu tahmin etmektedir (3). Diyabet, fiziksel bir hastalık ayrıca psikolojik ve 
psikososyal boyutları olan bir hastalıktır (5).  
 
TİP 1 DİYABET VE ERGENLİK 
İnsan gelişiminde önemli bir dönüm noktası olan ergenlik, erişkinlik ile çocukluk arasındaki 
bireyin gelişim basamaklarındaki en zorlu gelişim aşamasıdır (6). Ergenler hızla hormonal 
fiziksel gelişim gerçekleştirirken bağımsız hale gelmesi, akranlarıyla güçlü ilişkilerini 
geliştirmesi gerekmektedir (7). Gelişim döneminin getirdiği tüm bu ödevlerin yanı sıra Tip 1 
diyabetli ergenler tedavi ile gelen zorluklarla da baş etmesi gerekmektedir. Hastalık nedeniyle 
gerçekleştirmesi gereken ödevleri yerine getirmediği durumlarda akran grubuna ait 
hissedemez, hastalıkları yüzünde benlik kavramı ve benlik saygısı olumsuz olarak etkilenir. 
Tip 1 diyabetli ergenlerin gelişimsel krizlerle baş ederken hastalığı yönetebilmesi için desteğe 
ihtiyacı vardır. (15). Bu zorluklar stres düzeylerini arttırabilir ve bunun sonunca tedaviye 
uyumu zorlaştırmaktadır (8). Tip 1 diyabetli ergenin bu dönemde bağımsız rolleri kazanarak 
süreci kendi kendine yönetebilmesi yaşamın ileriki dönemlerinde hastalığa bağlı gelişebilecek 
komplikasyonları önlemek için oldukça öneme sahiptir (9).   
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Tip 1 diyabetli ergenler akranlarına kıyasla ailelerine daha bağımlıdırlar. Bağımsız rollerini 
kazanmaya çalıştıkları bu dönemde ebeveynlerine veya bakım verenlerine karşı bağımlı 
hissederler. Akranları ile yaptıkları aktivitelerin kısıtlanması ve yaşam tarzını değiştirmesi 
gereken diyabetli ergenler bunun sonucunda depresyon yaşayabilirler. Çocukluktan ergenliğe 
geçerken ebeveynlerde olan karar verme sorumluluğu ergene geçer (10). Bu dönemde artan 
bağımsız rolleri ile ergenin kazanması gereken en önemli becerilerden biri karar verme 
yeteneğidir (11). Artan özerklik ile ergen, daha önce ebeveynleri tarafından verilen kararları 
almak için sorumluluk almaya başlar (12). Tip 1 diyabetli ergenler akranlarına kıyasla 
ailelerine daha bağımlıdırlar. Bağımsız rollerini kazanmaya çalıştıkları bu dönemde 
ebeveynlerine veya bakım verenlerine karşı bağımlı hissederler. Adolesanın ailesine 
bağımlılığı ve ebeveyn ergen ilişkisini daha karmaşık hale getirir ve hastalığı uyumu zorlaşır 
(15). Diyabet yönetimi sorumluluklarını gençlerin kendilerine devretmek, gençler için sosyal 
ve psikolojik gelişim ve özerkliği artırmak için önemlidir (14).  Asıl hedef, ortaokul ve lise 
boyunca bağımsızlığa doğru kademeli bir geçiş olmasıdır. Ebeveyn gözetimi, geçiş boyunca 
devam eder (13). 
 
HASTALIĞA PSİKOSOSYAL UYUM 
Hastalığa psikososyal uyum; hastalığın gidişatı, tedavi süreci ile ilgili faktörlerden 
etkilenmektedir, tedaviye uyum, kişilerarası ilişkiler, sosyal çevreyi etkileyen geniş alana 
sahiptir (19). Diyabet hastalığına uyumda; tanı alma yaşı, hastalığı algılayışı, yaş ve cinsiyet 
gibi faktörler etkili olabilmektedir. Yapılan araştırmalar ileri yaşta diyabet tanısı alan 
bireylerde daha iyi hastalık yönetimi ve metabolik kontrol olduğu tespit edilmiştir (20-21). 
Hastalığa psikososyal uyum hastalığın seyrini etkileyen önemli bir etkendir (22). Tip 1 
diyabet hastası bireylerin tüm hayatları boyunca sürekli uymaları gereken tedavi planları 
vardır. Düzenli kan glukoz seviyelerini takip etmek, insülin kullanımı, diyetlerini ve 
aktivitelerini düzenlemeleri gibi aktiviteler tedavi süreciyle birlikte hayatlarının bir parçası 
haline gelmesi gerekmektedir (16). Diyabet gibi kronik bir hastalığın varlığında ergenler; 
hastalığı inkâr etme, tedaviye uymama gibi tepkiler verebilir (15). Tüm bu durumlar 
ergenlerin stres düzeylerini arttırabilir, hastalığa uyumlarını zorlaştırabilir, depresyon ve 
anksiyete meydana gelebilir (17). 
Kronik hastalık varlığında hastalık ile baş etmede ve psikososyal uyumu kolaylaştırmada aile 
ve çevreden destek görmek oldukça önemlidir (18). Ebeveynler ve çocuklar; çocuk 
büyüdükçe ve sorumluluk üstlenmeye başladıkça daha fazla eğitime ve desteğe ihtiyaç 
duyarlar (14). Ergenlik döneminde, tedavi ile gelen sorumluluklar ebeveynlerden ergenlere 
geçer ve bu da diyabet yönetimini daha da zorlayıcı hale getirebilir, istenmedik sonuçlar 
doğurabilir (15).  Okul öncesi çocuklar için, eğitim ebeveynlere ve bakım verenlere yönelik 
iken, ergenler için süreç daha farklıdır (14). Ergenin duygusal ve bilişsel gelişimleri dikkatte 
alınarak öncellikle hastaya ve ebeveynlerine yönelik eğitim verilir. Diyabetli çocuğa eğitim 
verilirken çocuğun yaşına gelişimsel olarak uygunluğunu dikkate alınarak ve bu sürece aileyi 
entegre ederek tüm aile birimine ulaşılmalıdır (13).  
 
SONUÇ 
Tip 1 diyabet hastası ergenlerde, hastalığa uyum, yetersiz metabolik kontrol ve psikolojik 
sorunlar sıklıkla karşımıza çıkmaktır (15). Artan ergen otonomisinin ve karar verme 
becerilerinin yaşamın birçok alanı üzerinde etkisi göz önüne alındığında, diyabet kontrolünde 
oldukça öneme sahiptir (23). Tip 1 diyabetli ergenlerin gelişimsel krizlerle baş ederken 
hastalığı yönetebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Hastalığa uyum konusunda ergenin 
bağımsız olabileceği alanlar üzerinde durulmalıdır. Yapamayacaklarından ziyade 
yapabilecekleri üzerine cesaretlendirilmelidir (15).   
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Aile temelli müdahaleler, ergenlerin diyabet bakımına bağlılığını artırabilir. Başarılı 
metabolik kontrolün sağlanması, hastalığa psikososyal uyumunun geliştirilmesi için; aktif 
ebeveyn desteği, dikkatli dinleme, ergenlerin fikirlerinin dahil edilmesi ve ergenlerle iş birliği 
ergen uyum sorunlarını azaltabilir (24). 
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ÖZET 
Kişilik, kişiye özgü olan ve onu diğer kişilerden ayıran, benzer durumlarda benzer davranışlar 
sergilenmesini sağlayan, düşünce ve davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle 
kişilik, kişinin davranışlarına yön veren ve diğer kişilerle iletişimini şekillendiren en önemli 
unsurdur. İnsan doğası gereği olumlu ve olumsuz özellikleri kişiliğinde barındırır ve 
davranışlarını bu özelliklere göre şekillendirir. Önemli olan hangi özelliklerin kişilik 
içerisinde baskın olduğudur. Baskın olan taraf kişinin karanlık veya aydınlık olarak ifade 
edilen tarafın ön planda olmasını sağlar. Karanlık üçlü olarak ifade edilen narsisizm, 
makyevelizm ve psikopati üçlüsü kişinin olumsuz tarafına odaklanır. Narsisizm, kişinin  
kendini eşsiz görmesi, beğenilmek istemesi, eleştirilere açık olmaması, çevresindekilere karşı 
kıskançlık hissetmesi olarak tanımlanabilir. Makyevelizm, kişinin diğer kişileri kullanması, 
empati kuramaması, çıkarları için yalan söylemesi ve kurnazlık yapması olarak ifade edilir. 
Psikopati ise kişinin başkaları için endişelenmemesi, başkalarına zarar verdiğinde suçluluk 
veya pişmanlık hissetmemesi, kurallara riayet etmemesi şeklinde ifade edilebilir.   
Sağlık sektörünün kendine has yapısı nedeniyle sağlık hizmetine yönelik kalite algısının 
belirleyicisi de genel olarak ikili ilişkilerdir.  Bu nedenle sağlık sektöründe çalışan kişilerin 
hizmet sunumunun yanı sıra hastalara karşı güven verici, saygılı, empatik, fedakar ve sevecen 
davranışlar sergilemesi de beklenir. Bu davranışların sergilenmesinde genel belirleyici ise 
hizmeti sunanın kişilik özellikleridir. Bu bağlamda sağlık sektöründe çalışanların kişilik 
özellikleri kurum tarafından sunulan hizmetin kalite algısını etkileyeceği gibi kurum itibarına 
da olumsuz veya olumlu katkı sağlayacaktır.  
Ulusal ve uluslararası literatür de sağlık sektöründe karanlık kişilik özelliklerine yönelik 
çalışma sayısının sınırlı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle bu çalışma da karanlık kişilik 
özellikleri kavramsal olarak ele alınıp, yapılan çalışmalardan yola çıkılarak sağlık sektörü için 
karanlık kişilik özelliklerinin önemine dikkat çekilmeye çalışmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık kurumları, Kişilik, Karanlık Kişilik Özellikleri 
 

DARK TRIAD FEATURES IN THE HEALTH SECTOR 
 
ABSTRACT 
Personality can be defined as the whole of thoughts and behaviors that are unique to the 
person and distinguish him from other people, and that enable similar behaviors to be 
exhibited in similar situations. For this reason, personality is the most important element that 
directs the behavior of the person and shapes his communication with other people. By nature, 
human beings have positive and negative features in their personality and shape their 
behaviors according to these features. The important thing is which traits are dominant in the 
personality.  
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The dominant side ensures that the person's dark or light side is in the foreground. Narcissism, 
Machiavellianism and psychopathy, which is expressed as the dark triad, focuses on the 
negative side of the person. Narcissism can be defined as a person's feeling of being unique, 
wanting to be liked, not being open to criticism, and feeling jealous of those around him. 
Machiavellianism is expressed as a person's use of other people, inability to empathize, lying 
and cunning for his own interests. Psychopathy, on the other hand, can be expressed as not 
worrying about others, not feeling guilty or remorseful when harming others, and not 
following the rules. 
Due to the unique structure of the health sector, the determinant of the quality perception 
towards health care is generally bilateral relations. For this reason, people working in the 
health sector are expected to display reassuring, respectful, empathetic, altruistic and 
affectionate behaviors towards patients as well as providing services. The general determinant 
in the display of these behaviors is the personality traits of the service provider. In this 
context, the personality traits of the employees in the health sector will not only affect the 
quality perception of the service provided by the institution, but also contribute negatively or 
positively to the reputation of the institution. 
In the national and international literature, it has been observed that the number of studies on 
dark personality traits in the health sector is limited. For this reason, in this study, dark 
personality traits were handled conceptually and tried to draw attention to the importance of 
dark personality traits for the health sector based on the studies conducted. 
Keywords: Health institutions, Personality, Dark Personality Traits 
 
GİRİŞ 
Sağlık kurumları hizmet sektörü içerisinde yer alan ve kişilere muayene, tanı, bakım, tedavi 
ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumlardır. Sağlık hizmetleri birbiriyle ilişkili kişiler ve işler 
vasıtasıyla sunulması nedeniyle matriks bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sunulan hizmet 
esnasında kişiler ve işler birbirine bağımlı bir şekilde yürütülmektedir.  Sağlık sektörü çalışma 
alanı insan bedeni olan ve hata kabul etmeyen, fedakarlığın yoğun olarak yaşandığı bir 
sektördür. Bu durum hizmet sunumunda insanların belirli durumlarda sergilemiş olduğu 
tutarlı davranış kalıpları olarak ifade edilen kişiliğin önemi artırmaktadır. Kişilik gerek 
çalışma ortamında kişilerin kurmuş olduğu ilişkinin sürekliliğinde ve kalitesinde gerekse 
hasta ve hasta yakınlarıyla kurulan ilişkide ve memnuniyet düzeyinde etkilidir.  
Bu çalışmada da kişilik kavramı genel olarak tanımlandıktan sonra karanlık kişilik 
özelliklerinden ve Türkiye’de sağlık kurumları çalışanlarının karanlık kişilik özelliklerine 
yönelik yapılan çalışmalar dan bahsedilmiştir. 
 
1.Kişilik 
Kişilik kelimesinin kökeni Antik Yunan’a kadar dayanmakta ve latince “persona” 
kelimesinden türetildiği düşünülmektedir (Köknel, 1997, Dameyer,2001). Bireylerin, 
kişiliğinin oluşumuna dair araştırmacılar tarafından farklı görüşlerin ileri sürülmesi kişilik ile 
ilgili tanımlarında farklı olmasına sebep olmaktadır. Araştırmacılar kişiliğin oluşumunda 
kalıtımın, çevrenin, çevrenin ve kalıtımın etkisi olduğunu ileri sürmektedir (Cattell,1945; 
Allport,1961; Atkinson vd.,1990). Kişilik kavramı Türkçe sözlük de “Bir kimseye özgü 
belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet” (TDK, 2022) olarak ifade 
edilir. Kişilik kavramı ile ilgili tanımlar ise kişiye özgü olarak farklılık gösteren, tutarlı ve 
değişmeyen özellikler (Tınar 1996: 93,  George ve Jones, 2012: 38),   kişiyi diğer kişilerden 
ayıran ve açıkça fark edilebilen davranış, tutum ve söylemler (Kaiser ve Hogan, 2011) ve 
kişiye has ahlak, zeka ve davranışların bir bütünü olarak (Colman, 2015) ifade edilmektedir.  
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Kişiliğe dair yapılan tanımların ortak noktaları ise kişiye özgü olması, olaylar karşısında 
belirli davranış kalıpları gösterilmesi, tutarlı olmasıdır. 
Kişiliğin oluşumundaki faktörleri biyolojik ve fizyolojik, çevre, kültür, aile, sosyal sınıf, 
coğrafi konum, zeka, yetenekler olarak genellemek mümkündür (Eroğlu, 2015; Eren, 2020: 
83). Kişilikle ilişkisi olan diğer kavramlar ise mizaç, karakter, yetenek ve benliktir. Mizaç ve 
karakteri kişiye kalıtımla geçen fakat daha sonrasında şekillenen davranışlar olarak (Eren, 
2020: 84), yetenekler ise yine kalıtımla sahip olunan fakat geliştirilebilen özellikler olarak 
ifade edilebilir (Çetin ve Beceren, 2007: 118). Benliği ise kişinin kendine dair oluşturduğu 
farkındalık olarak ifade etmek mümkündür (Güney, 2016: 222). Mizaç, karakter ve yetenekler 
de kalıtımın rolü olmasına rağmen benliğin oluşmasında kişinin kendi öz – farkındalığı söz 
konusudur. Bu öz – farkındalık çevrenin, eğitimin, zekanın, ahlakın ve ailenin etkisiyle 
şekillenmektedir. Bu nedenle kişiliğin oluşumunda yalnızca kalıtımın veya çevrenin etkisi 
vardır demek yanlış olacaktır. Kişilik kalıtımla sahip olunan mirasın çevreyle şekillenmesi 
sonucu ortaya çıkar.  
Kişilik, kişiye özgü tutarlı davranış kalıpları olarak tanımlansa da insanlar genel olarak 
çevrelerinde yer alan bireylerin kişiliklerine dair bir tanım yaparken benzer kelimeleri 
kullanmaktadır. Bu nedenle kişilik özelliklerinin sınıflandırılmasında bazı değişkenlerin bir 
çerçeve oluşturduğunu söylemek mümkündür. Kişiliğin olumsuz tarafına yönelik değişkenler 
ise narsisizm, makyevelizm ve psikopati üçlüsünden oluşmaktadır.   
 
1.1.Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri 
İnsanoğlu doğası gereği hem olumlu hem de olumsuz kişilik özelliklerine sahiptir. Paulhus ve 
Williams (2002) tarafından narsisizm, makyevelizm ve psikopati değişkenleri “Dark Triad” 
ismiyle bir çerçevede toplanarak literatüre dahil edilmiştir. Klinik narsisizm ve psikopati, 
psikiyatrinin inceleme alanındadır. Örgütsel davranış alanında ise subklinik narsisizm ve 
psikopati davranışı ele alınmaktadır  (Özsoy ve Ardıç, 2020: 145). Subklinik davranışlar, 
klinik davranışlara göre daha düşük düzeyde seyretmekte ve insanın kendisi tarafından 
değerlendirilip ölçümü yapılabilmektedir (Set, 2020: 320). Karanlık kişilik olarak ifade edilen 
bu davranışlara sahip olan kişiler kendi çıkarlarını ön planda tutmakta ve istedikleri hedeflere 
ulaşabilmek için her türlü davranış ve tutumu sergileyebilmektedir. Bu kişiler acımasız, 
duygusuz, empatiden yoksun, başkalarını kullanan, yalan söyleyen, kendini beğenen, 
saldırgan hatta şiddet eğilimli kişilerdir. Bu nedenle bu kişilik özelliklerine sahip kişiler 
çalışma hayatında ve sosyal yaşantı içerisinde istenmeyen davranışlar sergilemekle birlikte 
başkalarına duygusal ve fiziksel açıdan zarar verirler.  
Narsisizm, Antik Yunan da kendine aşık olan ve bu aşkı ölümle sonlanan kahraman  
“Narcissus” dan gelmektedir. Kelimenin bilinir hale gelmesi ise Freud tarafından yapılan 
çalışmalarla olmuştur. Narsisizm, kişinin sahip olduğu gerek ruhsal gerekse fiziksel 
özelliklerin aşırı derecede beğenilmesi ve sevilmesi buna bağlı olarak da kendini eşsiz ve 
benzersiz olarak görmesidir. Bu özelliğe sahip kişiler başkaları tarafından sevilmek ve 
beğenilmek istediklerinden kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Bu kısa zamanda onları çekici 
kılsa da uzun vade de kurmuş oldukları ilişkileri sürdürmekte zorluk yaşamalarına neden olur. 
Narsist kişiler empatiden yoksundur, çevrelerindeki kişileri kontrol altında tutmak ister, 
eleştirilere kapalıdır, şüpheci ve kıskanç davranışları vardır (Rosenthal ve Pittinsky, 2006; 
Miller ve Campbell, 2008: 452; Kavak, 2020). Aynı zamanda narsistlerin çevrelerindekilere 
karşı küçümseyici davranışlar sergiledikleri de bilinmektedir (Spain vd., 2013). 
Psikopat özelliklere sahip kişiler kendi çıkarları için başkalarını istismar edebilmekte ve 
bunun için pişmanlık veya suçluluk hissi taşımamaktadır. Başkaları için endişe veya üzüntü 
hissetmez, anti – sosyal davranışlar sergilerler fakat hitabet yetenekleri kuvvetli olduğundan 
sahte bir albeni oluşturabilirler.   
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Bu kişiler plansız bir şekilde yaşar, risk almaktan çekinmez, tecrübelere dayalı bir deneyim 
oluşturmaz ve dürtülerini kontrol edemezler  (Patrick vd., 2009; O’Boyle vd., 2012). 
Çevrelerine karşı muhalif davranışlar da bulunur, kendi reklamlarını yapar, düşündüklerini 
çekinmeden ifade ederler (Campbell, vd.,  2009: 575). Bu nedenle karanlık üçlü içerisinde ele 
alınan özelliklerden en karanlık ve zararlı olanının psikopati olduğu söylenebilir (Jonason ve 
Middleton, 2015: 672).  
Makyevelizm, İtalyan yazar Niccolo Machiavelli’nin “Hükümdar” isimli kitabında devlet 
idaresinin ve kamu düzeninin sağlanabilmesi için aldatma, hile, kurnazlık ve manipülasyonun 
gerekliliğinden bahsetmiştir (Jones ve Paulhus, 2015). Makyevelizm anlayışında amaca 
ulaşabilmek için her yol denebilir. Makyevelistler, diğer kişileri amaçlarına ulaşmak için 
kullanır, kandırır ve ikna ederler. Makyevelistler de empatiden yoksundurlar ve başkalarının 
eksiklerini amaçlarına ulaşmak için rahatça kullanırlar. Güç ve paraya aşırı önem verdikleri 
için güçlüden yana bir davranış sergiler ve çevresindekilerle olan ilişkilerini buna göre 
düzenlerler (Hodson vd., 2009; Wai ve Tilipoulos, 2012; Dahling vd., 2009). 
Karanlık kişilik özelliklerine sahip kişilerin genel olarak empatiden yoksun, duyarsız, 
acımasız ve kendi çıkarları için diğer kişileri rahatlıkla kullanabildiğini söylemek 
mümkündür. Sağlık kurumlarında hizmet sunumunun hemen hemen her aşamasında karşılıklı 
ilişkilere bağlı bir işleyiş vardır. Bu nedenle sağlık sektöründe çalışan kişilerin yeri geldiğinde 
birbirine yardım etmesi, ekip halinde çalışması ve hoşgörülü olması büyük önem arz 
etmektedir. Karanlık kişilik özelliklerine sahip kişilerden bu davranışların beklenmesi 
mümkün değildir. 
 
2.Alanda Yapılan Çalışmalar 
Sağlık sistemine dair uygulamalar ülkeler arası farklılık gösterdiğinden Türkiye Cumhuriyeti 
içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda üç adet makale bir adet yüksek 
lisans tezine ulaşılmıştır. Ulusal literatür de karanlık üçlü kişilik özellikleri makalelerde 
yoğun olarak çalışıldığı halde sağlık kurumlarında çalışanlar bağlamında yeterince çalışma 
olmadığı gözlenmiştir. Lisansüstü olarak tüm alanlarda karanlık kişilik özelliklerinin 
çalışıldığı 28 adet tez gözlenmiştir. İlk çalışmanın 2015 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda ulusal literatür de yer alan çalışmalara dair sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 
Özgan’ın (2022) yüksek lisans tezi olarak yapmış olduğu çalışma da karanlık üçlünün 
üretkenlik karşıtı iş davranışıyla ilişkisi araştırılmış, demografik değişkenler bağlamında da 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Karanlık üçlü kişilik özellikleri medeni durum, statü, toplam 
çalışma süresi ve kurumdaki çalışma süresi ile farklılık gösterdiği, cinsiyet, eğitim ve yaş 
değişkeniyle farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Makyevelizm ve psikopati alt boyutu 
kurumdaki çalışma süresi ve statü ile narsisizm alt boyutu ise medeni durum, kurumdaki 
çalışma süresi, statü ve toplam çalışma süresi ile farklılık göstermiştir. Üretkenlik karşıtı iş 
davranışlarıyla ise pozitif yönlü anlamlı ilişkisi tespit edilmiştir. 
Talak (2022) tarafından yapılan çalışma da iş karakteristikleri ile işle bütünleşme arasındaki 
ilişkide karanlık üçlü kişilik özelliklerinin aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma 
da işle bütünleşme ile karanlık kişilik özelliklerinin negatif yönlü ilişkilendiği tespit 
edilmiştir. İşle bütünleşmenin alt boyutlarından zihinsel ve duygusal bütünleşmenin, fiziksel 
bütünleşmeye göre karanlık üçlü kişilik özelliklerinden daha olumsuz etkilendiği tespit 
edilmiştir. Çalışmada karanlık üçlü kişilik özellikleri demografik değişkenler bağlamında 
incelenmemiştir. 
Filiz (2022) tarafından yapılan çalışma da sağlık çalışanlarının karanlık üçlü kişilik özellikleri 
demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma da karanlık üçlü olarak ifade edilen 
narsisizm, psikopati ve makyevelizmin ortalamasının genel olarak orta seviye de olduğu fakat 
makyevelizmin biraz daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   
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Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile çalışılan kurumun türü, çalışma süresi, meslek grubu, 
medeni durum ve yaş arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  
Özer vd. (2016) tarafından yapılan çalışma da hemşirelerin karanlık kişilik özellikleri sosyo – 
demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmada karanlık üçlü boyutlarından en 
yüksek ortalamayı sırasıyla narsisizm, psikopati ve makyevelizm almıştır. Yaş ile narsisizm 
ve psikopati boyutunun anlamlı olarak farklılaştığı, medeni durum ile narsisizm arasında da 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeninin ise karanlık kişilik özellikleri 
üzerinde anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Genel olarak ise hemşirelerin narsisizm 
kişilik özelliklerinin, psikopati ve makyevelizmden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
 
3.Sonuç 
Alanda yapılan çalışmalardan Filiz (2022) tarafından yapılan çalışmada sağlık çalışanlarının 
nispeten makyevelizm ortalaması yüksek iken Özer vd. (2016) tarafından yapılan çalışma da 
bunun tam tersi bulunmuştur. Özgan (2022) ve Özer vd. (2016) tarafından yapılan çalışmanın 
ortak bulgusu ise medeni durumun narsistlik davranışlarda anlamlı etkisinin olduğudur. Özer 
vd. (2016), Filiz (2022) ve Özgan (2022) tarafından yapılan üç çalışmada da eğitim ve 
cinsiyetin karanlık üçlü kişilik özelliklerine etki etmediği tespit edilmiştir.  
Sağlık sektörünün kendine has dinamikleri vardır ve karşılıklı bağımlılık ile hizmet sunumu 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle çalışanların kişilik özellikleri hizmetin sunumuna ve kalitesine 
doğrudan etki etmektedir. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu genel olarak devlet 
tarafından yapılmakta ise de özel sektörün payı her geçen gün artmaktadır. Devlet tarafından 
personel alımının belirli sınavlar kapsamında gerçekleşmesi nedeniyle sağlık hizmeti sunan 
devlet kurumlarında personel seçiminin kişilik özelliklerine göre yapılması mümkün değildir 
fakat kişilik özelliklerinden kaynaklı aksaklıkların eğitimler ve geliştirme ile en aza 
indirilmesi mümkündür. Özel sektör bağlamında sağlık hizmeti sunan kurumların ise kişilik 
özelliklerine dikkat ederek personel seçimi yapması mümkündür. Sağlık çalışanlarının 
kişiliklerinin karanlık tarafının baskın olması kurumların tercih edilebilirliğini etkileyecek ve 
işlerin yapılışını aksatacaktır. Bu nedenle özellikle özel sektör bağlamında sağlık hizmeti 
sunan kurumların bu konuda farkındalığının arttırılabilmesi için karanlık kişilik özelliklerine 
yönelik alanda daha fazla çalışma yapılması hem literatüre hem de kurumlara katkı 
sağlayacaktır. 
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ÖZET 
Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile beraber insanların ihtiyaçları ve beklentileri 
değişiklik göstermiş ve hizmet sektörü ön plana çıkmıştır. Hizmet sektöründe yaşanan bu 
değişim sağlık hizmetlerinin uygulamasında ve sunumunda da kendini göstermiştir. Bu 
bağlamda teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlık bakım talepleri artmış ve sağlık bakım 
hizmetlerinden beklentiler değişmiştir. Tüm bireyler yaşamları boyunca, hastalıklardan 
korunarak sağlıklı bir şekilde yaşamak isteseler de hayatlarının belirli bir döneminde, gerek 
beden sağlıklarında gerekse ruh sağlıklarında bozulmalar ile karşı karşıya kalır ve sağlık 
bakım hizmetlerinden yararlanır. Bu nedenle yaşam kalitesinin göstergelerinden biri olan 
sağlık hizmetlerinden haberdar olmak, ulaşabilmek ve faydalanabilmek insanların temel 
haklarından biridir. Bireylerin sağlık problemlerinin nasıl oluştuğunu bilmesi, hastalıklardan 
korunma yaklaşımları konusundaki farkındalık düzeyleri, sağlıklarını geliştirmek için bilgi 
kaynağına ulaşması, algılaması ve uygulaması, internet üzerinden sağlık ile ilgili 
uygulamalara ulaşabilmesi ve kullanabilmesi sağlık okuryazarlığı olarak ifade edilmektedir. 
Sağlık okuryazarlığı olarak ifade edilen kavram kısaca sağlık bilgilerine ulaşma, anlama ve 
kullanımını içermektedir. Bireylerin sağlık okuryazarlığının artması sonucu koruyucu sağlık 
hizmetlerinin gelişeceği, tedavi edici sağlık hizmetlerinin yükünün azalacağı ve toplum 
sağlığının gelişeceği düşünülmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin devlet tarafından 
sunulduğu toplumlarda sağlık alanında devlet giderlerinin azalması demektir. Kişinin, bireysel 
olarak kendi sağlığını koruması genel anlamda toplum sağlığının da korunması anlamına 
gelir. Ayrıca sağlık okuryazarlığı, bireyin yaşam kalitesini artırmak için doğru kararlar 
vermesini ve sağlığı ile ilgili bilinçli olarak hareket etmesini beraberinde getirir. 
Bu çalışmada sağlık okuryazarlığı kavramsal olarak ele alınmış, bireysel ve toplumsal 
anlamda önemine değinilerek, sağlık okuryazarlığı konusunda yaşanacak gelişmelerin birey 
ve toplum sağlığı açısından önemi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık okuryazarlığı 
 

THE IMPORTANCE OF HEALTH LITERACY 
 
ABSTRACT 
With the development of globalization and technology, the needs and expectations of people 
have changed and the service sector has come to the fore. This change in the service sector 
has also manifested itself in the practice and presentation of health services. In this context, 
with the development of technology, health care demands have increased and expectations 
from health care services have changed.  
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Although all individuals want to live in a healthy way by being protected from diseases 
throughout their lives, they are faced with deterioration in both their physical and mental 
health and benefit from health care services at a certain period of their lives. For this reason, 
being aware of, accessing and benefiting from health services, which is one of the indicators 
of quality of life, is one of the basic rights of people. It is expressed as health literacy that 
individuals know how health problems occur, their awareness level about prevention 
approaches from diseases, access to information sources to improve their health, perception 
and application, access and use of health-related applications over the internet. The concept, 
which is expressed as health literacy, briefly includes accessing, understanding and using 
health information. It is thought that as a result of the increase in the health literacy of 
individuals, preventive health services will develop, the burden of curative health services 
will decrease and public health will improve. This means a decrease in government 
expenditures in the field of health in societies where health services are provided by the state. 
The protection of one's own health as an individual means the protection of public health in 
general. In addition, health literacy brings the individual to make the right decisions in order 
to increase the quality of life and to act consciously about his health. 
In this study, health literacy was handled conceptually, and it was aimed to raise awareness 
about the importance of developments in health literacy in terms of individual and public 
health by addressing its importance in individual and social sense. 
Keywords: Health, health services, health literacy 
 
GİRİŞ 
Tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi, sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin bilinç 
düzeyinin artmasıyla sağlık okuryazarlığı kavramının önemi artmıştır. Günümüz de 
teknolojiye ulaşım kolaylığı ile birlikte internet kişilere hastalıklarını araştırma, sağlıkla ilgili 
gelişmeleri takip etme imkanı tanımaktadır. Ancak internetten bilgi edinirken etkin bir sağlık 
okuryazarlığı gereklidir. Bilim dünyası tarafından geliştirilen bilgilerin toplum açısından 
anlaşır olması kişilerin uygun davranış geliştirmesine katkı sağlayacaktır. 
Sağlık okuryazarlığının ilk tanımında sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin sağlık ile 
ilgili materyal okuması, yazması ve sağlık ihtiyacına yönelik gereklilikleri uygulaması yer 
alır. Sağlık sisteminin gelişmesi ile birlikte ise bireyin kendi sağlığına karar verme süreci ile 
toplum sağlığına yönelik uygulamalara da katkı sunması ifade edilir (Akbolat ve diğ. 2016, 
Sezer & Kadıoğlu, 2014). 
Sağlık okuryazarlığı, bireylerin her zaman karşılaştıkları bir durumdur. İlaç prospektüsü 
okuma, hastalık durumunda uygun poliklinikten randevu alma, randevu bilgilerini 
anlayabilme, hekim açıklamalarını kavrama, hastane ortamında yer alan olası riskleri bilme, 
gerekli durumlarda önlem alabilme, tedavi sürecini anlama, karar verme ve yönetme 
yetenekleri örnek olarak verilebilir (Sezer & Kadıoğlu, 2014). 
Sağlık okuryazarlığında özellikle sağlık çalışanları ve birey arasındaki ilişki önemlidir. Çünkü 
bireysel sağlığın sürdürülmesinde uygulanan tedavi kadar, tedavi sürecinde kişinin yapması 
ve yapmaması gerekenleri bilmesi, olası komplikasyonların ve risklerin kişi tarafından 
bilinmesi gereklidir. Bu çalışmada amaç, sağlık okuryazarlığının bireysel ve toplumsal 
anlamda öneminin ortaya çıkarılması, sağlık okuryazarlığı konusunda yaşanacak gelişmelerin 
birey ve toplum sağlığı açısından önemi konusunda farkındalık oluşturulmasıdır. 
 
Sağlık Okuryazarlığının Önemi 
Dünya Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığını, sağlıkta iyilik halinin korunması ve 
geliştirilmesi, bireylerin sağlık bilgisine erişmesi, bilgiyi anlaması ve kullanması için 
geliştirilen bilişsel ve sosyal beceriler olarak tanımlar.   
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Sağlık okuryazarlığı yapılan tanımlar da, bireylerin kendi sağlığını iyileştirmek ve toplum 
sağlığını geliştirmek amacıyla, yaşam tarzı değişikliği için gerekli olan bilgi, beceri, kendine 
güven düzeyine ulaşma olarak ifade edilir (Akbolat ve diğ. 2016, Sezer & Kadıoğlu, 2014). 
Yapılan tüm tanımlar değerlendirildiğinde bireylerin sağlığına yönelik karar verme sürecinin 
ve sağlık mesajlarını doğru anlamasının önemli olduğu görülmektedir. Bireylerin sağlıkları 
için karar verme sürecine doğru şekilde dahil olması aynı zamanda da sağlık durumlarını 
olumsuz yönde etkileyebilecek riskleri öngörmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca sağlığın 
korunmasından hastalık, tedavi ve taburculuk sürecinin yöneltilmesinde hasta ve sağlık 
çalışanı (hekim, hemşire vb.) arasındaki sağlık iletişiminin de geliştirilmesini sağlar.  
Bireylerin sağlık koruma, hastalığı önleme konusunda bilinç düzeylerinin artması beraberinde 
toplum sağlığının korunmasını da getirmektedir. Bireylerin hastalıkların bulaş yollarını 
bilmesi bireysel önlemleri alması hastalığın önce kendi çevresine ve genel anlamda ülke 
düzeyine yayılmasını engelleyecek ve böylece toplum sağlığı korunmuş olacaktır. Özellikle 
bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde, kronik hastalıklar da semptom yönetiminin 
sağlanmasında, akut hastalıklarda bireylerin tedavi süreçlerinde bireyler kendi sağlıklarından 
büyük oranda sorumludur ve sağlık durumlarına yönelik olarak karar alma süreçlerine 
katılmaları gerekmektedir. Ayrıca sağlık okuryazarlığının, hasta bireyin kendi sağlığı 
konusundaki süreç yönetimini sağlamasına katkı sunduğu, hastanın bilgi düzeyinin 
artırılmasının hasta memnuniyet oranına katkı sağladığı,  hastanın kaygı düzeyini azalttığı, 
tedavi yönetimini  kolaylaştırdığı, tedavi sürecini olumlu etkilediği yapılan araştırmaların 
sonuçları arasında yer almaktadır (Brabers ve diğ.,2016). Sağlık okuryazarlığı konusunda 
düşük seviyede olan bireyler sağlık çalışanları ile iletişimde de zorlanmaktadır (Akbolat ve 
diğ. 2016).  Hastanın, hekimin söylediğini yeteri kadar anlamaması tedavi sürecini olumsuz 
etkileyecek belki tedavinin süresini uzatacak belki de komplikasyon gelişmesine sebep 
olacaktır. Düşük sağlık okuryazarlık düzeyi toplumsal anlamda, koruyucu sağlık hizmetleri 
kapsamında sağlık taramalarına katılım oranlarının da düşük olmasına neden olacaktır.  
 
Sağlık Okuryazarlığını Etkileyen Etmenler ve Yapılan Araştırmalar 
Sağlık okuryazarlığı ile ilişkili faktörler arasında, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, 
hastalık süreleri, sağlık hizmetlerine erişebilirlik yer almaktadır (Akbolat ve diğ., 2016; 
Balçık ve diğ., 2014; Brabers ve diğ.,2016). 
Yapılan araştırmada, yaşı genç ve eğitim düzeyi yüksek olan hasta bireylerin sağlık 
okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir  (Balçık ve diğ., 2014). Diğer bir 
çalışmada, genç yaştaki bireylerin medikal (sağlıkla ilgili) karar alma düzeyi medikal karar 
alma süreçlerine dahil olma düzeyi yaşlı bireylere göre daha yüksektir (Brabers ve diğ.,2016). 
Eğitim düzeyi yüksek, yaşı genç kronik hastaların sağlık okuryazarlık düzeyi ve medikal karar 
alma sürecine dahil olma oranları, eğitim düzeyi düşük, yaşlı bireylere göre daha yüksektir 
(Yılmazel & Çetinkaya, 2016). Sağlık okuryazarlığını cinsiyet değişkeniyle ele alan 
çalışmalarda erkek hastaların sağlık okuryazarlığının daha yüksek olduğu (Balçık ve diğ., 
2014), kadınların ise sağlık ile ilgili karar verme sürecine katılma oranlarının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir (Brabers ve diğ.,2016). Aktürk’ün (2017), 18-49 yaş arası kadınlarla 
yaptığı çalışma da kadınların orta düzey e-sağlık okuryazarı olduğu belirlenmiştir. Çizmeci ve 
Deniz’in (2017), diyabetli hastalar ve sağlıklı bireylerle yaptığı çalışmada, diyabet 
hastalarının, kadınların ve yüksek eğitimli kişilerin e-sağlık okuryazarlığı seviyelerinin 
yüksek olduğu bulunmuştur. 
Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sigara kullanım alışkanlığı gibi sağlık davranışları üzerine 
etkilidir. Sağlık okuryazarlığı yüksek olan bireylerde sigara içme oranı ve sağlıksız davranış 
sergileme oranları daha düşüktür (Yılmazel ve Çetinkaya, 2016).   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1063 

Ayrıca sağlık okuryazarlığı düşük olan bireylerin sağlık hizmetlerine erişme ve sağlık 
hizmetlerinden faydalanma konusunda sorun yaşayabileceği düşünülmektedir. Sağlık 
okuryazarlığı düşük olan bireyler, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında olan 
koruyucu sağlık hizmetlerinden de faydalanmamaktadır (Sezer ve Kadıoğlu, 2014). Birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin yeterince kullanılmaması ise gereksiz hastane başvuruları 
oluşturarak, sağlık harcamalarının artmasına neden olmaktadır. 
 
Sonuç 
Teknoloji de yaşanan tüm gelişmeler sağlık alanı için önemlidir. Yaşanan gelişmeler ile yeni 
tanı ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmakta ve bu durum sağlık sektöründe değişikliklere neden 
olmaktadır. 
Hayatın bir evresinde her insanın sağlık hizmetine ihtiyaç duyması ve dolayısıyla sağlık 
kullanıcısı olması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bireylerin 
sağlıkları ile ilgili doğru bilgiye sahip olması önemlidir. Bireylerin sahip olduğu sağlık bilgi 
düzeyi ise karşımıza sağlık okuryazarlığı olarak çıkar.  
Bireyin kendi sağlık durumu ile ilgili sahip olduğu doğru bilgi sağlığını korumada, 
hastalıkları önlemede, tedavi sürecinde ise gelişebilecek komplikasyon gibi olumsuzlukları 
önlemede önemlidir. Ayrıca bireyin sağlık konusundaki bilgi düzeyi semptom yönetimini 
kolaylaştıracak, bireyin tedavi sürecine aktif katılımını sağlayacak ve sağlık çalışanı ile hasta 
arasındaki sağlık iletişimini geliştirecektir. Bireyin tedavi sürecinde aktif rol alması bireyin 
anksiyete düzeyini azaltarak,  tedaviye uyum için hasta bireyi motive edecektir. Tüm bu 
durumlarda etkin bir sağlık okuryazarlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bireyin sağlık okuryazarlık düzeyinin yüksek olması sağlık bilincinin geliştiğinin göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Sağlık bilinci yüksek bireyler ise, sağlık durumunu olumsuz yönde 
etkileyebilecek faktörlerin farkındadır. Sağlık konusundaki bireysel farkındalık beraberinde 
toplumun sağlık düzeyinin gelişmesine ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacaktır. Bu nedenle 
sağlık okuryazarlığı konusunda toplumsal bilinçlendirmenin yapılması ve eğitimlerin 
planlanması ülke genelinde sağlık düzeyinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
 
KAYNAKLAR 

Akbolat, M., Erigüç, G., & Sağlam, H. (2016). Sağlık okuryazarlığı hasta-hekim 
ilişkisini etkiler mi?sakarya ilinde bir araştırma. TAF Preventive Medicine Bulletin, 354-362. 

Aktürk, Ü. (2017). Bir aile sağlığı bölgesindeki 18-49 yaş arası kadınların E-sağlık 
okuryazarlık düzeylerinin ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Journal of Human 
Rhythm, 4:52-8. 

Balçık, P. Y., Taşkaya, S., & Şahin, B. (2014). Sağlık okur-yazarlığı. TAF Preventive 
Medicine Bulletin, 321-326. 

Brabers, A. E., J.D.J.M.Rademakers, J., Groenewegen, P. P., Dıjk, L. V., & Jong, J. D. 
(2016). What role does health lıteracy play ın patıents' ınvolvement ın medıcal decısıon-
makıng? Plos One. 

Çizmeci, E. & Deniz, S. (2017). Chronically searching online:e-health literacy of 
diabetes patients and healthy individuals in Turkey. UHIVE;15:71-86. 

Sezer, A., & Kadıoğlu, H. (2014). Yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeği’nin 
geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 165-170. 

Yılmazel, G., & Çetinkaya, F. (2016). Sağlık okuryazarlığının toplum Sağlığı 
açısından önemi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 69-74.



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1064 
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ÖZET 
Küreselleşme yönünde atılan adımların 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada etkilerinin 
hissedilmeye başlanmasıyla birlikte; konjonktürde meydana gelen serbestleşme ve dışa açılım 
stratejisi sektörün de dinamiklerini etkileyerek, yeni bankaların sektöre girişlerine izin verilen, 
rekabete açılan, faiz oranları, kredi ile mevduat miktarlarının piyasada serbestçe 
belirlenebildiği yeni bir döneme geçiş yapılmıştır. Bu süreçte özel ve yabancı sermayeli 
bankaların sayısında da yaşanan artış kayda değer niteliktedir.   
Ekonomik büyümedeki rolü ile finansal aracılık fonksiyonu, istikrarsızlık durumu ile krizlere 
daha açık olan bankacılık sektörünün önemini bir kat daha artırmaktadır. Ekonomideki önemi 
bağlamında sektörde istikrar arayışı ve işleyişin etkinliğinin artırılması gayretleri yoğun 
nitelikte düzenlenmeleri de kaçınılmaz kılmıştır. Bir başka deyişle rekabet unsurunun 
sektördeki risk düzeyini artırarak istikrarsızlığa yol açan unsurların başında geldiği görüşü, 
bankacılık sektöründeki rekabete olan yaklaşım ile düzeyini önemli bir şekilde etkide 
bırakmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Rekabet, İstikrar, Bankacılık Sektörü 
 

A REVIEW ON COMPETITION IN THE TURKISH BANKING SECTOR 
 
ABSTRACT 
With the effects of the steps taken towards globalization being felt all over the world since the 
1980s; The liberalization and outward expansion strategy that occurred in the conjuncture 
affected the 1064ynamics of the sector, and a transition was made to a new period in which 
new bank entries were allowed, opened to competition, and interest rates, loan and deposit 
amounts could be freely determined in the market. In this process, the increase in the number 
of private and foreign banks is noteworthy. 
With its role in economic growth, the financial intermediation function increases the 
importance of the banking sector, which is open to instability and crises. In the context of its 
importance in the economy, the search for stability in the sector and the efforts to increase the 
efficiency of the operation made intensive regulations inevitable. In other words, the view that 
competition in the banking sector is one of the factors that causes instability by increasing risk 
has also significantly affected the approach to competition and the level of competition in the 
sector. 
Keywords: Competition, Stability, Banking Sector,  
 
GİRİŞ 
Ekonomide bulunan atıl fonların yatırımlara kaynak oluşturarak ekonomik gelişim ve 
kalkınmanın sağlanabilmesi, finansal piyasalar ve kurumlar vasıtasıyla 
gerçekleştirilebilmektedir. Ekonominin verimliliği üzerinde belirleyici etkiye sahip olan 
bankalar, finansal sistem içerisinde büyük bir öneme sahiptirler. Finansal sistemde bulunan 
tasarrufların bankalar aracılığıyla yatırımlara kredi olarak yönlendirilebilmesi, bankaların 
ekonomide ne denli büyük bir etki alanına sahip olduklarının bir diğer göstergesidir.  
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Türk bankacılık sistemi açısından konuya şekil yardımıyla baktığımızda, 30 Haziran 2022 
tarihli konsolide verilerin ışığında; sektörün 57 bankasının 11.091 şubesinde 202.637 çalışan 
istihdam edildiği görülmektedir. 
 

Grafik.1: Türk Banka Sisteminin Görünümü (30/06/2022 Tarihi) 

 
Kaynak: https://www.bddk.org.tr/Veri/EkGetir/8?ekId=108 

 
Türk Banka Sisteminin toplam yapısı içinde mevduat bankaları, toplam aktif yapısının yüzde 
90’ını, öz sermaye tutarının yüzde 88’ini ve net kâr düzeyinin ise yüzde 91’ini oluşturan 
bünyesi ile kritik bir öneme sahip bulunmaktadır. (TBB, 2017: 238).  
Türk bankacılık sektöründe rekabet düzeyinde meydana gelen değişikliklerle birlikte mevduat 
odaklı yoğunlaşmanın artmasıyla birlikte rekabetin azalım gösterdiği; mevduat müşterilerinin 
tasarruflarını ödünç olarak bırakırken büyük ölçekteki bankaları tercih etmeleri yanısıra ödünç 
veya kredi talebinde bulunacaklarında bankaların tümüne yöneldikleri ancak bankaların geri 
ödeme riskinde meydana gelen artış kaynaklı olarak piyasaya sundukları kredileri azalttıkları 
dikkat çekmektedir (Karakaya ve Atukalp, 2019: 76). 
Bankaların faaliyetleri gereği ortaya çıkan ve daha ziyade bilançolarına yapışık vaziyetteki, 
istikrarsızlığa da neden olan riskler genel olarak sektörün kendi iç dinamikleri kaynaklıdır. 
Sektörde rekabet durumunun risk unsurunu artıran önemli bir unsur olduğu değerlendirilerek, 
rekabetin düzenlemelerle kısıtlanması ve pazar gücünün desteklenmesi sonucu da beraberinde 
gelmiştir. Rekabet ile istikrar arasındaki etkileşimin yönüne dair literatürde oldukça fazla 
yayın mevcuttur. Akademik literatürün önemli bir kısmı rekabetle istikrar arasında çelişki 
olduğunu ileri sürerken, diğer bazı çalışmalarda rekabetin istikrarsızlık doğurmadığı aksine 
istikrarı artırabilen önemli bir unsur olduğu savunulmuştur (Kocabay, 2012: 1). 
 
KAVRAMSAL ÇERCEVE 
Piyasa yapısının firma performansına etkide bulunabileceği düşüncesi endüstriyel iktisattan 
kaynaklanmakta olup; bu konuda genel olarak iki görüş ön planda yerini almaktadır. Bu 
görüşlerden ilki olan neo-klasik iktisat teorisi, piyasanın etkin bir düzeyde çalıştırılmasında 
rekabetin önemli olduğu varsayımından hareket etmiştir.   
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Dinamiklerin çalıştığı etkin bir piyasada bulunan firmaların hayatlarını devam 
ettirebilmelerinin rekabet edebilme kabiliyetlerine bağlı olduğu noktasından hareketle, 
rekabetin firmaların sabit ve işletme maliyetlerini düşürme ve üretimlerini geliştirme yönünde 
motive unsurlar barındırdığı ifade edilmektedir. Diğer görüş olan Schumpeteryen görüş ise; 
rekabet düzeyinin düşük olduğu endüstrilerde piyasa yapısındaki belirsizlik unsurlarının 
düşük olması ile beraber sürdürülebilir kaynaklara sahip olmalarının, firmaların 
performansının daha yüksek çıkmasında etkili olduğu ileri sürülmektedir (Karakaya ve 
Atukalp, 2019).  
Saona (2016) 1995-2012 yılları arasında 7 Latin Amerika ülkesinin ticari bankalarını panel 
veri analizini kullanarak incelemede bulunmuştur. Piyasada meydana gelen yoğunlaşma ile 
kârlılık düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, bankaların sermaye rasyoları ve kârlılık 
seviyeleri arasında tersine U şeklinde ilişkinin varlığını ifade edilerek; varlıklarını 
çeşitlendirmeleri ile kârlılık arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığından bahsedilerek, 
gelirlerini çeşitlendirmelerinin de kârlılık arasında negatif yönlü bir duruma yol 
açabileceğinin altı çizilmiştir. Yasal ve düzenleyici olarak sistemde yaşanan gelişmelerin de 
kârlılık üzerinde olumsuz etkide bulunacağının altı çizilmiştir. 
Dietrich ve Wanzenried (2014) 1998-2012 yılları arasında 118 ülke nezdinde düşük, orta ve 
yüksek gelirli segmentlerde yaptığı sınıflandırma ile mevduat bankalarının kârlılıkları 
üzerinde belirleyici unsurları analiz etmiştir. Kârlılık değişkeni olarak aktif kârlılığı, 
özsermaye kârlılığı ve net faiz marjını ele aldığı çalışmada ülkelerin tamamı bakımından; 
yoğunlaşmanın bankaların tüm kârlılık değişkenleri üzerinde olumsuz yönde, düşük gelirli 
ülkelerde ise olumlu yönde etkide bulunduğu, orta gelirli ülkelerde yoğunlaşmanın aktif 
kârlılığı ve net faiz marjı düzeyini azaltırken öz sermaye kârlığını artırdığı, yoğunlaşmanın 
yüksek gelirli ülkelerde öz sermaye kârlılığı ve net faiz marjını olumsuz yönde etkilediği, 
kârlılık üzerine yoğunlaşmanın olumlu etkide olduğu, düşük gelir grubundaki ülkeler 
bakımından yapı davranış performans hipotezinin geçerli olduğu ileri sürülmüştür. Artan 
piyasa gücünün bu ülkelerde tekelci kârlara yol açtığına işaret edilerek, politika yapıcılarının 
rekabet önündeki engelleri kaldırmak için önlemler almaları gerektiği bildirilmiştir.  
Garza-Garcia (2011) 2001-2009 yılları arasında Meksika bankacılık sektöründe banka 
performansının belirleyicilerinin analiz edildiği çalışmada; bağımlı değişken performans 
göstergesi aktif kârlılığı ve öz sermaye kârlılığı, bağımsız değişken piyasa yoğunlaşması, 
piyasa payı, likidite riski, kredi riski, sermaye yeterliliğini ele alınmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre; yüksek düzeyde piyasa payına sahip olan bankaların daha iyi bir performans sergilediği, 
göreli düzeyde piyasa gücü (RMP) hipotezi kabul edilerek HHI, X-etkinliği ve ölçek 
etkinliğinin performansa etkisi anlamlı bulunmayarak yapı davranış performans (SCP) ve 
etkin yapı (ES) hipotezinin reddedildiği kaydedilmiştir. 
Jumono ve diğerleri (2016) Endonezya bankacılık sistemindeki mevduat bankalarının karlılığı 
üzerinde kredi yoğunlaşmasının etkileşimini dinamik panel veri regresyon analizi yardımı ile 
inceleyen çalışma sonuçlarına göre; mevduat bankalarının yoğunlaşmasının öz kaynak 
kârlılığını artırdığı fakat rekabetin kârlılığa olumsuz yönde etkisinin olduğu ileri sürülmüştür.  
Özcan ve Çiftçi (2015) yapı-davranış-performans veya etkin yapı hipotezinin geçerliliğinin 
Türkiye’de mevduat bankacılığında yoğunlaşma ile kârlılık ilişkisinde analiz edildiği 
çalışmada; 24 mevduat bankası incelenmiştir. Yoğunlaşma ve kârlılık arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.  
Tan (2016) 2003-2011 yılları arasında Çin bankacılık sektöründe, risk ve rekabetin banka 
kârlılığı üzerindeki etkisi kârlılık parametresi; aktif karlılığı ile özkaynak kârlılığı, net faiz 
marjı ve vergi öncesi kârın aktiflere oranlanması ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda banka ile 
sektöre yönelik özel değişkenler yanısıra makro ekonomik değişkenlerin etkisi belirlenmiştir. 
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Yoğunlaşma düzeyinin Lerner endeksi ile tespiti halinde yoğunlaşma ile aktif kârlılığı, net 
faiz marjı ve vergi öncesi kârın aktiflere oranının olumlu olduğu, yapı davranış ve performans 
hipotezi ile paralel olarak rekabetin bankanın kârlılığı üzerinde olumsuz yönlü etkide 
bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca yoğunlaşmanın HHI endeksi ile belirlenmesi durumunda 
rekabetin banka kârlılığı üzerine güçlü bir etkileşiminin olmadığı da ileri sürülmüştür. 
Karakaya ve Atukalp (2019) Türk mevduat bankalarının ayakta kalabilmek için maliyetlerini 
düşürüp gelirlerini artırmak durumunda olduğunu, rekabet artışının istikrarı geliştirmesi 
nedeniyle kârlılık artışını sağladığını, rekabetin performansa etkisinin neo-klasik görüşün 
öngörüsünü destekleyici yönde olduğunu, piyasa rekabetinin aktif kârlılık oranı ve öz sermaye 
kârlılık oranını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  
 
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETE ETKİ EDEN UNSURLAR  
Bankacılık sektöründe rekabetin işleyişini sekteye uğratan unsurların başlıcaları şöyle ele 
alınabilir;  
 
Bilgi Asimetrisi  
Perakende bankacılık düzeninde bankaların risk katsayısı, sunulan ürün ve hizmetlerin fiyat 
düzeyleri şeklinde birçok hususta müşteriler ile bankalar arasında bilgi asimetrisi vardır. 
Müşterilerin bankaları karşılaştırmasını güçleştirerek bankalar arası rekabeti azaltabilen bu 
durum yanısıra, bankaların aktif taraftaki müşterilerinin ödeme alışkanlıkları ve 
güvenilirlikleri hakkında bilgiye erişimleri rekabetin kısıtlanabilmesine yol açabilmektedir. 
Bankadan yeni baştan kredi talebinde bulunan müşteriye ilişkin elinde daha fazla bilgi 
bulunduran banka daha uygun kredi seçenekleri sunabileceğinden, doğal olarak müşteri bu 
banka ile çalışmalarını sürdürebilecek, bilgi asimetrisinin varlığı halinde, sektöre giriş engeli 
durumu sözkonusu olacağından bankanın piyasadaki gücünü koruması şeklinde bir durum 
ortaya çıkabilecektir. Bankaların sahip oldukları bilgiyi baz alarak yeni baştan kredi için 
talepte bulunan riskli müşterilerinin taleplerini geri çevirmesi halinde, müşterinin dosyasına 
dair bilgi sahibi olmayan ve kredi imkanı sunan bankaların riskliliği artış kaydedecek ve 
rekabet bu bankalar aleyhine bozulabilecektir (Carletti 2007: 18-19). 
 
Geçiş Maliyetleri  
Perakende bankacılık sisteminde bankalar arasında müşterilerin geçiş yapmasını caydırıcı bir 
etken olarak banka-müşteri ilişkisinin sürecini uzun döneme yayan geçiş maliyetleri 
bulunmaktadır. Müşteriye halihazırda sunulan ürün/hizmete ilişkin yapılan, tekrar edilmesi 
gereken harcamaların yapısında meydana gelen geçiş maliyetleri yada switching costs, 
tüketicilerin yeni bir sağlayıcıya geçerken karşılaştığı bir maliyet olmaktadır. Bankacılıkta 
geçiş maliyetlerine yol açan unsurlar, banka-müşteri ilişkisinde güven, bağlılığın önemi, 
tekrar eden ve uzun süre devam eden ürün/hizmetlerin karmaşık yapısı olarak sayılabilir. 
Geçiş maliyetleri diğer bir bankaya geçiş sırasında ortaya çıkan işlemsel maliyetlerden ve 
bankalar arasında bulunan bilgi asimetrisi kaynaklı olmaktadır. Bu bağlamda müşterilerin 
birçok ürün ve/veya hizmeti aynı bankadan satın almasına imkan verecek şekilde müşterilere 
ek ürün/hizmet satışının gerçekleştirilmesini sağlayan çapraz satış uygulamalarının da yoğun 
olarak gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir (Onuklu, 2007: 3). 
 
Ödeme Sistemlerinde Ölçek Ekonomisi ve Şebeke Dışsallıkları  
Ödeme hizmetleri, perakende bankacılık sisteminde kayda değer bir hacim tutmakta, yüksek 
düzeyde sabit yatırım gerektirdiğinden de ölçek ekonomisine sahip bulunmaktadır. Ödeme 
sistemleri, şebeke endüstrisi niteliğinde olarak şebeke dışsallıkları içermektedir.  
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Bankaların ödeme sistemlerine üye olmaları gerekmektedir. Müşterilerin de ödeme araçlarını 
kullanımları ve elde ettikleri fayda itibariyle kazanımlar sonucunda, sistemin banka ve 
kullanıcı sayısında kaydedilen artış ödeme hizmetlerinde yoğunlaşma sonucunu beraberinde 
getirmektedir. Ödeme sisteminde belli sayıda üye ve kullanıcı rakamının elde edilmesi 
akabinde, diğer bir sistemin kurularak rekabetçi düzeyde bir baskı yaratması zor olacağından, 
ödeme sistemlerinde rekabetin daha düşük oranlarda kalması kaçınılmazdır. Ölçek ekonomisi 
ve şebeke dışsallıkları, ödeme hizmetleri bakımından bankalar nezdinde koordineyi 
kaçınılmaz kılmaktadır. Bu işbirliği sonucunda bankalar kendi aralarında daha koordineli bir 
davranış sergileyerek bilgi alışverişinde bulunacaklardır, bu durumda rekabeti kısıtlayıcı 
anlaşmaların daha kolay bir hale gelmesini sağlayabilecektir (Kocabay, 2012: 9-10). 
 
Rekabeti Sınırlandırıcı Düzenlemeler ile Sektöre Giriş Engelleri 
Bankacılıkta rekabeti sınırlayıcı düzenlemeler büyük bir düzeyde kaldırılmış olmakla birlikte, 
sektöre yeni girişler, bankaların faaliyet alanları, ürün/hizmet çeşitliliği ve hissedarlık yapısı 
hakkında kısıtlayıcı düzenlemelerin rekabeti azaltıcı etki oluşturabildiğini söylemek 
mümkündür. Bankacılık sektörüne devlet müdahalesinin özellikle finansal kriz dönemlerinde 
gerekli olabileceği bilhassa sistemik açıdan önem arz eden bankaların iflas ederek piyasadan 
çekilmesini önleme niteliğinde koruyucu politikaların, rekabeti sistemdeki diğer bankalar 
aleyhine bozabildiği ifade edilmektedir (Canoy vd., 2001: 21-23). 
 
BANKACILIK SİSTEMİNDE REKABET İLE İSTİKRAR ARASINDAKİ 
ETKİLEŞİM  
Bankacılık sisteminde rekabetin finansal sistemin stabilizasyonuna olumsuz yönde etkide 
bulunduğu, istikrarın korunup sürdürülebilmesi için rekabetin sınırlandırılmasının kaçınılmaz 
olduğu şeklindeki görüş birçok dünya ülkesinde bankacılık konusunda yapılan düzenlemelerin 
temelini oluşturmaktadır. Bankalar rekabeti düzenleyici kurallarla açıkça kısıtlanmış 
durumdadır. Bankacılık sektöründe rekabet kurallarından istisna tutularak, kuralların 
uygulaması merkez bankaları ve düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
1970’li yıllardan başlayarak 80’li yıllar boyunca da, finansal yönden deregülasyon ve 
düzenleme reformları ile beraber, bankacılık faaliyetlerindeki çeşitli sınırlamaların 
kaldırılarak sektörde rekabetin önünün açıldığı dikkat çekmektedir. Rekabetin istikrarsızlık 
doğurduğu görüşünün aksine rekabete ilişkin olumlu bir tavrın hakim olduğu bu süreçte, 
1990’lı yıllardan itibaren yaşanan bankacılık sektörü kaynaklı krizler, rekabetin istikrarsızlığa 
yol açtığı ve kısıtlanmasının kaçınılmaz olduğu görüşü yeniden gündeme taşınmıştır. 2007 
yılından itibaren tüm dünyayı saran global finansal krizin de yine bankacılıktaki aşırı 
rekabetten kaynaklandığı yönünde görüşler bulunmaktadır (Beck, 2008: 1). 
 
Rekabetin İstikrarsızlığa Yol Açtığı Görüşü 
Bankacılıkta rekabetin istikrarsızlığa yol açtığını ileri süren akademik yayınlar rekabetin 
istikrar üzerindeki etkileşimine dair çeşitli parametre önerilerinde bulunmuşlardır. Rekabetin 
bankaların riske girme yönlü davranışlarına etkisini analiz eden çalışmalar olduğu gibi diğer 
bazı çalışmalarda rekabetin bankaların iflas ederek sistemden çekilmelerine, sistemik önemi 
olan banka krizlerinin oluşmasına, sistemin yeniden düzenlenmesine, bankaların kredi 
müşterilerini seçerken izleme ve değerlendirmeleri yanısıra aktif ve risk çeşitlendirmesi 
hakkındaki etkilerine yoğunlaşılmıştır.  
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Rekabetin İstikrarı Artırdığı Yönündeki Görüş 
Rekabetin sektörde istikrarsızlığa yol açtığı şeklindeki görüş akademik çalışmalarda oldukça 
fazla olmakla birlikte, son dönemlerde bazı çalışmaların rekabetin istikrarı artırabileceğine 
yönelik olmuştur. Pazardan aldığı pay ile rekabet yapısının kredi piyasasında ahlaki yönden 
çöküntü ve kötü kredi deneyimine etkisini analiz eden risk kaydırma paradigması bu 
bağlamdaki en güçlü çalışmalardan bir tanesini oluşturmaktadır. Bankacılık sisteminde  
sistemik bakımdan önem arz eden büyük çapta bankaların varlığının istikrara olan etkisi ile 
yoğunlaşmanın sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin etkisini analiz eden başkaca 
çalışmaların da rekabetin istikrara pozitif katkısına vurgu yaptığı görülmektedir.  
 
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSTİKRAR HEDEFİNİN REKABET 
POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI   
Finansal sistem içerisinde önemli bir ağırlığı bulunan Türk bankacılık sektörü, yapısı ve 
rekabetin düzeyi itibari ile devlet politikalarından ve ekonomik gelişmelerden etkilenerek 
faaliyetlerine devam etmiştir. Küreselleşmenin adımlarının atıldığı 1980’li yıllara gelinceye 
değin, devletin kontrolü altında rekabete kapalı bir görünüm arz etmiş; sektöre girişlere, faiz 
oranlarına ve kredi miktarına sınır getirilen bu süreçten sonra gelen 1980’li yıllar serbestleşme 
ve dışa açılımla birlikte sektörün rekabete açıldığı, yeni bankaların piyasaya girişlerine izin 
verildiği, faiz oranları, kredi ve mevduat miktarlarının serbestçe belirlenebildiği, özel ve 
yabancı sermayeli banka sayısında artış yaşandığı bir döneme geçilmiştir. Türk bankacılık 
sektörünün düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olan Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanarak, kredi 
sisteminin etkin çalışması, mali sektörün gelişmesi ve tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunması amacına yönelik faaliyette bulunur. Bu doğrultuda, banka ve çeşitli 
finansal şirketlerin; kuruluşu, faaliyetleri, yönetimi, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve 
tasfiyelerini düzenlemek ve denetlemekle yetkili ve görevlidir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
ile bankaların faaliyet alanları belirlenmiş; yeni bankanın kurulması, faaliyete başlaması belli 
koşullara bağlanarak BDDK’nın faaliyet iznine tabi kılınmış böylece sektörde düzenlemeden 
kaynaklı giriş engellerinin varlığı tesis edilmiştir (Kocabay, 2012: 58, 60). 
Yoğunlaşma oranlarının yüksek seyrettiği Türk bankacılık sektörü oligopolistik bir yapı arz 
etmektedir. Düzenlemeden kaynaklı olarak yüksek giriş engelleri son yıllarda sektöre yeni 
banka girişi olmasını sekteye uğratmıştır. Sektöre yeni girişlerin olmayışı rekabeti bir nebze 
azaltmakla birlikte, bankaların ürün/hizmet farklılaştırması yanısıra faiz ve diğer ücretlere 
yönelik yoğun kampanya ve reklam faaliyetleri rekabetin varlığının en kuvvetli göstergeleri 
olarak değerlendirilebilir.   
1980’li yıllarda izlenen deregülasyon süreci ile kısıtlamaların kaldırılması sektörde rekabetin 
düzeyini arttırmış, ancak bankaların risk düzeyinde de o nispette bir artış kaydedilmesine yol 
açmıştır. Bankacılıkta rekabetin istikrarsızlığa neden olduğuna yönelik görüşle aynı 
korelasyonda 1990 yıllarda başlayan krizler, rekabetin risklilik artışıyla krize yol açtığını 
göstermektedir. 1990’lı yıllardaki makroekonomik dengesizlikler yanısıra düzenlemelerdeki 
noksanlıklar krizlerin fitilini ateşlemişken, son yıllardaki olumlu ekonomik gelişmeler, etkin 
düzenleyici ve denetleyici çerçeve ile riskliliğin kontrol altında tutulması bankaların 2007-
2008 krizinde olduğu gibi son yaşanan krizleri bertaraf edebilmesine imkan vermiştir.  
 
DEĞERLENDİRME 
Ekonomideki fonların transferinde üstlendikleri finansal aracılık rolü ve ekonomik 
büyümedeki etkisi tartışılmaz olan bankalar, istikrarsızlık ve krizlere karşı da kırılgan bir yapı 
sergilemelerinden ötürü ekonomideki önemleri bir kat daha fazla hissedilen kurumlardır. 
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Sistemin istikrarlı ve etkin bir şekilde işlemesi için sektörde yoğun bir dizi düzenlemenin 
yapılması da kaçınılmazdır. Sektördeki rekabetin risk katsayısını artırarak istikrarsızlığa yol 
açan unsurlardan bir tanesi olduğu görüşü, sektörde rekabete olan yaklaşımı ve rekabetin 
düzeyini de ciddi düzeyde etkilemektedir. İstikrar kaygıları nedeni ile rekabetin korunmaya 
çalışılması, rekabetin kısıtlanması, pazarda elde edilen gücün ve yoğunlaşmış pazar yapısının 
tercih edilmesi gibi ekonomiye bazı maliyetlerin de ortaya çıkmasını beraberinde 
getirmektedir. Rekabetin istikrarsızlığa yol açtığı görüşü akademik yazında henüz 
kesinleşmemekle birlikte, rekabetin istikrarı ve toplumsal refahı artırdığına yönelik 
çalışmaların daha fazla ağırlık kazandığı dikkat çekmektedir. Riskli durumu kontrol 
edebilmek için düzenleyici politikalar geliştirilmesi yolu ile rekabet düzeyinin 
sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulmadan istikrarın sürdürülebilmesi sağlanabilmelidir.  
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TUZLU VE BİKARBONATLI JEOTERMAL SULARIN HİDROJEOKİMYASAL VE 
TIBBȊ-BİYOİKLİMSEL ÖZELLİKLERİ: TUZLUSU – ZİGA VE KOÇPINAR 
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Özet 
Bu çalışmada, Aksaray'da yer alan Ziga (~50 °C), Tuzlusu (32 °C) jeotermal ve Koçpınar 
(18.5 °C) düşük mineralli kaynakları incelenmiştir. Karbonatlı kayalarda uzun ve derin yeraltı 
akış sistemine sahip ve genelde CO2'ce zengin olan bu yaşlı sularda baskın su tipleri Na-Ca-
Cl-HCO3 ve Ca-Mg/Na-HCO3’tür. Bunlardan Ziga termal otelcilik, Koçpınar modern 
olmayan biçimde içmece amacıyla kullanılmakta; Tuzlusu’da ise topraksız tarım yoluyla 
seracılık yapmak için hazırlık işlemleri yürütülmektedir.  
İncelenen tuzlu ve bikarbonatlı sular için banyolar, duşlar, içme ve inhalasyon yöntemleri 
uygulanabilir ve güneş banyolarıyla kombinasyonlar şeklinde kürler yapılabilir. Bu sular 
içerdiği mineraller ve cilde uygun pH’ları nedeniyle atopik dermatozlar alerji ve egzamalar 
gibi cilt hastalıklarının balneoterapisinin yanı sıra, özellikle bu hastalar için kozmetik 
ürünlerde de uygundur. Ancak öngörülen indikasyonların klinik araştırmalarla kanıtlanmasına 
ihtiyaç vardır. Bu sular, gut vb gibi metabolik hastalıklarda destek ve sağlığı geliştirme 
amacıyla da kullanılabilir. 
Aksaray'ın jeotermal enerji potansiyeli yüksek olmasına rağmen, özellikle inanç turizminin 
yapıldığı Ihlara vadisi ve çevresinde bulunan jeotermal sular yeterince 
değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, jeotermal suların verimli kullanımına yönelik elde 
edilen özgün sonuçlar; seracılık, şehir ısıtmacılığı, kültür balıkçılığı, kuru buz üretimi gibi 
yeni hizmet ve iş alanlarının açığa çıkmasına ve işsizliğin azaltılmasına fayda sağlayabilir. 
Ayrıca, sağlıklı bireylerde ve sporcularda sağlığı ve performansı geliştirme, sağlıklı yaşlanma 
gibi toplumsal sağlığı geliştirici uygulamalarla,  Aksaray Üniversitesi'ne bağlı olarak 
kurulacak Ihlara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde başta romatizmal ve 
cilt hastalıkları olmak üzere birçok sistem hastalığının tedavisinde faydalanılabilir.  
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Tüm bu yaklaşımlarla sağlık turizminde bölgesel odaklı kalkınmaya destek olunabilir. 
Anahtar Kelimeler: Balneoklimaterapi, sağlıklı yaşlanma, topraksız tarım, tuzlu-bikarbonatlı 
jeotermal sular, Ihlara vadisi, Aksaray.  
 
Yazarlar, bu çalışmayı FEB-2020/021 no’lu proje ile malȋ açıdan destekleyen Aksaray 
Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederler.  
 

HYDROGEOCHEMICAL AND MEDICAL-BIOCLIMATIC CHARACTERISTICS 
OF SALINE AND BICARBONATE GEOTHERMAL WATERS: TUZLUSU – ZİGA 

AND KOÇPINAR SPRINGS, AKSARAY, CENTRAL ANATOLIA, TURKEY 
 
Abstract 
In this study, Ziga (~50 °C), Tuzlusu (32 °C) geothermal and Koçpınar (18.5°C) acrothermal 
springs in Aksaray were investigated. Dominant water types are Na-Ca-Cl-HCO3 and Ca-
Mg/Na-HCO3 in these old waters, which have a long and deep ground flow system in 
carbonate rocks and are generally in CO2-rich.  Ziga thermal hotel, Koçpınar are used for non-
modern drinking purposes; in Tuzlusu, preparatory processes are carried out for greenhouse 
cultivation through hydroponic farming. 
Baths, showers, drinking and inhalation methods can be applied for the salty and bicarbonate 
waters studied, and cures can be made in combinations with sun baths. These waters are 
suitable for balneotherapy of skin diseases such as atopic dermatoses, allergies and eczema, as 
well as for cosmetic products, especially for these patients, due to the minerals they contain 
and their pH suitable for the skin. However, the predicted indications need to be proven by 
clinical studies. These waters can also be used as a support in metabolic diseases such as gout 
and for health promotion purposes. 
Although the geothermal energy potential of Aksaray is high, the geothermal waters in and 
around the Ihlara valley, where faith tourism is made, are not utilized sufficiently. Therefore, 
the original results for the efficient use of geothermal waters; it can contribute to the invention 
of new services and jobs such as greenhouse cultivation, residental heating, aquaculture, dry 
ice production and to reduce unemployment. In addition, practices that improve social health 
such as improving health and performance in healthy individuals and athletes and healthy 
aging (wellness) can be used in the treatment of many system diseases, especially rheumatic 
and skin diseases, within the Ihlara Physical Therapy and Rehabilitation Hospital to be 
established under Aksaray University. With all these approaches, regional-focused 
development in health tourism can be supported. 
Keywords: Balneoclimatherapy, wellness, hydroponic farming, saline-bicarbonated 
geothermal waters, Ihlara valley, Aksaray. 
 
The authors wish to express their sincere thanks to Aksaray University coordinatorship of 
scientific research projects (BAP) for its financial support for project (Grant number FEB-
2020/21).   
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SURGICAL AND ANATOMICAL APPROACH TO CONGENITAL DERMOID 
SINUS AND FISTULA CASE 
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ABSTRACT 
Aim: To emphasize the anatomical stages of the surgical approach in the treatment of 
congenital dermoid sinus and fistula. 
Material and Method: A six-year-old male patient applied to the clinic with the complaints 
of discharge from the fistulas in the nasal dorsum and lateral wall, hematoma around the 
fistula, local hyperemia, intense pain and difficulty in breathing. The patient, who was 
scheduled for surgery, was put to sleep under endo tracheal general anesthesia. Methylene 
blue was applied into the tract in nasal dorsum. Methylene blue came from the tracts. A fish 
mouth incision was made into the fistula tract on both sides. The fistula tract was followed 
and totally excised. The incision areas were closed and dressed. 
Results: In the examination of the patient, two fistula openings were observed, one on the 
nasal dorsum and one on the nasal lateral wall. It was noted that the six-year-old case had not 
had any previous operation and had no drug allergy. In the results of paranasal sinus CT, a 
fistula tract of 1 ⃰ 1 cm in the nasal dorsum and 2 ⃰ 1 cm in front of the nasal left lateral canthus 
was observed. No bone cartilage defect was observed after surgery. 
Conclusion: The patient was discharged two days later. As a result of the surgical operation, 
in which the anatomical formations in the fistula excision area were carefully preserved, no 
complications developed. 
Keywords: Anatomy, congenital malformation, nasal fistula. 
 

KONJENİTAL DERMOİD SİNÜS VE FİSTÜL OLGUSUNA CERRAHİ VE 
ANATOMİK YAKLAŞIM 

 
ÖZET  
Amaç: Konjenital dermoid sinüs ve fistül olgusunun tedavisinde cerrahi yaklaşımın anatomik 
aşamalarını vurgulamaktır. 
Gereç ve Yöntem: Altı yaşındaki erkek hasta, nazal dorsum ve lateral duvarında bulunan 
fistüllerden akıntı, fistül çevresinde hematom, lokal hiperemi, yoğun ağrı ve nefes almada 
zorluk şikayetleriyle kliniğe başvurmuştur. Cerrahi planlanan hasta endo trakeal genel 
anestezi altında uyutuldu. Nazal dorsumdaki trakt içerisine metilen mavisi uygulandı. 
Traktlardan metilen mavisi geldi. Her iki taraftaki fistül traktına balık ağzı insizyon 
uygulandı. Fistül traktı takip edilerek totaliyle çıkartıldı. İnsizyon alanları kapatıldı ve 
pansuman yapıldı.   
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Bulgular: Hastanın yapılan muayenesinde nazal dorsumda bir adet nazal lateral duvarında bir 
adet olmak üzere iki adet fistül açıklığı görülmüştür. Altı yaşındaki olgunun daha önce 
herhangibir operasyon geçirmediği, ilaç alerjii olmadığı kaydedildi. Çekilen paranazal sinüs 
BT sonuçlarında, nazal dorsumda 1 ⃰ 1 cm, nazal sol lateral kantusunun 1 cm önünde 2 ⃰ 1 cm 
fistül traktı izlendi (Şekil 1 ve Şekil 2). Cerrahi sonrası kemik kartilaj defekti izlenmedi. 
Sonuç: Hasta iki gün sonra taburcu edildi. Fistül eksizyonu bölgesindeki anatomik 
oluşumların dikkatle korunarak gerçekleştirildiği cerrahi operasyon sonucunda herhangi bir 
komplikasyon gelişmedi.  
Anahtar kelimeler: Anatomi, nazal fistül, konjenital malformasyon. 
 
INTRODUCTION 
Nasal dermoids may present as a fistula, a sinus, or cyst; each representing differing degrees 
of the developmental irregularity and a rare otorhinolaryngological malformation 
characterized. Nasal dermoids are rare benign congenital anomalies that present as a midline 
nasal mass in children. So, complete surgical excision of dermoid fistula is recommended 
because of the possibility of malignant degeneration (1). Patients present a firm, slow-
growing mass, which contains skin and dermal elements (including hair follicles and 
sebaceous glands), that do not transilluminate or compress, and may be associated with 
intermittent or chronic discharge of sebaceous material, soft tissue and skeletal deformity , 
and local infection. If surgical treatment is not performed, meningitis, convulsions and 
cerebral abscess may ocur (2). For this reason, it is very important to know the anatomical 
formations and to protect the anatomical structures during the surgical treatment stages.  
Therefore, we aimed to emphasize the anatomical stages of the surgical approach in the 
treatment of congenital dermoid sinus and fistula in this case.  
 
METHODS 
Permission was obtained from the institution and the patient's family for this study. 
Patient Characteristics 
When the case was born, it was noticed that there was a discharge, opening and a few hairs on 
the nasal dorsum, but it was stated that surgery would be performed when the age was 
appropriate in another clinic. Later, the patient's complaints increased, a fistula was formed on 
the lateral nasal wall and the discharge started. A six-year-old male patient was admitted to 
our clinic with complaints of swelling and inflammatory discharge on the dorsum of the nose. 
The patient's family said that this swelling grows from time to time and there is an inflamed 
discharge from two areas on the nose. In the examination of the patient, a mild soft tissue 
swelling (abscess?, cyst?) in the bone nasal dorsum and a mild purulent discharge from the 
mouths of the fistulas in the nasal dorsum and right lateral nasal wall were observed. No 
pathology was observed in the endoscopic nasal examination. There was no additional 
craniofacial anomaly in the patient. 
 
Diagnostic Criteria 
No pathology was observed in the endoscopic nasal examination. There was no additional 
craniofacial anomaly in the patient. Preoperative evaluation is essential to rule out intracranial 
extension. Surgical strategy depends on the location and extent of the lesion, ranging from 
local excision to a combined intracranial-extracranial approach. CT and MRI have become the 
gold standard in radiographic evaluation of nasal dermoid (3). We used paranasal sinus CT as 
the diagnostic method for the case in our study. Paranasal tomography showed an increase in 
soft tissue thickness in the anterior of the nasal bone and a well-contoured lytic lesion in the 
nasal bone, but it did not extend between the nasal bones.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1075 

In the brain tomography, it was observed that the lesion did not extend to the cranial region. 
As a result of radiological and clinical evaluation, surgery was planned for the patient with a 
preliminary diagnosis of nasal dermoid sinus/fistula. 
 

 
Figure 1. Surgical treatment stages 

 
Surgical Treatment Stages 
 The patient, who was scheduled for surgery, was put to sleep under endo tracheal 
general anesthesia (Figure 1-A). 
 Methylene blue was applied into the tract in my nasal dorsum. Methylene blue came 
from the tracts (Figure 1-B). 
 A fish mouth incision was made into the fistula tract on both sides (Figure 1-C-D-E) 
 The fistula tract was followed and totally excised.  
 The incision areas were closed and dressed (Figure1-F).  
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RESULTS 
There are four types of nasal dermoid fistula (nasal surface lesion (type I), nasal intraosseous 
(type II), intracranial epidural (type III), and intracranial dural (type IV) ) (4). Preoperative 
enhanced computed tomography (CT) examination showed Type I in our case. In the 
examination of the patient, two fistula openings were observed, one on the nasal dorsum and 
one on the nasal lateral wall. It was noted that the six-year-old case had not had any previous 
operation and had no drug allergy. In the results of paranasal sinus CT, a fistula tract of 1 ⃰ 1 
cm in the nasal dorsum and 2 ⃰ 1 cm in front of the nasal left lateral canthus was observed. No 
bone cartilage defect was observed after surgery (Figure 2 and Figure 3). The excision 
material was sent to pathology. Pathological outcome was reported as ruptured fistula tract 
lined with squamous epithelium, foreign body type giant cells and chronic inflammation.  
 

 
Figure 2.  Paranasal sinus CT image I 

 

 
Figure 3. Paranasal sinus CT image II 
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DISCUSSION  
The nose is formed from the frontonasal process and two nasal placodes which develop dorsal 
to the stomodaeum (primitive mouth) during the fourth week of embryological life. The nasal 
placodes consist of medial and lateral processes and become more prominent. The medial 
processes approach one another and eventually fuse in the midline. The lateral processes 
become less prominent as the maxillary process fuses with them. A deep groove in this 
region, called the nasal-maxillary Groove becomes the nasolacrimal duct. As the external 
nose is develops, other neural crest cells migrate through the frontonasal process to form the 
posterior septum, ethmoid bone, and sphenoid. The nasal septum develops around week five 
from the frontonasal process, growing in an anterior-posterior direction. During formation of 
the skull base and nose, mesenchymal structures are formed from several centers that 
eventually fuse and begin to ossify. Before they fuse there are recognised spaces between 
them that are important in the development of congenital midline nasal masses. These include 
the fonticulus nasofrontalis, the prenasal space, and the foramen caecum. The fonticulus 
frontalis is the space between the frontal and nasal bones. The prenasal space is located 
between the nasal bones and the nasal capsule (precursor of nasal septum and nasal 
cartilages). During foetal development these spaces are close by fusing and ossifying. 
Abnormal development of these structures is thought to be involved in the formation of nasal 
dermoids (5-7). Nasal dermoid is a rare congenital anomaly. Unlike other craniofacial 
dermoids, the nasal lesions can present as a cyst, a sinus, or a fistula and may have an 
intracranial extension.The incidence is estimated at 1:20 000 to 1:40 000 births. Complete 
surgical excision remains the treatment of choice for nasal dermoid lesions. The surgical 
approach taken and reconstruction depends on the type of lesion (cyst versus sinus or fistula), 
location (intranasal versus extranasal), whether or not there is intracranial extension, and 
experience of the surgical team (8). There has been a trend towards less invasive surgical 
excision techniques, including purely endoscopic excision, endoscopic-assisted approaches 
and midline excision with nasal bone osteotomies and bone flap. Surgical elevation of the 
nasal skin like our case should be done in the plane just superficial to the underlying bony and 
cartilaginous nasal skeleton to prevent injury to the blood supply and to the nasal muscles. 
Excessive damage to the nasal muscles causes unwanted immobility of the nose during facial 
expression, so called mummified nose. Therefore, the clinical anatomy should be kept in mind 
to avoid complications during operative procedures. Knowledge of clinical anatomy is also 
useful in understanding the images of CT scanning of the paranasal sinuses. The dermoid 
itself, along with the surgery to remove it, often results in significant alteration of the normal 
nasal anatomy, both in the cartilage and bony framework (via dorsal resection and medial 
osteotomies), as well as the soft tissue envelope. Therefore, we can summarize the anatomical 
points to be noted as follows: The skin and soft tissue covering the dorsum of the nose is 
usually thin especially at the osseo cartilaginous junction and loosely connected to the nasal 
aponeurosis and the muscle fibres that fan out within it. Over the tip the skin is often thickers 
in men and has numerous large sebaceous glands but this varies considerably. These 
variations affect nasal surgical operations and profile after nasal augmentation. Because the 
secretory duct of the glandula sebaceae in the skin of the nose can become blocked and 
infected. Since these infections can reach the sinus cavernosus through the vena facialis and 
vena ophthalmica, surgical operations in this area should be performed carefully. It should be 
noted that the nose is within the danger triangle of the face. Because nasal skin receives its 
blood supply from branches of the facial, ophthalmic and infraorbital arteries. The alae and 
lower part of the nasal septum are supplied by lateral nasal ve septal branches of the facial 
artery and the lateral aspects and dorsum of the nose are supplied by the dorsal nasal branch 
of the ophthalmic artery and the infraorbital branch of the maxillary artery.  
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The venous networks draining the external nose do not run parallelto the arteries but 
correspond to arteriovenous territories of the face. The frontomedian region of the face, 
including the nose, drains to the facial vein, and the orbitopalpebral area of the face, including 
the root of the nose, drains to the ophthalmic veins. The connection of the veins of the nose, 
upper lip and cheek with drainage area of the ophthalmic veins are clinically significants 
because they can be the route which spreads infection and initiates thrombosis of the majör 
intracranial sinuses. Lymph drainage is primarily to the submandibular group of nodes 
although lymph draining from the root of the nose drains to superficial parotid nodes. Another 
anatomical structure that needs attention is the nerves. Nasal skin is innervated by the 
infratrochlear and external nasal branches of the nasociliary nerve, and by the nasal branch of 
the infraorbital nerve (9-11). Another postoperative complication is recurrence. This may 
occur as a delayed phenomenon if the cyst or the tract was not fully excised. Rates of 4 - 12% 
in some larger series, and up to 100%, have been reported. So, CT imaging should be 
repeated, paying particular attention to the most cephalic extension of the cyst (12).  
 
CONLUSSION 
The patient was discharged two days later. As a result of the surgical operation, in which the 
anatomical formations in the fistula excision area were carefully preserved, no complications 
developed. No bone deformation or cavity cartilage defect was observed after fistula excision. 
In addition, since the vascular structures in the region were preserved, no bleeding 
complications were occured. The medical follow-up and controls were provided, no infection 
was observed, and the healing process was completed in a healthy way. Moreover, no 
recurrence was detected in the one-year follow-up of the patient.Also, this study will make a 
highly effective contribution to surgical anatomy and the prevention of complications in 
surgery of the nose and paranasal sinuses. 
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ÖZET 
Yaşlı nüfusun gün geçtikçe artmasıyla geriatri biliminin önemi fazlalaşmıştır. Geriatrik hasta 
değerlendirme diğer değerlendirmelerden farklıdır ve farklı bir bakış açısına sahip olmayı 
gerektirir. Çünkü yaşlılarda pek çok organ ve sistemde fizyolojik değişiklikler görülür. Acile 
başvuran yaşlının anamnezi ve fizik muayenesi güç olabilmektedir. Yaşlılığa bağlı görülen 
fizyolojik değişiklikler hastalık belirtilerini gizleyebilir veya kişiler bu belirtileri normal kabul 
ederek tanı ve tedavi almada gecikebilirler. Geriatri için önemli bir kavram olan 'Kapsamlı 
Geriatrik Değerlendirme' kavramı; yaşlı bireylerin çoklu sorunlarının tanımlandığı, 
ihtiyaçların belirlendiği, koordine bir tedavinin oluşturulduğu, çok yönlü fonksiyonel, 
çevresel ve psikososyal değerlendirme yapmayı sağlayan bir yöntemdir. Hemşire bilgi 
birikimini kullanarak  yaşlının kapsamlı geriatrik muayenesini yapabilmelidir.   
Geriatrik hastalar çeşitli sebeplerle acile sık başvururlar. Yaşlıların en sık acil servise başvuru 
nedenleri; göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, akut koroner sendromlar, serebrovasküler olay, 
sepsis, karın ağrısı, travma ve düşme, enfeksiyon ve ilaç etkileşimleri olarak karşımıza çıkar. 
Acil servise başvuran yaşlı hastada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de yaşlı 
ihmal ve istismarıdır. İhmal ve istismar tespit edildiğinde ivedilikle yetkililere bildirilmelidir 
Bu derlemenin amacı literatür doğrultusunda geriatrik aciller konusunda bilgi sağlamak ve 
klinik uygulama ve araştırmalarda geriatrik aciller konusunda farkındalığı artırmaktır. 
Anahtar Kelimeler: geriatri, geriatrik acil, geriatri hemşireliği 
 

GERIATRIC EMERGENCIES 
 

SUMMARY 
As the elderly population increases day by day, the importance of geriatrics has increased. 
Geriatric patient assessment is different from other assessments and requires a different 
perspective.Because, physiological changes are seen in many organs and systems in the 
elderly. 
Anamnesis and physical examination of the elderly who apply to the emergency department 
can be difficult. Physiological changes due to aging may hide the symptoms of the disease or 
people may accept these symptoms as normal and delay in getting diagnosis and treatment. 
The concept of 'Comprehensive Geriatric Evaluation', which is an important concept for 
geriatrics; It is a method in which multiple problems of elderly individuals are defined, their 
needs are determined, a coordinated treatment is created, and it provides multi-dimensional 
functional, environmental and psychosocial evaluation. The nurse should be able to perform a 
comprehensive geriatric examination of the elderly by using her knowledge.  
Geriatric patients frequently apply to the emergency department for various reasons. The most 
common reasons for the elderly to apply to the emergency department; chest pain, respiratory 
distress, acute coronary syndromes, cerebrovascular accident, sepsis, abdominal pain, trauma 
and falls, infection and drug interactions.  
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One of the most important issues to be considered in the elderly patient who applied to the 
emergency department is the neglect and abuse of the elderly. When negligence and abuse are 
detected, the authorities should be reported immediately. When negligence and abuse are 
detected, the authorities should be reported immediately. The aim of this review is to provide 
information about geriatric emergencies in line with the literature and to increase awareness 
about geriatric emergencies in clinical practice and research. 
Keywords: geriatrics, geriatric emergency, geriatric nursing 
 
GERİATRİK ACİLLER 
Yaşlı nüfusun gün geçtikçe artmasıyla geriatri biliminin önemi fazlalaşmıştır. Geriatrik 
hastaların acil servise sık başvuruları, acil serviste daha uzun süre kalmaları, karmaşık tıbbi 
durumları ve daha fazla ileri tetkik ve tedavi ihtiyacının olması bu hasta grubu için özel bakım 
ihtiyacını doğurmuştur. (Kunt,2012) 
Geriatrik hastaların acil serviste muayeneleri çoğunlukla güçtür. Bu durumun nedenlerinden 
biri yaşla birlikte kronik hastalık sayısının artışıdır. Yaşlının çok fazla hastalığa sahip olması 
yeni bir hastalığın tanısını zorlaştırmaktadır. Ayrıca yaşlılarda hastalık seyrinin atipik olması, 
belirtilerin daha geç görülmesi ve çok fazla tetkiklere başvurulması da yaşlıya tanı koymayı 
güçleştiren veya yanlış tanı konmasına yol açan nedenlerdendir. Yaşlanmaya bağlı olarak 
yaşlıda pek çok fizyolojik değişiklik meydana gelerek yaşlının sağlığını, uygulanacak tedavi 
şekli ve dozunu etkiler (Kunt,2012). Yaşlılarda görülen bütün fizyolojik değişiklikler 
labaratuar sonuçlarına yansımaz. Bu yüzden her anormal bulgu önemsenmeli yaşlılığın doğal 
süreci olarak değerlendirilmemelidir (Kunt,2012; Savaş ve Akçiçek,2010). 
Yaşlılarda komorbiditeye bağlı olarak çok fazla ilaç kullanımı görülmektedir. Bu durum da 
ilaçların yan etkileri, ilaç-ilaç ve ilaç- besin etkileşimleri açısından yaşlıları daha riskli kılar. 
Aynı zamanda yaşlılarda yanlış ve gereksiz ilaç kullanmanın önemli bir problem olduğu ve 
olumsuz durumlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Yaşlılıkta meydana gelen fizyolojik 
değişiklikler de (Gastrointestinal motilite ve kan akımında azalma gibi) ilaçların 
metabolizmasını değiştirmektedir (Kunt,2012). 
 
1.ANAMNEZ  
Geriatrik hastadan anamnez alınırken sabırlı olmak önemlidir. Yaşlı hastaların fiziksel ve 
bilişsel yetersizlikleri hastadan hikaye olmayı oldukça zorlaştırır (Kunt,2012). Hastanın işitme 
kaybı varsa yüksek sesle açık ve anlaşılır konuşmak, göz teması kurmak ve beden 
hareketlerinden faydalanmak  önemlidir. İletişim kurulurken hastaya güven vermek, kendini 
tanıtmak, güleryüzlü olmak, anamnezin uygun ısı, ışık olan ve yeterine sessiz ortamda 
alınması gerekir. Yalın sorular sorup hastaya cevaplanması için vakit tanınmalıdır. Bazen 
hastalar hastaneye yatırılmaktan ve çıkamamaktan korktukları için doğru bilgi 
vermeyebilirler. Mümkünse hasta yakınlarından bilgileri teyit etmek gerekebilir (Kunt,2012; 
Savaş ve Akçiçek,2010; Şişman,2019). 
 
2.FİZİK MUAYENE 
Fizik muayene yaşlı bireyin ilk görüldüğü anda başlar (Şişman,2019).Yaşlı hastalarda 
kooperasyonun azalmasına bağlı olarak dışarıdan yapılan müdahalelere karşı korku oluşabilir 
ve bu durum fizik muayeneyi zorlaştırabilir (Kunt,2012).  
Fizik muayenede öncelikle dış görünüşe bakılır; hijyen durumu, postürünün bozuk olması ve 
özensiz giyim depresyonun belirtisi olabilir. Fizik muayenede dikkat edilecek diğer hususlar; 
bilinç durumu,oryantasyonu, cilt rengi, dehidratasyon bulgularının olup olmaması, vital 
bulgularının değerlendirilmesi önemlidir.(Kunt,2012; Şişman,2019).Acil servise başvuran 
yaşlı hastada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de yaşlı ihmal ve istismarıdır. 
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İhmal ve istismar tespit edildiğinde ivedilikle yetkililere bildirilmelidir. Bu konuda hemşireye 
önemli görevler düşmektedir (Kunt,2012; Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017). 
 
3.KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME 
Geriatri için önemli bir kavram olan 'Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme' kavramı; yaşlı 
bireylerin çoklu sorunlarının tanımlandığı, ihtiyaçların belirlendiği, koordine bir tedavinin 
oluşturulduğu, çok yönlü fonksiyonel, çevresel ve psikososyal değerlendirme yapmayı 
sağlayan bir yöntemdir. Kapsamlı Geriatrik Değerlendirmenin amacı, yaşlıda fonksiyonel 
durumun korunması ve geliştirilmesidir (Savaş ve Akçiçek,2010). 
Geriatrik hasta değerlendirme diğer değerlendirmelerden farklıdır ve farklı bir bakış açısına 
sahip olmayı gerektirir. Çünkü yaşlılarda pek çok organ ve sistemde fizyolojik değişiklikler 
görülür. Hastalıklar yaşlı bireylerde sık görülür ve atipik seyreder, hastalığın semptomları 
farklı olabilir. Birçok hastalık aynı anda görülebilir ve polifarmasi sık görülür. Yaşlıların 
şikayetleri çoğunlukla yaşlılığın doğal bir belirtisi olarak karşılanır ve önemsenmez. Yaşlı 
bireyler de kendilerinde oluşan belirtileri önemsemez ve bu durum geç tanı konmasına, 
tedaviye geç başlanmasına neden olur (Savaş ve Akçiçek,2010). 
Kapsamlı Geriatrik Değerlendirmenin faydaları;yaşam süresinin uzaması, hospitalizasyonun 
azalması, mortalitede azama, bakımevine ihtiyacın azalması, maliyetin azalması, yaşam 
kalitesinin artması, bağımsızlığın artması olarak sayılabilir (Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş 
ve Kalav,2017; Şişman,2019). 
 
3.1.Bilişsel Fonksiyonları Değerlendirme: 
Geriatrik hastanın bilişsel fonksiyonları olağan yaşlanma sonucu görülen değişikliklerden 
demansa kadar çeşitli tipte görülebilir. Hastadan öykü alınırken yakın ve uzak bellek 
değerlendirilmesi için çeşitli sorular sorulabilir ve mini mental durum değerlendirme testi gibi 
testler kullanılabilir. Bunun dışında temel ve günlük yaşam aktivitelerini yapabilme ve 
bağımsızlık durumu da değerlendirilmelidir (Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017). 
 
3.2.Duygudurum Değerlendirilmesi: 
Yaşlıları en çok etkileyen psikiyatrik sorun depresyondur. Depresyon mortalite ve morbidite 
oranını ciddi şekilde artırmaktadır. Genç yaşa göre yaşlı bireylerde depresyon semptomları 
daha sık görülür. Depresyon çoğu kez hem yaşlı tarafından hem de yakınları tarafından 
yaşlılığın doğal bir sonucu olarak görülür ve hastalık sayılmaz. Bu durum da tanı ve tedavide 
gecikmeyle tablonun kötüleşmesine neden olur. Depresyonun yaşlılığın doğan sonucu 
olmadığı ve bir hastalık olduğu bilinmelidir (Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017). 
 
3.3.Görme Durumunun Değerlendirilmesi: 
Yaşlılıkta görme bozukluğuna yol açan en önemli nedenler; glokom, katarakt ve diyabetik 
retinopatidir (Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017; Bölüktaş,2019). Görme 
bozukluğu yaşlıda düşme ve kırık riskini arttırdığı için tespit edilip gerekli yardımcı araçlar 
kullanılmalıdır (Bektaş ve Kalav,2017). 
 
3.4.İşitme Durumunun Değerlendirilmesi: 
İşitme kaybı; iletişim güçlüğü, sosyal izolasyon, depresyon ve fonksiyonel kapasitede 
azalmaya neden olacağından tespiti ve tedavisi önemlidir. İşitmeyi değerlendirmek amacıyla 
uygulaması kolay bir test olan fısıltı testi kullanılır. Fısıltı testinde hastanın 20-40 cm arkasına 
geçilerek 3 kelime fısıltı şeklinde söylenir ve bu kelimeleri tekrar etmesi hastadan istenir 
(Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017; Bölüktaş,2019).  
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3.5.Ağız ve Diş Sağlığının Değerlendirilmesi: 
Ağız ve diş sağlığı değerlendirilirken; ağızda kuruluk, ağız içinde lezyon varlığı, yeme 
zorluğu, iştahsızlık dişlerde çürük, eksik diş ve takma diş olup olmadığı sorgulanmalıdır 
(Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017; Bölüktaş,2019). 
 
3.6.Beslenmenin Değerlendirilmesi: 
Yaşlıda beslenme değerlendirmek için yakın zamanda kilo kaybı olup olmadığı, vücut kitle 
indeksi, yutma güçlüğü ve iştahsızlık durumu değerlendirilmelidir (Savaş ve Akçiçek,2010; 
Bektaş ve Kalav,2017; Bölüktaş,2019). 
 
3.7.Kontinans Değerlendirilmesi: 
Yaşlılarda üriner ve fekal inkontinans sık görülen durumlardır. Çoğunlukla yaşlılığın doğal 
sonucu olarak görülmektedir. İnkontinansın sebepleri; genitoüriner patoloji ve fizyolojik 
değişikikler, komorbidite, çoklu ilaç kullanımı olarak sayılabilir. İnkontinans sosyal 
izolasyona da sebep olabileceğinden önemli bir sağlık sorunudur (Savaş ve Akçiçek,2010; 
Bektaş ve Kalav,2017). 
 
3.8.Polifarmasi 
Polifarmasi, çoklu ilaç kullanımı olarak tanımlanabilir ve yaşlılarda komorbidite nedeniyle 
polifarmasi riski artar. Çoklu ilaç kullanımı advers ilaç reaksiyonları riskini artırır. Yaşlının 
kullandığı ilaçlar, kullanma sıklığı öykü alınırken sorgulanmalıdır (Savaş ve Akçiçek,2010). 
 
3.9.Fonksiyonel Durum Değerlendirilmesi: 
Fonksiyonel durum; bireyin görevlerini, günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal rollerini yerine 
getirebilmesidir. Yaşlılarda fonksiyonel durumda bozulmada yaşa bağlı değişiklikler, sosyal 
faktörler ve hastalıklar nedenler etkilidir. Fonksiyonel durum değerlendirmesi 3 aşamada 
yapılır: Temel Günlük Yaşam Aktiviteleri(TGYA), Enstrümantal Günlük Yaşam 
Aktiviteleri(EGYA) ve İleri Günlük Yaşam Aktiviteleri(İGYA) (Savaş ve Akçiçek,2010). 
TGYA, beslenme, boşaltım, transfer, giyinme ve banyoyu kapsarken EGYA,fatura ödemek, 
ilaç kullanmak, alışveriş yapmak, yemek yapmak, telefon kullanmak gibi daha karmaşık 
aktiviteleri kapsar. İGYA ise işte çalışabilme, hobilere devam edebilme gibi aktiviteleri 
kapsar (Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017). 
 
3.10.Mobilite ve Düşmelerin Değerlendirilmesi: 
Yaşlının postürü, skolyoz olup olmadığı, düşme yaşama durumu ve düşme riski 
değerlendirilmelidir. Daha önce düşme deneyimlemiş hasta tekrar düşme riski taşır. Düşme 
değerlendirilirken hastanın kullandığı ilaçlar, denge ve yürüme bozukluğu, ev içindeki riskli 
durumlar da değerlendirilmelidir (Bektaş ve Kalav,2017). 
 
3.11.Sosyal Destek ve Çevrenin Değerlendirilmesi: 
Bireyin sosyal destek ve çevresi sağlığı olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Sosyal destek ve 
çevre değerlendirilirken; yaşlının çevresiyle ilişkileri, sosyal destek, gelir ve ev durumu gibi 
sosyal kaynakları sorgulanmalıdır. Hastadan öykü alınırken kimle yaşadığı, bakan birinin olup 
olmadığı, geçimini nasıl sağladığı, yardım gerektiği zaman ulaşabilecek birinin olup olmadığı, 
sosyal arkadaşlıkları olup olmadığı, ev güvenliği ve düşmeye neden olabilecek çevre 
faktörleri değerlendirilmelidir (Savaş ve Akçiçek,2010; Bektaş ve Kalav,2017; Şişman,2019). 
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3.12.Spritüalite: 
Bütüncül bakımın bir parçası olan spiritüel değerlendirme atlanmamalıdır. Yaşlı bireyin din 
ve maneviyatının sorgulanması ve buna yönelik tıbbi kararların verilmesi önemli olmaktadır 
(Bektaş ve Kalav,2017). 
 
4.YAŞLILARIN EN SIK ACİL SERVİSE BAŞVURU NEDENLERİ 
4.1.Göğüs Ağrısı 
Acil servise başvuran yaşlı hastalarda göğüs ağrısı en çok görülen şikayetlerden biridir. Göğüs 
ağrısının nedenleri kalp, akciğer veya mideden kaynaklı bir hastalık olabilmektedir. Öncelikle 
göğüs ağrısının kaynağı bulunarak tedavi edilmelidir. Göğüs ağrısının kardiyak nedenleri; 
koroner arter hastalığı, anjina pektoris, kapak hastalıkları, perikardit olabilirken kardiyak dışı 
nedenler arasında özefagial hastalıklar, pulmoner emboli, pnömoni, pnömotoraks sayılabilir 
(Oydak ve Şahin,2014). 
 
4.2.Solunum Sıkıntısı 
Yaşlılarda yaşanan fizyolojik değişimlerin yanında konjestif kalp yetmezliği, miyokard 
infarktüsü, kanserler, astım ve KOAH gibi solunum sistemi hastalıkları, malnütrisyon ve 
genel durum bozuklukları solunum sıkıntısına neden olabilmektedir (Koşar,2015). 
 
4.3.Akut Koroner Sendromlar 
Yaşlılık fizyolojisiyle ateroskleroz patofizyolojisinin ortak noktaları olması ateroskleroza 
bağlı hastalıkların ilerleyen yaşlarda daha fazla görünmesine sebep olur. Yaşlılarda akut 
koroner sendrom çoğunlukla kötü prognozla seyreder. Akut koroner sendrom semtomları; 
dispne, terleme, bulantı, kusma ve senkop olarak sayılabilir. Akut koroner sendromlar 
yaşlılarda çoğunukla asemptomatik seyrettiğinden tanılanması zor olabilmektedir (İkitimur ve 
ark.2010). 
 
4.4.Serebrovasküler Olay 
Hastaların acil servise en sık başvuru nedenlerinden biri olan serebrovasküler olaylarda ise 
kişi etkilenen taraf ekstremitelerinde güçsüzlük hissetme, konuşamama(afazi) denge-
koordinasyon bozukluğu, çift görme veya görememe, mental durumda bozulma, baş dönmesi, 
yutma güçlüğü, ani başlayan şiddetli baş ağrısı ve senkop gibi belirtilerle başvurur (Yalçın 
Aslan,2020). 
 
4.5.Sepsis ve Septik Şok 
Sepsis gelişimi için risk faktörleri; komorbidite, malnütrisyon, sık uygulanan idrar sondası, 
santral katater gibi girişimsel işlemler, immün yanıtın azalmış olması ve bakımevinde 
kalmadır. Sepsis semptomları; titreme ve ateş, takipne, ödem, hipotansiyon, taşikardi, oligüri 
veya anüridir. Septik şok ise sepsis bulgularına ek olarak yeterli sıvı verilmesine rağmen 
hipotansiyonla karakterize akut dolaşım yetersizliği olarak tanımlanmaktadır ve yaşlıda 
prognozu kötü seyretmektedir. Prognozun iyileştirilmesi için erken tanı ve tedavi önemlidir 
(Bilaloğlu Candemir,2016). 
 
4.6.Karın Ağrısı 
Geriatrik hastaların acil servise en sık başvuru nedenlerinden birisi de karın ağrısıdır. 
Öncelikle ağrının yeri, şiddeti, şekli, ağrıyı artıran ve azaltan faktörler, eşilk eden semptomlar, 
ağrı kesici kullanma durumu, geçmiş ağrı deneyimleri sorgulanmalıdır. Kolik ağrı zaman 
zaman şiddetlenen zaman zaman da rahatlama aralıkları olan ağrılardır. Bunun dışında mide 
perforasyonu, akut apandisit sütürü ve panreatitteki ağrı ise sürekli ve keskin şekildedir. 
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Yaşlılarda karın ağrısı çoğunlukla cerrahi girişim gerektirebilecek nedenlerden 
kaynaklanmaktadır (Kostak Mert,2014). 
 
4.7.Travma ve Düşme 
Acil servise sık başvuru nedenlerinden birisi de travma ve düşmelerdir. Travma sonrası 
yaşlılarda daha kolay kırık gelişir ve iyileşmesi uzun zaman alır. Düşme sonucu sıklıkla pelvis 
ve alt ekstremite fraktürleri, kafa travmaları görülür. Yaşlılarla ilgilenen tüm sağlık çalışanları 
düşmeleri rutin sorgulamalı, düşme riski değerlendirmesi yapmalı, düşmeye neden olabilecek 
çevresel risk faktörlerini araştırmalı ve bu nedenleri ortadan kaldırmanın düşmeyi 
engelleyeceği bilgisini vermelidir. Düşme için risk faktörleri: 65 yaş üstü,düşme 
öyküsü,yalnız yaşama, hastalıklar(inme, vestibular bozukluklar, baş dönmesi, ortostatik 
hipotansiyon, D vitamini eksikliği, depresyon gibi), bilişsel bozukluk, 
ilaçlar(antihipertansifler, benzodiazepinler, psikoaktif ilaçlar ve NSAİİ), polifarmasi, yürüme 
bozukluğu, denge bozukluğu, görme bozukluğudur (Karan,2018). 
 
4.8.Enfeksiyon 
Yaşlanma ile immün sistem zayıflar ve enfeksiyona yatkınlık artar. Enfeksiyon belirtileri ileri 
yaşlarda çoğunlukla görülmez. Ateş, ciddi enfeksiyonlarda bile yükselmeyebilir. Yaşlılarda 
sık görülen enfeksiyon belirtileri; halsizlik, iştahsızlık, takipne, taşikardi, bilinç durumunda 
bozulmadır. Yaşlılarda sık görülen enfeksiyonlar ise pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, sepsis, 
endokardittir. Pnömonide çarpıntı ve solunum sıkıntısı görülür. İdrar yolu eneksiyonu 
gereksiz ve aseptik koşullara uygun yerleştirilmeyen hastalarda önemli bir bakım sorunu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden gereksiz yere katater takılmasından kaçınılmalı ve 
idrar katateri en kısa sürede çıkarılmalıdır (Hızel,2012). 
 
4.9.Polifarmasi ve İlaç Etkileşimi 
Polifarmasinin kesin bir tanısı olmamakla birlikte literatürdeki tanımlardan birisi ''240 gün 
veya daha uzun süre iki veya daha fazla ilaç kullanımı''(Çıbık,2016). Polifarmasiye yol açan 
durumlar; komorbidite, multipl reçete, reçete kaskadı, bilgi yetersizliği, ileri yaş, kopgnitif 
bozukluklar, bakımevinde yaşama olarak sayılabilir. Polifarmasinin sonuçları ise ilaç-ilaç 
etkileşimleri, ilaç yan etkileri, ilaçları uygunsuz kullanma, maliyetin artması, morbidite ve 
mortalitede artıştır (Yeşil ve ark.,2012). 
 
SONUÇ 
Geriatrik hastalar çeşitli sebeplerle acile sık başvururlar. Acile başvuran yaşlının anamnezi ve 
fizik muayenesi güç olabilmektedir. Yaşlılığa bağlı görülen fizyolojik değişiklikler hastalık 
belirtilerini gizleyebilir veya kişiler bu belirtileri normal kabul ederek tanı ve tedavi almada 
gecikebilirler. Hemşire bilgi birikimini kullanarak  yaşlının kapsamlı geriatrik muayenesini 
yapabilmelidir.  
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ADENOMIYOZISDE 2D VE 3D TRANSVAJINAL ULTRASON BULGULARININ 
HISTOPATOLOJIK SONUÇLARLA KORELYASYONU 

 
Aygün ABDULLAYEVA 
Azerbaycan, Bakü, Azerbaycan Tıp Universitesi, Radyoloji bölümü 
ORCID: 0000-0002-0853-5179 
 
ÖZET 
Adenomiyozis endometriumun içinde ektopik endometrial bezlerin ve stromanın varlığı ve 
komşu miyometriumu çevreleyen hipertrofi ve hiperplazi ile tanımlanan yaygın bir jinekolojik 
hastalıkdır. Işin amacı adenomiyozisin neden olduğu, iki ve üç boyutlu transvajinal ultrason 
görüntülemede saptanabilen dış miyometrium ve iç miyometrium (geçiş zon, JZ) morfolojik 
değişikliklerini histopatolojik sonuçlarla ilişkilendirmek, adenomiyoz için tanısal 
doğruluklarını değerlendirmekdir. Çalışma sırasında 01.01.2021- 01.06.2021tarihleri arasında 
kliniyimizde pelvik transvajinal ultrason yapilmış ve benign patoloji nedeniyle histerektomi 
yapılmış premenopozal hastalar prospektiv araştırıldı. Histerektomiden önce tüm hastalara 
ayrıntılı 2D-TVUS uygulandı ve tüm uterusun 3D hacimli tespiti: çok düzlemli koronal ve 
uzunlamasına görüntüleri alındı. Adenomiyozisin major sonografik belirtileri kaydedildi. 
Bununla beraber bazal endometriyumdan dış miyometriumun iç tabakasına kadar olan 
maksimum ve minimum JZ kalınlığı, aralarındakı fark ölçüldü. Bu incelemelerin sonuçları 
histolojik örneklerde adenomiyoz varlığıyla ilişkilendirildi. Toplam 68 premonopozal hastaya 
histerektomi öncesi 2D ve 3D TVUS uygulandı. Adenomiyoz TVUS-da  aşağıdakı 
kriterlerden bir ve ya daha fazlasının varlığında teşhis edildi: uterusun küresel 
konfigürasyonu, miyometriumun ön-arka duvarının asimmetrisi, 1-6 mm çapında yuvarlak 
miyometrial kistler, subendometrial lineer çizgiler ve heterojen miyometrium. Histolojik 
olarak ise endometriyal-miometrial bileşkenin 2.5 mm ötesinde yer alan çevredeki düz kas 
hipertrofisi ve hiperplazi ile ilişkili ektopik endometriyal bezlerin varlığı adenomiyoz tanısı 
olarak kabul edildi. 68 kadından 36-da(52.9%) adenomiyoz teşhisi koyuldu. Adenomiyozis 
teşhisinde en spesifik özellik miyometrial kistlerin varlığı (spesifiklik-98%), en hassas özellik 
ise heterojen miyometriumdu (duyarlılık-86%). Adenom iyozis tanısı için genel doğruluk 2D 
TVUS-da 82%, 3D TVUS-da 87% hesaplandı. Çalışmamızın duyarlılık ve özgüllüyünün 
düşük olması adenomiyozis dışında başka hastalıkları olan hastaların da çalışmaya dahil 
edilmesi ile açıklanabilir. Adenomiyoz nadiren izole rastlanır. Genellikle leyomiom, 
endometrial hiperplazi ve ya adenokarsinom gibi diger uterus patolojileri ile ilişkilidir. Veriler 
adenomiyozisin hormona bağlı bir hastalık olduğu fikrini desteklemektedir. 3D TVUS ile elde 
edilen koronal kesitler geçiş bölgesinin doğru bir şekilde değerlendirilmesine ve ölçülmesine 
izin vererek adenomiyoz için iyi bir teşhis doğruluğuna sahipdir. 
 

CORRELATION OF 2D AND 3D TRANSVAGINAL ULTRASOUND FINDINGS 
WITH HISTOPATHOLOGICAL RESULTS IN ADENOMYOSIS 

 
ABSTRACT 
Adenomyosis is a common gynecological disease characterized by the presence of ectopic 
endometrial glands and stroma within the endometrium, and hypertrophy and hyperplasia 
surrounding the adjacent myometrium. The aim of the study is to correlate the morphological 
changes of the outer myometrium and the inner myometrium (transition zone, JZ) caused by 
adenomyosis, which can be detected in two- and three-dimensional transvaginal ultrasound 
imaging, with histopathological results and to evaluate their diagnostic accuracy for 
adenomyosis.   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1088 

During the study, premenopausal patients who underwent pelvic transvaginal ultrasound in 
our clinic between 01.01.2021 and 01.06.2021 and underwent hysterectomy for benign 
pathology were prospectively investigated. Before hysterectomy, all patients underwent 
detailed 2D-TVUS and 3D volume fixation of the entire uterus: multi-plane coronal and 
longitudinal views were taken. Major sonographic signs of adenomyosis were recorded. In 
addition, the maximum and minimum JZ thickness from the basal endometrium to the inner 
layer of the outer myometrium, the difference between them were measured. The results of 
these examinations were associated with the presence of adenomyosis in histological samples. 
A total of 68 premonopausal patients underwent 2D and 3D TVUS before hysterectomy. 
Adenomyosis was diagnosed on TVUS in the presence of one or more of the following 
criteria: spherical configuration of the uterus, asymmetry of the anterior-posterior wall of the 
myometrium, round myometrial cysts 1-6 mm in diameter, subendometrial linear lines, and 
heterogeneous myometrium. Histologically, the presence of ectopic endometrial glands 
associated with peripheral smooth muscle hypertrophy and hyperplasia 2.5 mm beyond the 
endometrial-miometrial junction was accepted as a diagnosis of adenomyosis. 36 out of 68 
women (52.9%) were diagnosed with adenomyosis. The most specific feature in the diagnosis 
of adenomyosis was the presence of myometrial cysts (specificity-98%), the most sensitive 
feature was the heterogeneous myometrium (sensitivity-86%). The overall accuracy for the 
diagnosis of adenoma iosis was 82% in 2D TVUS and 87% in 3D TVUS. The low sensitivity 
and specificity of our study can be explained by the inclusion of patients with diseases other 
than adenomyosis. Adenomyosis is rarely encountered in isolation. It is usually associated 
with other uterine pathologies such as leiomyoma, endometrial hyperplasia, or 
adenocarcinoma. The data support the idea that adenomyosis is a hormone-dependent disease. 
Coronal sections obtained with 3D TVUS have good diagnostic accuracy for adenomyosis, 
allowing accurate assessment and measurement of the transition zone. 
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KADINLARIN ÇOCUKLUK VE ADÖLESAN DÖNEMLERİNDE CİNSEL 
FONKSİYONLARININ EBELİK YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 
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ÖZET 
Giriş: Cinsel sağlık kavramının tanımı; cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, fizksel, zihinsel ve 
sosyal açıdan bir bütün olarak incelenmesiyle kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde 
zenginleştirilmesi biçiminde ifade edilmektedir. İntrauterin dönemde başlayan cinsellik yaşam 
boyunca önemli bir faktör olarak yer almaktadır. Kadın cinsel yaşamı da sosyal, psikolojik, 
fiziksel birçok etmenden ziyade yaşam dönemlerinden de etkilenmektedir. Bu derlemenin 
amacı; kadınların çocukluk ve adölesan dönemlerinde cinsel fonksiyonlarının ebelik 
yaklaşımları açısından incelenmesidir. 
Materyal ve Metod: Bu derleme çalışması 2010-2022 yılları arasında yapılan proje ve 
araştırmaların literatür taraması sonucu hazırlanmıştır. 
Bulgular: Cinsellik olgusu, yaşamın bütün dönemlerinde devamlı olarak bir değişim ve 
gelişim içerisindedir. Fiziksel ve davranışsal kazanımların oluştuğu çocukluk döneminden 
başlayarak cinsellik; adölesan dönem, gebelik, postpartum ve menopozal dönem gibi kadın 
yaşam dönemlerinde meydana gelen değişimlerden olumlu ve olumsuz biçimde 
etkilenmektedir. Çocukların cinsel gelişimine dayalı soru sorması normal karşılanması 
gereken bir durumdur. Çocuğun bu soruları sormasında veya davranışlarının problem durumu 
olarak görülmesinde çocuğun yaşı önem taşıyan etkendir. Dünya’da ve Türkiye’de gençler, 
ilk cinsel deneyimleri çoğunlukla adölesan dönemle bağdaşmaktadır. Amerika’da gençlerin 
%46’sı cinsel deneyim yaşadığını ifade etmiş ve bu kişilerin %60’ı ise ilk cinsel 
deneyimlerini 13 yaşından önce tecrübe ettiklerini değinmişlerdir. Ülkemizde cinsel baskılara 
karşın ilk cinsel ilişki yaşının adölesan döneme denk geldiği görülmektedir. Nüfus ve Sağlık 
Araştırması (TNSA) 2018’de yayımladığı verilere göre ise 15-19 yaş aralığındaki evlenme 
oranı baz alındığında kadınların %4’ünün ilk cinsel deneyimlerini bu yaş aralığında yaşadığı 
tespit edilmiştir.  
Sonuç ve Öneriler: Tüm kadınların cinsel deneyimlerini ve cinselliğini aktarma yolu 
kişiseldir. Bu durum kadınların yaşamları boyunca değişkenlik gösterir. Bu sebepten ötürü 
kadının cinselliğini yaşadığı döneme göre ele almak ve ebelik yaklaşımlarını bu duruma göre 
düzenlemek önem arz eder. Bireyler yaşamın ilk yıllarından başlayarak cinsel konularda 
eğitilmelidir. Okul öncesi dönemde verilen cinsel eğitimin çocuğun, fiziki, sosyal, duygusal 
ve karakter gelişimi üzerinde etkilidir. Bundan dolayı cinsel eğitim erken dönemlerden 
başlanarak çocuğun gelişim özelliklerine paralel olacak biçimde planlanmalıdır. Adölesan 
dönem, sağlıklı bir yaşamın temellendiği bir dönemdir. Ergenlik döneminde alışkanlık haline 
getirelecek sağlıklı cinsel tutumlar ve verilecek eğitimler; cinsel yolla bulaşan hastalıkları, 
istenmeyen gebelikleri, cinsel istismar tutumlarını ve güvenli olmayan cinsel yaşamı büyük 
ölçüde önlemektedir. Adölesanlarla karşılaşmasında ortam sınırı olmayan ebeler edindikleri 
cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin bilgi ve becerilerini adölesanlara ve ailelerine 
aktarmalıdır. Adölesan gençler için cinsel fonksiyon ve cinsel sağlık konularında eğitimler 
planlanmalıdır.   
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Bu eğitimler İnsan vücudunun gelişim aşamalarını, 15-49 yaş dönemini, cinselliği yaşama ve 
cinsel haz alabilme yetilerini, cinsel yönelimlerini, cinsel haklarını, aile planlaması 
yöntemlerini, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemlerini ve menstrual siklus 
sürecini içeren destekleyici konular ebeler tarafından adölesanlara eğitimler verilmelidir.  
Anahtar Kelimeler: Adölesan Dönemi, Cinsel fonksiyonlar, Çocukluk dönemi, Ebelik 
yaklaşımları, Kadın. 
 

INVESTIGATION OF WOMEN'S SEXUAL FUNCTIONS İN CHILDHOOD AND 
ADOLESCENT PERIODS İN TERMS OF MIDWİFERY APPROACHES 

 
ABSTRACT 
Introduction: Sexual health; It is expressed to enrich the personality, communication and 
love in a positive way by considering the spiritual, mental and social content that includes 
sexual life as a whole. It is an important factor throughout sexual life, which begins in the 
intrauterine period. Women's sexual life is affected by many social, psychic and physical 
factors as well as by life periods. The purpose of this regulation; It is the examination of 
sexual functions of women in childhood and adolescence in terms of midwifery approaches. 
Materials and Methods: This review was created as a result of the literature review between 
the years 2010-2022. 
Findings: Sexuality is in a constant change and development at every stage of life. From 
childhood, when physical and behavioral characteristics are learned, sexuality; It is affected 
by the changes that occur in women's life periods such as adolescence, pregnancy, postpartum 
and menopausal periods. Young people in the world and in our country mostly experience 
their first sexual experiences in adolescence. In America, 46% of high school-age youth stated 
that they had sexual experience, and 60% of these people stated that they had their first sexual 
experience before the age of 13. Parallel to the world, in our country, despite the sexual 
taboos, the age of first sexual intercourse coincides with the adolescence period. According to 
the Population and Health Survey (TNSA) 2018 data, considering the marriage rate between 
the ages of 15-19, it can be said that 4% of women had their first sexual experience between 
the ages of 15-19. 
Conclusion and Recommendations: Every woman's sexual experiences and her way of 
expressing her sexuality are individual and change throughout her life. For this reason, it is 
important and necessary to evaluate female sexuality with the period she is in and to plan 
midwifery care accordingly. Adolescence is a period in which the foundations of a healthy life 
are laid. Sexual health behaviors to be gained in adolescence; It helps prevent sexually 
transmitted diseases, unwanted pregnancies, sexual abuse behaviors and unsafe sex life. 
Midwives, who can meet adolescents in all kinds of health centers and schools, should inform 
adolescents and their families about sexuality and reproductive health with their knowledge 
and skills. Adolescents should be trained by midwives on the human body and development, 
fertility and reproduction, sexuality and sexual pleasure, sexually transmitted diseases and 
contraception methods, menstruation process. 
Keywords: Adolescence, Sexual functions, Childhood, Midwifery approaches, Women. 
 
GİRİŞ 
Cinsellik olgusu, yaşamın bütün dönemlerinde devamlı olarak bir değişim ve gelişim 
içerisindedir. Kadın yaşamının cinsel olarak aktif olduğu dönemi; sosyal, psikolojik, fiziksel 
faktörlerden etkilenmesiyle birlikte yaşam dönemlerinden de olumlu veya olumsuz yönde 
etkilenmektedir.   
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Cinsel fonksiyon; kültürel, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, hukuki, tarihi, dini ve 
biyolojik etkenlerin birbirleriyle etkileşmesinden de etkilenmektedir. Cinsel yaşam, kadının 
fiziksel ve psikolojik sağlıklılık durumunun devam ettirilmesinde önemlidir.   
Bireyler yaşamın ilk yıllarından başlayarak cinsel konularda eğitilmelidir. Okul öncesi 
dönemde verilen cinsel eğitim çocuğun, fiziki, sosyal, duygusal ve karakter gelişimi üzerinde 
etkilidir. Bundan dolayı cinsel eğitim erken dönemlerden başlanarak çocuğun gelişim 
özelliklerine paralel olacak biçimde planlanmalıdır. Çocukların cinsel gelişimine dayalı soru 
sorması normal karşılanması gereken bir durumdur. Çocukların cevap aradıkları bu soruların 
doğru cevaplanması çocukların vücutlarını iyi tanıması ve dış etkilerden koruması açısından 
önem teşkil etmektedir.  
Cinsellik, adölesan dönemde karşımıza çıkan ve önem taşıyan problemlerden biridir. 
Bireylerin yaşamlarının her evresinde karşısına çıkacak ve gelişimine fayda sağlayacak olan 
fiziksel, ruhsal ve toplumsal sağlık durumunun sürdürülmesinde etkilidir. Adölesan dönem, 
yaşamın sağlıklı olabilmesi açısından gerekli davranışların temellendirildiği dönemdir ve bu 
dönemde meraklı olmak baskın özelliklerdendir. Dolayısıyla bu dönemde riskli davranışlarda 
bulunma eylemi artmış vaziyettedir. CSÜS’ye ilişkin etmenler yalnızca adölesan ve gençleri 
etkilemez beraberinde ülke genelinin de sağlığına mal olmaktadır. Oluşturulabilecek çözüm 
aşamalarında multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
 
1. KADINLARIN ÇOCUKLUK VE ADÖLESAN DÖNEMLERİNDE CİNSEL 
FONKSİYON 
Cinsel fonksiyon insanın bedensel, duygusal ve toplumsal bütünlüğüne destek olan, kişilik 
gelişimi, iletişim ve sevginin karşılıklı hissettirilmesini pozitif yönde etkileyen sağlıklı olma 
halidir. Cinsel fonksiyon; kültürel, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, hukuki, tarihi, dini 
ve biyolojik etmenlerin karşılıklı alışverişi sonucunda oluşur (1). Cinsellik, insanın fiziksel ve 
psikolojik sağlıklılık düzeyinin aktif tutulmasında önemlidir (2, 3). Kişilerin karakter gelişimi, 
diyalogları ve duygularının paylaşımı gibi işlevlerde ve iyilik halinin devamlılığında etkilidir 
(4). İntrauterin dönemde başlayan cinsellik yaşam boyunca önemli bir faktör olarak yer 
almaktadır. (5-7). 
 
1.1. OKUL ÖNCESİ DÖNEM – ÇOCUKLUK DÖNEMİ 
Cinsellik, kişilerin yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmesi açısından önemli bir 
konumdadır. Okul öncesi dönemde verilen cinsel eğitimin niteliği çocuğun, fiziksel, sosyal, 
duygusal ve karakterinin oluşmasında rol oynamaktadır. Dolayısıyla cinsel eğitim çocuğun 
gelişim özelliklerine paralel olarak planlanmalıdır.  
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çocukların ve yetişkinlerin cinsellik kavramları 
arasında temel olarak üç fark görülmektedir. Bu farklılıklar: 
• Çocuklar merak duygusunu daha baskın yaşarlar ve cinsel yaşamı keşfetmesi oyun süreciyle 
özdeşleşir.  
• Olgun bireyler için cinsellik özel bir kavram iken çocuklar için bu kavram açıktır. 
• Çocuklar yetişkinler arasında gelişimsel ve duygusal farklılık bulunmaktadır (8). 
Erken çocukluk dönemi,  çocukların konuşma yetilerinin ve keşfetme becerilerinin yoğun 
olduğu bir süreçtir. Çocuklar yaşamlarının bu evresinde vücutlarını tanımaya başladıklarından 
dolayı cinsel yönelimlerle ilgili sorulara cevap aramaya başlamaktadırlar. Ayrıca fallik dönem 
olarak bilinen çocukların üç-altı yaş dönemini kapsayan süreçte çocuklar sosyalleşme 
eğiliminde olduklarından yaşıtlarıyla oynadıkları çeşitli oyunlarla cinsel meraklarını 
gidermeye çalışırlar. Çocuklar fallik dönemden başlayarak cinsiyet ayrımını farkına varırlar. 
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Bu sebeplerden ötürü, “Babalarının neden tıraş olduklarını, annelerinin ise neden bu eylemi 
gerçekleştirmediklerini” sorgulayan, cinsiyet farklılıklarını ortaya çıkaran ve bu farklılıkların 
arayışı içerisindedirler. Dört-beş yaş grubu çocuklar vücut gelişimlerini algılamak açısından 
belirli bir miktar yol katetmiş olup bu algılamaları cinsiyet farklılıklarına mal etmektedirler. 
Bundan dolayı çocuklar ebeveynlerini   rol model alırlar (9). 
Okul öncesi dönemde çocuklar keşfetme aşamasında olduklarından dolayı  cinsiyetlerini  
anlamakta olup bu ayrımı anlamak adına karşı cins akranlarına  dokunmakta ve sordukları 
sorulara cevap aramaktadırlar. Yetişkinler çocukların sorularına doğru, sakin, soru dışında 
ayrıntı içermeyen ve anlayacakları düzeyde cevaplamalıdırlar. Çocukların sormuş oldukları 
cinsel sorular yetişkinler için sorun oluşturabilecek bir durum olarak algılanmaktadır. Gelişim 
dönemleri farklılıklar içerdiğinden, çocukların cinsel gelişime yönelik soruları ve davranışları 
da yaşla paralel değişkenlik göstermektedir. Bundan ötürü çocuğun cinsel gelişimle ilgili 
yönelttiği soru ve davranışlarının problem olması için yaş önemli bir etkendir. Aşağıda 
Tablo:1’de bu dönemde çocukların sorduğu sorulara örnekler verilmiştir. 
 

Tablo1. Okul öncesi dönemde çocukların cinsel gelişimine yönelik sorduğu sorular 

Neden kızların penisi/ erkeklerin vulvası yok? 

Babalar neden hamile olamazlar? 

Neden kadınların memeleri var? 

Bebek annenin karnına nasıl girmekte? 

Bebek nasıl/ nereden hayata gelmekte? 

Neden karşı cinsin vücudu benimkinden farklı? 

Bu (göbek deliği) nedir? 

 
Çocuklara cinsel eğitim verilirken üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri de 
cinsel istismardan korunma konusudur (Dereobalı, Çırak Karadağ ve Sönmez, 2013). Cinsel 
olarak sömürülmek, bir çocuğun tam anlamıyla anlayamayacağı, bedensel olarak hazır 
olmadığı ve bunu isteme algısının gelişmediği, geleneksel bakış açısına uymayan cinsel 
davranışlara zorlanma eylemi olarak ifade edilmektedir. Cinsel istismar üç şekilde meydana 
gelmektedir. İlk şekli, çocuğu pornografik görsellere maruz bırakmak veya çocuğa cinsel 
organını gösterme ve bu yönde iletişim kurmaktır. İkinci şekli, çocuğun vücudunun mahrem 
kısımlarına temas etmektir. Üçüncü ve son şeklinde yetişkin birey bu sefer kendisinin mahrem 
bölgelerine çocuğun dokunmasını teşvik etmesidir.  
 
1.1.1. Elektra Kompleksi 
Elektra kompleksi, 3-6 yaşlarındaki kız çocuklarını  kapsayan, farkında olmadan babaya 
cinsel bir bağlanmanın geliştiği ve anneyle olan iletişimde tavırların düşmanca sergilenmeye 
başlandığı süreci ifade eder. Freud elektra kompleksini şöyle tanımlanaktadır: “Psikoseksüel 
gelişim aşamasında olan genç kızlar, başlangıçta annesine yakınlaşmakta ve penisleri 
olmadığının farkına vardıklarında babalarına bağlanıp “iğdiş edilme” duygusuyla anneye öfke 
duyarak anneden uzaklaşmaktadırlar. Bu olay kız çocuklarının babaya daha çok yakınlık 
duymasına sebebiyet verir. Böylece, Elektra Kompleksi’nin ilk örgüsü tamamlanmış bulunur. 
Çocuklukta kendini gösteren ve adölesan döneminde de engellenemeyen bu kompleks 
yaşamın ilerleyen evrelerinde de sürebilme olasılığı söz konusu olan bir süreçtir.  
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Gençlik ve yetişkinlik dönemi içinde bulunan bireyin vücut kimyası cinsel dürtüler 
açısındanda aktiflenmektedir. Freuda göre bu kompleksi yaşayan kadınlar, düşüncelerinin 
yanlış olduğunun anladıklarında psikolojik sorunlar yaşayabilme eğilimine yatkın olurlar. 
Bu kompleksi yaşayan kadınların yetişkinlik dönemlerinde en büyük izler kendilerini partner 
seçiminde orataya çıkarmaktadır. Bu duruma maruz kalmış kadınlar eşlerini kendilerinden 
olgun olarak seçme eğilimindedirler. Bununla beraber hayatına alacakları kişi seçiminde 
babalarına dair izler arama çabasındadırlar (10). 
 
1.1.2. Freud Psikoseksüel Gelişim Kuramı 
Freud'a göre tüm insanlar, çocukken, psikoseksüel gelişimin bir dizi aşamasından 
geçmektedir. Bu gelişim aşamaları; oral, anal, fallik, latent ve genital dönem olmak üzere beş 
aşamayı içine alır. Evreler kendi içlerinde libido olarak adlandırılan aslında cinsel enerjiyi 
ifade eden kavramları değişik biçimlerde sunmaktadır. 
a. Oral Dönem 
Psikoseksüel gelişimin aşamalarının ilkidir oral dönem. Bu aşamada libido kavramı kendini 
bebeğin ağız kısmında gösterir. Bebeklerin sürekli olarak ağızlarına bir şeyler alması, emme, 
ısırma, emzirme gibi hareketlerde bulunması, bebekte tatmin olmuşçasına bir hissiyat 
yaratmaktadır.   
b. Anal Dönem 
Psikoseksüel gelişim aşamalarının ikincisi anal dönemdir. İkinci aşamayı meydana getiren 
cinsel dürtüler anüs bölgesinde belirir. Çocuk bu dönemde  dışkılama eyleminden büyük zevk 
alır. Çocuk artık bir birey olduğunun farkına varmaya başlar ve bu durumun onu dış dünyanın 
talepleri ile çatışabilecek konuma getirdiğini algılar. 
c. Fallik Dönemi 
Psikoseksüel evrelerden üçüncü aşamada yer alan fallik dönem 3-6 yaşları kapsamaktadır. 
Fallik dönem çocuğun libidosunun giderek cinsel organlarında toplandığı bir dönemi işaret 
eder. Bu dönemde ortaya çıkabilecek kompleksin erkek çocuklardaki versiyonu Oidipus 
kompleksi iken kızlardaki ise Elektra kompleksi olarak tanımlanır. Çocuklar gelişimsel açıdan 
anatomik cinsiyet farklılıklarının bilincine varır. 
d. Gizli (Latent) Dönem 
Gizli (Latent) dönem dördüncü aşamadır ve adından da anlaşılacağı üzere gizli seyreder. 6 
yaşında başlayan ve ergenlik sürecine kadar olan bu evrede libido uykuda olmasıyla ön plana 
çıkar,  bu sebeple herhangi bir gelişimsel davranış ortaya çıkmaz. 
e. Genital Dönem 
Psikoseksüel gelişim aşamalarının son evresidir ve bu aşama ergenlik döneminde ön 
plandadır. Gelişimin bu evresi kişinin artık bir birey olduğunun bilincine vardığı ve cinsel 
dürtülerinin cevaplanması gerektiğine kanaat getirmekte olduğu bir evredir. Bu dönemde kişi 
dikkatini çeken cinsel deneyimlere yönelmeyi tercih etmektedir (11). 
 
1.2. ADÖLESAN DÖNEM 
DSÖ 10-19 yaş grubunu adölesan dönem olarak ifade eder (WHO,2005). Adölesan dönem 
çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olup; fiziksel, duygusal ve bilişsel 
değişimlerin yoğun yaşanmaya başlandığı aktif bir dönemdir. Bu dönemde ayriyeten cinsel 
davranışlar ve yönelimler de artmış dikkat çeker. İlk sürecin başlarında kendi bedenine olan 
ilgi zamanla çevresindeki kişilere doğru yönelme gösterir. İlerleyen dönemlerde öpüşme, 
okşama gibi cinsel deneyimlere eğilimin artmasıyla cinsel ilişkiye girme isteğinde anlamsız 
bir artış meydana gelir. Bireyleri mental açıdan ilişkilerinin uzun sürebilecek olması olumsuz 
bir etki yaratmamaktadır.  (12,13).  
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Bu dönemde cinsel aktivite farklı yaşlarda farklı şekillerde semptomlar vererek kendini 
göstermeye başlamaktadır. Adölesanlığın erken dönemlerinde mastürbasyon yatkınlık 
meydana gelebilir. Mastürbasyonun ortaya çıkması cinsel temasın varlığı sağlanması gereken 
tek koşul değildir. Orta adölesan dönemde, cinsel deneyimler çeşitli şekillerde (oral, vajinal 
ve anal) gerçekleşebilir. Geç adölesan dönemde bireylerin daha da aktifleşerek yoğunlaştığı 
bir dönemdir (14,15). 
Dünya’da ve Türkiye’de gençlerin, ilk cinsel deneyimleri çoğunlukla adölesan dönemle 
bağdaşmaktadır. Amerika’da gençlerin %46’sı cinsel deneyimini yaşadığını ifade etmiş ve bu 
kişilerin %60’ı ise ilk cinsel deneyimlerini 13 yaşından önce tecrübe ettiklerini 
değinmişlerdir. Ülkemizde cinsel baskılara karşın ilk cinsel ilişki yaşının adölesan döneme 
denk geldiği görülmektedir. (16). Erkek üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada %64.1 
oranının cinsel deneyim tecrübeleri olduğu belirtilmiş  ve ilk cinsel deneyim yaş ortalaması 
%17.2 olarak saptanmıştır (17). Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2018’de yayımladığı 
verilere göre ise 15-19 yaş aralığındaki evlenme oranı baz alındığında kadınların %4’ünün ilk 
cinsel deneyimlerini bu yaş aralığında yaşadığı tespit edilmiştir. (18). Toplumumuzda 
‘bekaret’ denilince ilk akla gelen kadınlar olduğundan bu tabunun sonuçları arasında genç 
kızlar cinsel baskı hissetmekte ve cinsel gereksinimlerini gizlilik içerisinde yürütmek zorunda 
kalmaktadırlar. Ebelik bölümü öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ise üniversite 
öğrencilerinin %85.1’inin evlilik olmaksızın cinsel ilişkiyi uygun bulmadığı ortaya 
konulmuştur  (19). Adölesan dönemde gerçekleşen gebelik bir evlilik dahili dışında 
gerçekleşmişse aile ve toplum tarafından onay görmemektedir. 
 
1.3. KADINLARIN ÇOCUKLUK VE ADÖLESAN DÖNEMLERİNDE CİNSEL 
FONKSİYONLARI KAPSAMINDA EBELİK YAKLAŞIMLARI 
Adölesan dönem, yaşamın sağlıklı olabilmesi açısından gerekli davranışların temellendirildiği 
dönemdir ve bu dönemde meraklı olmak baskın özelliklerdendir. Dolayısıyla bu dönemde 
riskli davranışlarda bulunma eylemi artmış vaziyettedir ( 20). Ergenlik döneminde alışkanlık 
haline getirelecek sağlıklı cinsel tutumlar ve verilecek eğitimler; cinsel yolla bulaşan 
hastalıkları, istenmeyen gebelikleri, cinsel istismar tutumlarını ve güvenli olmayan cinsel 
yaşamı büyük ölçüde önlemektedir. Adölesanlarla karşılaşmasında ortam sınırı olmayan 
ebeler edindikleri cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin bilgi ve becerilerini adölesanlara ve 
ailelerine aktarmalıdır. Adölesan gençler için cinsel fonksiyon ve cinsel sağlık konularında 
eğitimler planlanmalıdır. (21 İnsan vücudunun gelişim aşamalarını, 15-49 yaş dönemini, 
cinselliği yaşama ve cinsel haz alabilme yetilerini, cinsel yönelimlerini, cinsel haklarını, aile 
planlaması yöntemlerini, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemlerini ve 
menstrual siklus sürecini içeren destekleyici konular ebeler tarafından adölesanlara eğitimler 
verilmelidir. Artan cinsellikle ilgili cevaplanması gereken sorulara rastgele ve muhafazakar 
cevaplar verilmemelidir. Taoplumun yapı taşı olan ailelerin bu gibi konularda 
bilgilendirilmesi önem arz etmektedir (22). 
Cinsel istismar vakalarının yoğun olduğu adölesan veya çocukluk döneminin ciddi bir sorunu 
olan bu durumun erken tespiti önem teşkil etmektedir. Ebeler, cinsel istismarı gösteren 
işaretlere karşı uyanık olmalı ve bu hususta dikkatli davranmalıdırlar. Adölesanların istismara 
verdiği tepkilere örnek olarak;  cinsellikle ilgili konulara aşırı ilgilenmesi ya da aşırı 
ilgisizliği, kendini aileden ve sosyal çevreden soyutlaması, öfke nöbetleri, depresyon gelişimi, 
kabuslar görme, ani tepkiler verme vb. gösterilebilir. Bu kişilerin cinsel sömürüden 
korunabilmesi adına; toplumların bilinç düzeyinin yükseltilmesine olanak sağlanmalıdır (23). 
Adölesanlara verilmesi gereken eğitimin okullara entegre edilerek yaşlarına uygun bir 
biçimde planlanıp verilmesi hedeflenen öncüllerden olmalıdır.   
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Ancak cinsel sağlık eğitimi okul programlarımızda gerekli önemi görmediği için müfredatta 
yeteri kadar önemsenmemektedir (22). Bu eğitimleri verecek merkezlerin varlığı gelecek 
kuşaklar açısından önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren merkezlerin 
yeteri kadar bulunmamasından dolayı birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve gençlik 
merkezlerinde bu gibi eğitimlerin verilmesi hedeflenerek genç kesimin bilgi sahibi olması 
sağlanmalıdır (24). 
CSÜS’ye ilişkin etmenler yalnızca adölesan ve gençleri etkilemez beraberinde ülke genelinin 
de sağlığına mal olmaktadır. Oluşturulabilecek çözüm aşamalarında multidisipliner bir 
yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Genç anne ölüm oranlarının azaltılması ile ulusal ve 
uluslararası hedeflere ulaşma öngörülmektedir (24). 
 
SONUÇ  
Cinsellik intrauterin yaşamdan ölüme kadar devam eden bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Aktif olarak bütün yaşam dönemlerinde gelişim göstermektedir. Tüm kadınların cinsel 
deneyimlerini ve cinselliğini aktarma yolu kişiseldir. Bu durum kadınların yaşamları boyunca 
değişkenlik gösterir. Bu sebepten ötürü kadının cinselliğini yaşadığı döneme göre ele almak 
ve ebelik yaklaşımlarını bu duruma göre düzenlemek önem arz eder. Kadının cinsel sağlığı ve 
cinsellik ile ilgili problemlerin çözümlenmesinde ebelik yaklaşımlarının benimsenmesi önem 
arz etmektedir. 
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ÖZET 
Giriş: Cinsel işlev bozukluğu üzerinde durulması gereken halka mâl edilebilen sorunlarından 
biridir. Ancak şimdiye kadar kabul görmüş bir tanımlaması yoktur. Cinsel işlev bozukluğunu 
ifade etmek amacıyla “Cinsel ilgi ve/veya uyaranlara verilen reaksiyonların normal olan 
duruma göre tekrar eden ve yinelenen bir şekilde normalin dışına çıkması” tanımı 
kullanılabilir. Başka bir ifadeyle cinsel işlev bozuklukları, cinsel yanıtın normal kabul edilen 
döngüsünde engellenmeye neden olan cinsel problemler şeklinde ifade edilebilir. Bu 
derlemenin amacı; kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının incelenmesi ve ebelik yaklaşımları 
hakkında bilgilendirme yapmaktır. 
Materyal ve Metod: Bu derleme çalışması 2017-2022 yılları arasında yapılan proje ve 
araştırmaların literatür taraması sonucu hazırlanmıştır. 
Bulgular: 2017 yılında geçekleştirilen bir araştırma sonucunda kadınların  %40’ında cinsel 
işlev bozukluklarından birinin bulunduğu saptanmıştır. Kadınlarda en fazla rastlanılan cinsel 
işlev bozukluğu %22 oranı ile cinsel isteksizlik şeklinde belirlenmiştir. Çalışmada yer alan 
kadınların dörtte birinde orgazm bozukluğu görülmüş olup beşte bir oranında ise vajinal 
ıslanmanın yetersiz olduğu saptanmıştır. 2018 yılında Amerika’da gerçekleştirilen bir diğer 
çalışmada ise kadınlarda  %44 oranında cinsel disfonksiyon bozukluğu olduğu saptanmıştır. 
Yine 2020 yılında Bekmezci ve ark. tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada kişinin cinsel 
sağlık problemi yaşamasının yalnızca kendisini değil toplumun yapı taşı olan aileleri de 
beraberinde etkilediği görülmüştür. Cinsel sağlık sorunlarına erkeklere oranla kadınlar daha 
fazla maruz kalmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmaların birinde doğurganlık çağında bulunan 
kadınların %41’inde cinsel işlev bozukluğu saptanmıştır. Evrensel perspektif düzeyine 
bakıldığında ise 45-64 yaş aralığındaki kadınların daha fazla cinsel problem yaşadıkları fark 
edilmiştir. Kadının yaşam kalitesiyle sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olması durumları 
birbirlerine paralel olarak ilerler. 
Sonuç ve Öneriler: Cinsel fonksiyon bozukluklarının kadınlarda görülmesinin etiyolojisinde  
birden fazla değişken yer alabilmektedir. Ayrıca bu durum emosyonel strese, kişinin 
kendisine olan güveninde eksilmelere, kişisel arası iletişimde kopukluklara sebebiyet 
verebilir. Cinsel işlevler kültürden kültüre, insandan insana farklı çeşitlilikler gösterir. 
Herhangi bir cinsel işlev bozukluğu fark edilmesi durumunda ise yapılması gereken en doğru 
olan şey bir ebe, psikiyatrist, jinekolog veya üroloğa başvurmaktır. Aşamaların her birinde 
uygulanacak olan ebelik yaklaşımlarındaki hedef; kadınların cinsel problemlerini özgürce 
belirtebilmeleri için cesaretlendirilmesini sağlamak, bu problemlere neden olan etkenleri ve 
özelliklerini tanımlamak, kadının cinsel sağlığında var olan eksikleri gidermek, saptanan 
problemlerin çözümünde en uygun girişimleri uygulayarak kadınların yaşam kalite düzeyini 
arttırmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Cinsellik, cinsel işlev, kadın.  
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EXAMINATION OF SEXUAL DYSFUNCTIONS IN WOMEN AND MIDWIFERY 
APPROACHES 

 
ABSTRACT 
Introduction: Sexual dysfunction is an important public health problem. However, there is 
still no clear definition that has been universally approved. Considering the basic propositions 
of sexual response to express sexual dysfunction, sexual dysfunction can be expressed as 
repetitive and repetitively affected responses to sexual interest and/or stimuli relative to 
“normal”. In other words, it can also be expressed as sexual problems that cause inhibition in 
the normal sexual response cycle. The purpose of this regulation; The aim of this study is to 
examine the sexual dysfunction of use and to inform about parenting approaches. 
Materials and Methods: This review was created as a result of the literature review between 
the years 2017-2022. 
Results: In a study conducted in the United States in 2017, one of the sexual dysfunctions 
was found in 40% of women. Sexual reluctance was the most common sexual dysfunction 
with 22% in women. In a study conducted in the USA in 2018, 44% of women were found to 
have sexual dysfunction. In 2020, Bekmezci et al. On the other hand, it was determined in the 
study conducted by the researcher that the sexual health problem of the individual does not 
only affect himself, but also becomes an important problem by affecting his wife, family and 
society. Considering the studies conducted in Turkey, it is understood that sexual health 
problems are common. Although sexual health problems are common in both sexes, they 
affect women more. In a study, the rate of sexual dysfunction in women of reproductive age 
was found to be 41%. It has been noticed that women who have sexual problems worldwide 
vary between 22-43% and are more common in the 45-64 age range. There is a strong 
relationship between women's quality of life and having a healthy sex life. 
Conclusion and Suggestions: Sexual dysfunction in women is affected by many factors. In 
addition, sexual dysfunction in women causes emotional stress, lack of self-confidence, and 
deterioration in personal relationships. Sexual functions vary from culture to culture and from 
person to person. If any sexual dysfunction is noticed, the best thing to do is to consult a 
midwife, psychiatrist, gynecologist or urologist. The aim of midwifery attempts at all these 
stages is; to encourage women to express their sexual problems, to identify the causes and 
characteristics of sexual problems, to strengthen women's individual sexual health, to take 
appropriate initiatives to solve the identified problems, and to increase women's quality of 
life. 
Keywords: Sexuality, sexual function, woman. 
 
GİRİŞ 
Cinsel işlev bozukluğu üzerinde durulması gereken halka mâl edilebilen sorunlarından biridir. 
Ancak şimdiye kadar kabul görmüş bir tanımlaması yoktur. Cinsel işlev bozukluğunu ifade 
etmek amacıyla “Cinsel ilgi ve/veya uyaranlara verilen reaksiyonların normal olan duruma 
göre tekrar eden ve yinelenen bir şekilde normalin dışına çıkması” tanımı kullanılabilir. Başka 
bir ifadeyle cinsel işlev bozuklukları, cinsel yanıtın normal kabul edilen döngüsünde 
engellenmeye neden olan cinsel problemler şeklinde ifade edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından yayınlanan Uluslararası Hastalık Sınıflaması (ICN-10)’da yer alan ifadede 
cinsel işlev bozukluğu; kişinin istediği cinsel yaşamı umduğu gibi olmaması şeklinde 
tanımlamıştır. Bireylerin kendisinde var olan bozukluğu onaylaması için partnerinin ya da 
kendisinin bahsi geçen cinsel ilişkiden hoşnut kalmamasının yanı sıra bu sorunun tedavi 
edilmesi gerektiğini ifade etmelidir. (1 - 3).   
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1. KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI 
Cinsel işlev bozukluğunu ifade etmek amacıyla “Cinsel ilgi ve/veya uyaranlara verilen 
reaksiyonların normal olan duruma göre tekrar eden ve yinelenen bir şekilde normalin dışına 
çıkması” tanımı kullanılabilir. Başka bir ifadeyle cinsel işlev bozuklukları, cinsel yanıtın 
normal kabul edilen döngüsünde engellenmeye neden olan cinsel problemler şeklinde ifade 
edilebilir. (2, 3). Bu bozukluklar pek çok açıdan gruplandırılmıştır. Mental Bozuklukların 
Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM)’nın dördüncü baskısında yer alan (DSM-IV)  
gruplandırmada bu bozukluklar yediye ayrılmıştır. Ancak sonradan sadeleştirilmiştir ve beş 
başlığa düşürülmüştür.  DSM-V günümüzde kullanılan en güncel gruplandırma sistemidir (1, 
4). 
DSM-V gruplandırması erkek ve kadın cinsel işlev bozukluklarının birbirinden farklı 
olduğunu yansıtmaktadır. DSM-IV’te var olan disparoni ile vajinismus DSM-V'te tek bir grup 
haline getirilerek genitopelvik ağrı/penetrasyon bozukluğu olacak biçimde güncellenmiştir. 
Kadın orgazm bozukluğu her iki baskıda da varlığını korumuştur (1, 4, 5). Güncel haliyle 
DSM-V’te cinsel işlev bozuklukları; cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, 
genital pelvik ağrı/penetresyon bozukluğu, madde ve ilaç kullanımına bağlı cinsel işlev 
bozuklukları, diğer tanımlanmış ve tanımlanmamış cinsel işlev bozuklukları olacak biçimde 
beş grupta toplanmıştır (1, 3, 6, 7). 
 
2. KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 
Cinsel işlev bozukluklarının meydana gelmesinde psikosoyal, fizyolojik, ve toplumsal 
değişkenler beraber etkili olur. Ayrıca kişinin yetiştirilme biçimi, sahip olduğu eğitim düzeyi, 
içinde bulunduğu toplumun cinselliğe bakış açısı, doğru ifade edilmemiş/öğretilmemiş cinsel 
kuramlar, psikolojik travmalar, cinsellikten yanlış beklentiler, suçluluk duyma, toplumda var 
olan cinsel mitler, evlilik içi sorunlar cinsel yaşamın olumsuz ilerlemesine neden 
olabilmektedir  (1, 8, 9) .  
Cinsel problemleri en fazla etkileyen etmen psikososyal sebeplerdir (1). Cinsel fonksiyonun 
kişilerdeki psikolojik tesirleri geleneksel ve modern yaklaşımlar olarak ele alınmaktadır (3). 
Dünya genelinde yapılan araştırmalar her 3 bireyden en az bir tanesinin yaşamının belirli bir 
döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığını gözler önüne sermiştir. Farklı toplumlarda 
ortaya konulan araştırmalar, farklı bölgeden insanların cinsel işlev bozukluğu yaşama 
prevelansında benzerlik ortaya çıkarmıştır. Yine de kültürel faktörlerin cinsel işlevler üzerinde 
önemli bir etkisi vardır. Türkiye gibi muhafazakâr ülkelerde cinsel eğitimin verilmemesi, 
cinselliğin sınırlandırılması, cinsellik hakkında katı tabu kuralların olması ve bekâretin 
önemsenmesi gibi sebeplerden dolayı kadın bireylerde vajinismus, orgazm kasılmaları gibi 
durumların cinsellik açısından daha serbest olan toplumlara göre daha sık görüldüğü 
gözlemlenmiştir (10).  
 
3. KADIN CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI TÜRLERİ 
Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu; cinsel ilgi/uyarılmada azalma, orgazmik bozukluk ve 
cinsel ilişki sırasında ağrı şeklinde tanımlanmaktadır (11-13). Her iki cinste sık görülmesine 
rağmen kadınları daha çok etkilediği belirtilmektedir (11, 14, 15). Kadınlar üstünde pek çok 
olumsuz durum yaratmasının yanı sıra sosyo-ekonomik düzeyde ve kişilerle iletişimde de 
zorlanmaya sebep olmaktadır (11, 16).  
Kadın cinsel fonksiyon bozukluğunun nedenleri arasında biyolojik, psikolojik ve 
sosyokültürel değişkenlerin etkileri mevcuttur (13, 17). Vasküler, kronik ve nörolojik 
hastalıkların cinsel işlevi etkilediği saptanmıştır (18). Kadının mental durumunun, edinmiş 
olduğu tecrübelerinin, hayat tarzının ve sosyokültürel faktörlerinin de bu bozukluğun 
oluşumuna etkileri bulunmaktadır (16).   
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Kaygı, stres, olumsuzluk benlik saygısı, cinsel istismar, ve duygusal olarak ihmal edilme gibi 
etkenler en sık görülen psikolojik faktörlerdendir (18).   
 
3.1. Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu 
Kadın cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu, cinsel uyarılmanın yokluğunda ya da aşırı düzeyde 
eksilmesi ile karakterize bir durumdur (19). DSM V’te kadın hipoaktif cinsel istek bozukluğu 
ile cinsel uyarılma bozukluğu birleşerek cinsel ilgi/ uyarılma bozukluğunu ortaya koymuştur 
(20). Cinsel ilgi, cinsel ilişkide bulunmayı isteme düzeyi olarak ifade edilmektedir. Vajinanın 
yağlanması ile genital kan akışındaki artışla ilgili biyolojik süreçler cinsel uyarılmayı 
oluşturmaktadır. Entegre uygulamada isteğin uyarılma ile beraber incelenmesinin sebebi ise 
bireylerin isteği ve kişisel olarak uyarılmayı bütünüyle birbirinden ayıramamalarından 
kaynaklanmaktadır (18). Genellikle istek üzerindeki olumsuz durumların sıklığı; araştırma 
metodolojisine, çalışma grubunda yer alan üyelere ve yaşadıkları coğrafyaya bağımlı 
olduğundan %10–40 oranlarında, uyarılma bozukluklarının %10–30 oranlarında farklılaştığı 
görülmektedir (21). 
Bu bozukluğun tanımlanabilmesi için, aşağıda belirtilmiş olan bulgulardan minimum üçünün 
beklenilen seviyeden az olması, en az altı ay düzenli bir biçimde sürmesi, bireyde kendini 
gösteren klinik rahatsızlıklara sebebiyet vermesi ile birlikte farklı bir patolojiyle 
ilişkilendirilmemesi şarttır. Bu bulgular;  
 Cinsel aktiviteye karşı isteğin yeteri düzeyde olmaması, azalması,  
 Cinsel duygu ve düşüncelerin olmaması, azalması,  
 Cinsel aktivitenin başlatılma safhasında problem görülmesi,  
 Cinsel aktivite esnasında istenilen cinsel heyecan ve zevkin olmaması, azalması,  
 Herhangi bir cinsel uyarana biyolojik cevabın olmaması, azalması,  
 Cinsel aktivite esnasında genital veya non-genital duyumların olmaması, azalmasıdır 
(18).  
Kadınlarda görülen düşük cinsel istek durumu için farmakolojik seçenekler büyük ilgi 
görmektedir. Ancak farmakolojik tedaviye oranla psikolojik tedavide daha fazla yoğunluk 
yaşanmaktadır (22). Önerilen tedavide ebeler tarafından cinsel ilginin artmasını sağlamak 
adına çiftlere danışmanlık verilmesi gerekmektedir (23, 24). Davranışı yeniden 
temellendirecek tedavi yöntemlerinin bu bozukluklar konusunda pozitif sonuçlar doğurduğu 
belirtilmektedir (25). Yalnızca uyarılma bozukluğu mevcut olan kadınların tedavisinde vajinal 
yağlanma ve vibratörlerin var olan problemlerin ortadan kaldırılmasında etkili olabileceği 
düşünülmektedir. (26). 
Farmakolojik olarak testesteron ve östrojenin yararlı etkileri olduğu bildirilmiştir (27). 
Menopoz dönemindeki kadınların önceden var olan cinsel yaşamında herhangi bir 
kontrendikasyonu yoksa östrojenin menopozal semptomları hafifletebileceği ve cinsel 
problemlere yarar sağlayabileceği ifade edilmektedir (28). Ayrıca menopoz sonrası 
dönemdeki kadınlarda testesteron hormon tedavisinin klitoral hazzı ve cinsel uyaranlara 
verilen yanıtı artırması sebebiyle bu bozukluğun var olduğu kadınlarda yaygın kullanıldığı 
bilinmektedir (29).  
 
3.2. Genital Pelvik Ağrı/Penetrasyon Bozukluğu  
DSM V’te göre bu bozukluk disparoni ile vajinismusun birleşmiş hali biçiminde karşımıza 
çıkar. Disparoni, cinsel birleşme esnasında ya da koitus sonrasında oluşabilecek pelvik 
kadranda oluşan ağrı şeklinde tanımlanmıştır (30). Disparoninin en sık görülen sebepleri 
arasında menopoz genitoüriner sendromu, vajinismus ve vulvodini yer almaktadır (31).  
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Her şeyden önce uykuda meydana gelen farklılıklar, beden yapısında oluşan değişiklikler, 
sedanter yaşam tarzının benimsenmesi, stres durumu, gebelik ve emzirme durumlarının 
varlığı, zararlı alışkanlıkların terkedilememesiyle de ilgilidir.  
Bu bozukluğun tanımlanabilmesi için, aşağıda belirtilmiş olan bulgulardan minimum birinde 
meydana gelen sıkıntı bulunması, en az altı ay düzenli bir biçimde sürmesi, bireyde kendini 
gösteren klinik rahatsızlıklara sebebiyet vermesi gerekir. Bu bulgular (32); 
 Koitus esnasında vajinal penetrasyon ile ilgili zorluklar,  
 Koitus esnasında oluşabilecek genito-pelvik ağrı,  
 Genito-pelvik ağrının sebep olduğu korku ve aksiyete,  
 Vajinal penetrasyon birleşimi esnasında pelvik taban kaslarının gevşek olmamasıdır 
(31, 32). 
Bu durumun kadının cinsel aktivitesine pek de olumlu etki yaratmadığı bilinmektedir (33). 
Disparonisi ve vajinismusu olan kadınlarda bilişsel davranışçı terapinin olumlu etkileri olduğu 
kanıtlanmıştır (34 -36). 
 
3.3 Kadın Orgazm Bozukluğu  
Bu bozukluk kadın normal olarak seyreden bir cinsel birleşim sonrasında orgazm durumunda 
geçmeyen ve/veya süregelen/yenilenen ertelenme durumu ya da olmaması durumu şeklinde 
ifade edilmektedir (21). Tanı koymak için; orgazmda belirgin gecikme, seyreklik ve/veya 
olmaması ve orgazmik hissiyatın derecesinin belirgin oranda eksilmesi semptomlarından 
minimum birinin olması, hemen hemen altı ay boyunca süregelmesi, bireyde kendini gösteren 
bir rahatsızlığa sebep olması gerekmektedir (37). Pelvik taban egzersizlerinin de orgazmı 
sağlamak açısından pozitif yönde etkilediği görülmektedir (38). Farmakolojik açıdan 
incelenecek olursa; sistemik ve lokal östrojen tedavilerinin vajinadaki vaskülarizasyonu 
artıracağı bilinmektedir (39). 
 
3.4 Madde ve İlaç Kullanımına Bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları  
Bu bozukluk madde veya ilaca başlandıktan belirli bir süre sonra ya da ilacın bırakılmasının 
sonrasında ya da doz kapasitesinin aşılması sonrasında cinsel işlevlerde sıkıntı yarattığına dair 
kanıtların bulunması ile tespit edilir. Önemli olan diğer bir konu bu bozukluğa yalnızca 
madde veya ilaç kullanımının sebep olmasıdır. Tanı koyabilmek amacıyla bunların dışında 
kalan sebeplerin ekarte edilmesi gerekmektedir (7). 
 
3.5 Diğer Tanımlanmış Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tanımlanmamış Cinsel İşlev 
Bozukluğu  
Bu bozukluk diğer gruplandırmalara uymayan Cinsel İşlev Bozukluklarını ele almaktadır. 
Klinisyen cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu tanısını koymuştur ancak (7);     
1. Belirtileri karışık veya atipik olduğundan dolayı veya 
2. Öncül sebebinin genel tıbbi duruma mı yoksa madde alımı mı olduğunun 
belirlenememiş olmasından kaynaklanmaktadır (7). 
3.  
4. CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ 
2017 yılında geçekleştirilen bir araştırma sonucunda kadınların  %40’ında cinsel işlev 
bozukluklarından birinin bulunduğu saptanmıştır. Kadınlarda en fazla rastlanılan cinsel işlev 
bozukluğu %22 oranı ile cinsel isteksizlik şeklinde belirlenmiştir.   
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2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre 
kadınlarda cinsel disfonksiyon oranı %44, hipoaktif cinsel arzu bozukluğunun oranı ise %38,7 
olacak biçimde saptanmıştır (1, 5). 2020 yılında Bekmezci ve ark. Tarafından yapılan 
çalışmada ise bireyin cinsel sağlık problemi yaşamasının sadece kendini etkilemediği aynı 
zamanda toplumun yapı taşı olan aileleri de beraberinde etkilediği görülmüştür.  
 
5. KADINLARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİNDE 
EBELİK YAKLAŞIMLARI 
 Kadın ile yapılacak görüşmenin kadının rahat edeceği bir ortamda gerçekleştirilmesi 
sağlanmalı, mümkünse görüşmeye kadın ile birlikte eşinin/partnerinin de katılımının 
sağlanmasına özen gösterilmelidir.  
 Cinsellik ve cinsel fonksiyonlar hakkında bireylere açık ve sakin yaklaşılmalı, 
problem olarak gördükleri konular hakkında soru sorabilmeleri için cesaretlendirilmeleri 
sağlanmalıdır.  
 Ebe dikkatli bir gözlem yapmalı; kadının fiziksel özelliklerinin, partneriyle aralarında 
olan sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerinin, partnerlerin birbirlerine sergiledikleri tutumların 
analizini yapmalıdır.  
 Bireyden kapsamlı bir öykü alınmalıdır.  
 Kadın cinsel fonksiyon etapları değerlendirilmelidir.  
 Cinsel fonksiyonlara ilişkin yaşanan sorunların özellikleri belirlenmelidir.  
 Cinsel bozuklukların kadının rutin hayatına olan etkisi değerlendirilmelidir.  
 Toplumsal normlara uyacak biçimde karışık olmayan cinsel fonksiyon etaplarını 
içeren bir ölçüm ekipmanı kullanılarak bozukluğun derecesi belirlenmelidir.  
 Birey ve eşinin inandığı ve kabul ettiği cinsel mitler ile önyargıları kaldırmaya yönelik 
girişimde bulunmalıdır.  
 Bireyin cinsel haz alabilmesini arttırmak adına farklı cinsel davranışlar (okşama, 
kucaklama gibi) önerilebilir.  
 Bu bozuklukları yaşayan çiftlere koitus için uygun mekan ve yeterli zamanın önemli 
olduğu vurgulanmalıdır. 
 Cinsel fonksiyon bozukluğunun farmakolojik etkilerle ile ilişkisi olduğu saptanırsa 
alternatif yöntemler incelenmelidir (40).  
  
SONUÇ 
Cinsel fonksiyon bozukluklarının kadınlarda görülmesinin etiyolojisinde  birden fazla 
değişken yer alabilmektedir. Ayrıca bu durum emosyonel strese, kişinin kendisine olan 
güveninde eksilmelere, kişisel arası iletişimde kopukluklara sebebiyet verebilir. Cinsel 
işlevler kültürden kültüre, insandan insana farklı çeşitlilikler gösterir. Herhangi bir cinsel işlev 
bozukluğu fark edilmesi durumunda ise yapılması gereken en doğru olan şey bir ebe, 
psikiyatrist, jinekolog veya üroloğa başvurmaktır. Aşamaların her birinde uygulanacak olan 
ebelik yaklaşımlarındaki hedef; kadınların cinsel problemlerini özgürce belirtebilmeleri için 
cesaretlendirilmesini sağlamak, bu problemlere neden olan etkenleri ve özelliklerini 
tanımlamak, kadının cinsel sağlığında var olan eksikleri gidermek, saptanan problemlerin 
çözümünde en uygun girişimleri uygulayarak kadınların yaşam kalite düzeyini arttırmaktır. 
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ÖZET 
Yardımcı üreme teknikleri (ART) kullanılarak gebelik elde etme çalışmaları sırasında, 
yumurtalıkların kontrollü uyarıcı tedavi (COS) etkisiyle beklenenden daha aktif duruma 
geçmesi ile oluşan duruma Over Hiperstümilasyon Sendromu (OHSS) denir. OHSS hayatı 
tehdit edebilen bir sendromdur. BU nedenle tanı ve tedavisi büyük önem taşır. Nadiren 
spontan gelişebilsede, birçok zaman yardımcı üreme teknikleri ile birlikte gelişir. Tanımından 
da anlaşılacağı üzere iatrojenik bir durumdur. Yumurtalıkları Polikistik Over yapısında olan 
hastalar daha büyük risk taşır. Hafif, orta ve şiddetli formlarda görülebilir. Orta dereceli ve 
yüksek dereceli OHSS tüm ART vakalarının %3-10 gibi bir kesiminde görülebilir. Ovulasyon 
indüksiyonunu takiben sıklıkla görülen Grade –I’ OHSS ye hafif (kimyasal) hiperstimülasyon 
da denir. Overlerin çapı 5-6 cm civarındadır, karında dolgunluk, gerginlik ve ağrı hissedilir. 
Grade 2 ve 3 te orta ve şiddetli olarak sınıflanan formdur ve tablo çok daha ağırdır. Çok 
sayıda kistik yapı oluşmasına ek olarak kapiller geçiş artşına bağlı venöz konjesyon meydana 
geldiği için yumurtalıklar normal boyutlarının çok üzerinde bir boyutta izlenir. 
Yumurtalıkların normal boyutlarının çok üzerine ulaşması ile torsiyon riski de ortaya çıkar. 
Kesin mekanizmalar netlik kazanmasada Renin-Anjiotensin sistemi, Human Chorionic 
Gonadotropin (HCG) varlığında yükselen Estradiol ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü 
(VEGF) önemli oluşum kriterleri arasında yeralmaktadır. Kapiller geçişin artması, üçüncü 
boşluklarda  sıvı birikmesi anlamına da gelir ve bu durum ilerleyerek respiratuar distress 
sendromuna yol açarsa, ölüm oranı %50 dir. OHSS gelişen hastada nefes darlığı, karında 
şişlik, karın ağrısı oluşabilir. Klinik ve laboratuar bulgular oldukça ciddidir. Kanın hematokrit 
oranının artması, akışkanlığının azalması pıhtı oluşumuna, böbrek fonksiyonlarının zarar 
görmesine sebep olabilir. Hastane koşullarında takip edilmesi gerekebilir. Kan sulandırıcı 
ilaçlar ve idrar çıkışını sağlayacak sıvı tedavileri yapılması gerekebilir. Bizim kliniğimize 
akut batın tablosu ile başvuran spontan gebe hastamızda yapılan batın muayenesinde 
palpasyonla alınan defans ve rebound bulguları izlenmiştir.  Hastaya yapılan muayene ve 
ultrasonografik değerlendirme sonucu, batında kitleyi taklid eden OHSS tanısı koyulmuştur. 
Yapılan detaylı incelemelerde hipotiroidi teşhisi de koyulmuştur ve bu durumun hipotiroidi 
tablosuna sekonder olarak geliştiği düşünülen nadir bir OHSS olgusu olduğu 
kararlaştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Over Hipersitümilasyon Sendromu, Yardımcı Üreme Tekniği, Ödem, 
Karın ağrısı 
 

OHSS FINDING AN ABDOMEN MASS IN A SPONTANEOUS PREGNANT 
PATIENT COMING TO THE ACUTE ABDOMEN CLINIC 

 
SUMMARY 
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) is a condition that occurs when the ovaries 
become more active than expected with the effect of controlled stimulant therapy (COS) 
during the studies to achieve pregnancy using assisted reproductive techniques (ART). OHSS 
is a life-threatening syndrome. Therefore, diagnosis and treatment are of great importance. 
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Although it can rarely develop spontaneously, it often develops with assisted reproductive 
techniques. As can be understood from its definition, it is an iatrogenic condition. Patients 
with polycystic ovaries have a greater risk. It can be seen in mild, moderate and severe forms. 
Moderate to high grade OHSS can occur in 3-10% of all ART cases. Grade -I' OHSS, which 
is frequently seen following ovulation induction, is also called mild (chemical) 
hyperstimulation. The diameter of the ovaries is around 5-6 cm, fullness, tension and pain are 
felt in the abdomen. It is the form classified as moderate and severe in Grades 2 and 3 and the 
picture is much more severe. In addition to the formation of many cystic structures, venous 
congestion occurs due to increased capillary passage, and the ovaries are observed in a size 
well above their normal size. The risk of torsion also arises when the ovaries reach much 
more than their normal size. Although the exact mechanisms are not clear, the Renin-
Angiotensin system, Estradiol that rises in the presence of Human Chorionic Gonadotropin 
(HCG) and Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) are among the important formation 
criteria. Increased capillary passage also means fluid accumulation in the third spaces, and if 
this progresses to cause respiratory distress syndrome, the mortality rate is 50%. Shortness of 
breath, swelling in the abdomen, and abdominal pain may occur in the patient who develops 
OHSS. Clinical and laboratory findings are quite serious. The increase in the hematocrit rate 
of the blood and the decrease in its fluidity can cause clot formation and damage to kidney 
functions. It may be necessary to follow up in hospital conditions. It may be necessary to 
administer blood thinners and fluid treatments to ensure urine output. In the abdominal 
examination performed in our spontaneous pregnant patient who applied to our clinic with 
acute abdomen, palpable defense and rebound findings were observed. As a result of the 
examination and ultrasonographic evaluation of the patient, the diagnosis of OHSS mimicking 
an abdominal mass was made. In detailed examinations, a diagnosis of hypothyroidism was 
made and it was decided that this is a rare case of OHSS, which was thought to develop 
secondary to hypothyroidism. 
Keywords: Ovarian Hyperstimulation Syndrome, Assisted Reproductive Technique, Edema, 
Abdominal pain 
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ACİL SERVİS VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN BAKIM ALGISI: NİTEL 
BİR ARAŞTIRMA 
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ÖZET 
Amaç: Bu çalışma, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerin bakım 
kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.  
Yöntem: Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tanımlayıcı fenomenoloji 
tasarımında yürütülmüştür. Araştırma, bir kamu hastanesinin acil servis birimi ve yoğun 
bakım ünitelerinde görev yapan 9 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubuna alınacak 
örneklem sayısının belirlenmesinde veri doygunluğu ilkesi esas alınmıştır. Araştırmanın 
verileri Ekim-Kasım 2022 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 
toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi, tematik analiz 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya başlanmadan önce etik kurul izni alınmıştır. 
Bununla birlikte katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilip, sözlü onamları alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin 7’si kadın, 2’si erkek olup, yaşları 24-44 arasında 
değişmektedir. Katılımcıların meslekte çalışma sürelerinin 7 ay-21 yıl arasında değiştiği 
belirlenmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda “Bakım algısı”, “Bakımın hemşirelikteki 
önemi”, “Bakımın olumlu etkileri” ve “Bakımı engelleyici faktörler” olmak üzere 4 ana tema 
ve 12 alt tema elde edilmiştir.  
Sonuç: Bu araştırmada hemşirelerin tamamının hemşirelik bakımını hastanın fiziksel 
gereksinimlerini karşılama olarak algıladıkları belirlenmiştir. Katılımcıların tamamına yakını 
bakımın hemşirelik mesleği için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu; hastalar ve sağlık 
hizmeti üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte hemşireler 
etkili bakım sunmalarını engelleyen bazı faktörlerin olduğunu belirtmişlerdir. Acil servis ve 
yoğun bakım birimlerinin kendine özgü bazı faktörler nedeniyle, hemşirelerin bakım 
sunumunu etkilediği belirlenmiştir. Bu doğrultuda, hemşirelerin bakımı bütüncül bir şekilde 
algılamaları yönünde desteklenmesi ve nitelikli bir bakım verilmesini engelleyen durumların 
ortadan kaldırılmasına yönelik stratejilerin oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Bakım, Hemşireler, Hemşirelik bakımı, Yoğun bakım.  
 

CARE PERCEPTION OF EMERGENCY SERVICE AND INTENSIVE CARE 
NURSES: A QUALITATIVE RESEARCH 

 
ABSTRACT 
Aim: This study was conducted to determine the perceptions of nurses working in the 
emergency and intensive care units regarding the concept of care. 
Methods: This study is in the design of descriptive phenomenology, one of the qualitative 
research methods. The research was carried out with 9 nurses working in the emergency and 
intensive care units of a public hospital. The principle of data saturation was taken as a basis 
in determining the number of samples to be taken into the research group.   
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The data of the research were collected between October and November 2022 using face-to-
face interview technique. Data were collected using a semi-structured interview form 
prepared by the researchers. The analysis of the data was made using thematic analysis 
method. Ethics committee approval was obtained before starting the study. In addition, the 
participants were informed about the purpose and process of the research and their verbal 
consent was obtained. 
Results: Seven of the nurses participating in the study were female and 2 were male, and their 
ages ranged from 24-44. It was determined that the duration of working in the profession of 
the participants varied between 7 months and 21 years. As a result of the interviews, 4 main 
themes and 12 sub-themes were obtained: “Perception of care”, “The importance of care in 
nursing”, “Positive effects of care” and “Factors preventing care”. 
Conclusion: In this study, it was determined that all of the nurses perceived nursing care as 
meeting the physical needs of the patient. Almost all of the participants stated that care has a 
very important place for the nursing profession. Participants stated that care had positive 
effects on patients and health care. However, nurses stated that there are some factors that 
prevent them from providing effective care. It has been determined that the emergency 
services and intensive care units affect the care delivery of nurses due to some unique factors. 
In this direction, it has been concluded that it is necessary to support nurses in perceiving care 
in a holistic way, not just as physical care, and to create strategies to eliminate situations that 
prevent effective care. 
Keywords: Care, Critical care, Emergency service, Nurses, Nursing care. 
 
GİRİŞ  
Hemşirelik, bireyi bütüncül (fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve sosyal) bir şekilde 
değerlendirerek, bireyin gereksinimlerini karşılamaya yönelik uygulamaları içeren bir meslek 
olarak kabul görmektedir (Yoost ve Crawford, 2020). Hemşireler, bireylere hemşirelik 
hizmeti sunarken birtakım roller üstlenirler. Bu rollerden birini bakım verici rolü 
oluşturmaktadır (Berman ve ark., 2022). Çoğunlukla hemşirelik ile eşanlamlı olarak kabul 
edilen bakım, hemşireler için hem kişisel hem de mesleki yaşamlarında temel bir değerdir 
(Yoost ve Crawford, 2020). Hemşirelik bakımı, hemşirelik mesleğine özgüdür ve hemşirelerin 
bağımsız olarak gerçekleştirdiği en temel uygulamalardır. Bakım uygulamaları, hemşirelerin 
yasal sorumluluklarından biri olup, aynı zamanda hemşirelerin yetkilerini kullandığı ve 
mesleki bilgiler doğrultusunda karar verebildikleri önemli bir görev alanıdır. Bu doğrultuda 
bakım, bireyin karşılanamayan gereksinimlerinin karşılanması, yapılan müdahalelere yönelik 
bilgilendirilmesi ve bireyin sorunlarıyla baş etmesine destek olunması gibi yönleri 
içermektedir (Karaca ve Durna, 2018). Temel hemşirelik bakımının amacı, bireyin fiziksel ve 
ruhsal sağlığının en üst düzeyde olmasını sağlamaktır (Kıvanç ve Keskin, 2016).  
Hemşireler, diğer sağlık çalışanlarına nazaran hasta bireylerle en fazla vakit geçiren sağlık 
ekibi üyeleridir. Dolayısıyla hemşireler bireylerin detaylı bir şekilde gözlemlenmesi, 
değerlendirilmesi, gereksinimlerinin belirlenmesi ve bakımın bireyselleştirilmesinde oldukça 
önemli bir konuma sahiptirler (Karaca ve Durna, 2018). Hemşirelik bakımı hem hasta 
memnuniyetinin sağlanması hem de sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini artırmada en önemli 
bileşenlerden birini oluşturmaktadır (Gül ve Dinç, 2018). Bu bağlamda hemşirelerin 
hemşirelik bakım algıları; bakımın sunumunu ve niteliğini dolayısıyla da hasta sonuçlarını 
direkt olarak etkileyebilmektedir. Hemşirelik bakımı; hemşirelerin mesleki ve bireysel 
özellikleri, sosyal, siyasal, ekonomik ve kurumsal olmak üzere pek çok faktörden 
etkilenmektedir (Gül, 2019).   
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Hemşirelerin iş yükünün fazla olmasının ve sağlık hizmetlerinin sunumunda görev tanımı 
dışındaki işlerin sorumluluğunu üstleniyor olmalarının hemşirelerin mesleki kimliklerinde 
olumsuz yansımalar oluşturduğu bildirilmektedir (Fernandes ve ark., 2018). Bu durum 
hemşirelerin iş odaklı çalışmalara neden olarak bakım algılarını ve uygulamalarını olumsuz 
yönde etkileyebilir. Ayrıca her kliniğin kendine özgü işleyiş yapısının da hemşirelik 
bakımının sunumu üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle çalışma, acil 
servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerin bakım kavramına ilişkin 
algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM  
Araştırmanın Türü  
Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından tanımlayıcı fenomenolojik desen kullanılmıştır.  
 
Araştırmanın Yeri ve Katılımcılar 
Araştırma, Ekim-Kasım 2022 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinde 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcı grubunu acil servis birimi ve yoğun bakım ünitelerinde görev 
yapan 9 hemşire oluşturmuştur.  Araştırmada katılımcı sayısı, veriye doygunluğu ilkesine göre 
belirlenmiş olup, görüşmelerde veriler tekrar etmeye başladığında çalışma sonlandırılmıştır.  
 
Verilerin Toplanması 
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış form kullanılarak derinlemesine bireysel görüşmeler 
yoluyla toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda (Tekin, 2017; İnce ve 
Bingöl, 2020) hazırlanan görüşme formunda katılımcıların tanıtıcı özelliklerini (yaş, cinsiyet, 
eğitim düzeyi, meslekte çalışma yılı) belirlemeye yönelik dört soru ile bakım algılarını 
belirlemeye yönelik beş açık uçlu soru ve iki sondaj soru yer almaktadır (Tablo 1).  
Görüşmeler acil servis birimi ve yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin uygun oldukları 
zamanda, sadece araştırmacı ve katılımcının bulunduğu, sessiz, uyaranlardan arındırılmış bir 
odada gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan onam alındıktan sonra görüşmelerin ses kaydı 
alınmıştır. Görüşme yapılan her katılımcıya bir kod isim (K1-K9) verilmiştir. Verilerin analiz 
edilmesi ve raporlanmasında hemşirelerin isimleri yerine kod isimleri kullanılmıştır. Görüşme 
süresi ortalama 10-15 dakika sürmüştür.  
 
Araştırmanın Etik Boyutu  
Çalışmaya başlamadan önce bir üniversitenin etik kurulundan etik kurul izni (No: E-
30640013-108.01-96556, Tarih: 18.10.2022) alınmıştır. Bununla birlikte katılımcılara 
çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu, istedikleri zaman çalışmadan 
ayrılabilecekleri ve ses kayıtlarının gizli tutulacağı konusunda bilgilendirme yapılmış ve 
katılımcılardan sözlü bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. Bu çalışma, Helsinki Deklarasyonu 
Prensipleri ’ne uygun olarak yürütülmüştür. 
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Tablo 1. Görüşme Soruları 
1.Size göre bakım kavramı nedir? Açıklar mısınız? 
2.Sizce bakım kavramı hemşirelik mesleğinde nasıl bir öneme sahiptir? 
3.Çalıştığınız klinikteki hastaların en çok gereksinim duydukları hemşirelik bakımı 
uygulamalarından bahsedebilir misiniz? 
4.Kliniğinizde bulunan hastalara hemşirelik bakımı kapsamında neler yapıyorsunuz? 
5.Bulunduğunuz klinikte hastalara etkili hemşirelik bakımı sunduğunuzu düşünüyor 
musunuz? 
    •Evet ise sunmuş olduğunuz hemşirelik bakımının hastalara nasıl bir yarar sağladığını 
düşünüyorsunuz? 
    •Hayır ise etkili hemşirelik bakımı sunmanızı engelleyen durumların neler olduğundan 
bahsedebilir misiniz? 
 
Verilerin Analizi  
Araştırmada elde edilen veriler, tematik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Tematik analiz 
yöntemi; görüşme verilerinin yazıya dökülmesini, verilerin düzenlenmesini, anlamlı veri 
gruplarının saptanmasını, analiz matriksi oluşturulmasını, analiz süreci ve sonuçların rapor 
edilmesini içermektedir (Braun ve Clarke, 2006). Görüşmeler esnasında elde edilen ses 
kayıtları araştırmacı A.K tarafından dinlenerek bilgisayar ortamında birebir yazıya 
dökülmüştür. Görüşmeler yazılı hale getirildikten sonra tüm araştırmacılar tarafından 
değerlendirilmiştir. Bu aşamada her araştırmacı verilerin analizini birbirinden bağımsız olarak 
ayrı ayrı gerçekleştirmiştir. Bir sonraki aşamada veri kodlaması yapılarak, anlamlı olan 
ifadeler bir araya getirilmiştir. Benzer kodlar birbiri ile ilişkilendirilerek bir araya 
toplanmıştır. En son aşamada temalar ve alt temalar ortaya çıkarılmıştır.   
 
BULGULAR 
Araştırmaya katılan hemşirelerin 7’si kadın, 2’si erkek olup, yaşları 24-44 arasında 
değişmektedir. Katılımcıların meslekte çalışma sürelerinin 7 ay-21 yıl arasında değiştiği 
belirlenmiştir (Tablo 2). Yapılan görüşmeler sonucunda “Bakım algısı”, “Bakımın 
hemşirelikteki önemi”, “Bakımın olumlu etkileri” ve “Bakımı engelleyici faktörler” olmak 
üzere 4 ana tema ve 12 alt tema elde edilmiştir.  
 

Tablo 2. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri 

Kod İsim Yaş Cinsiyet Eğitim Düzeyi Çalıştığı Birim 
Meslekte 

Çalışma Süresi 
K1 26 Kadın Lisans Yoğun bakım 3 yıl 
K2 26 Kadın Ön Lisans Yoğun bakım 7 yıl 
K3 25 Kadın Lisans Yoğun bakım 2,5 yıl 
K4 37 Kadın Lisans Acil Servis 15 yıl 
K5 26 Erkek Lisans Yoğun Bakım 7 ay 
K6 25 Kadın Lisans Yoğun bakım 6 yıl 
K7 24 Kadın Lisans Yoğun bakım 1 yıl 
K8 32 Erkek Lisans Acil Servis 6 yıl 
K9 44 Kadın Lisans Acil Servis 21 yıl 

K: Katılımcı 
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Tema 1: Bakım Algısı 
Bakım Algısı ana temasına ilişkin “İyilik halini sağlama”, “Hastanın ihtiyaçlarını giderme” ve 
“Tedavi yapma” alt temaları elde edilmiştir.  
 
Alt Tema 1: İyilik Halini Sağlama 
Yoğun bakımda çalışan bazı hemşirelerin bakım kavramını, hastaları tüm yönleriyle iyilik 
halinde olmaları için desteklemek ve tıbbi tedavi dışında yapılan uygulamalar olarak ifade 
ettikleri belirlenmiştir. Bu temaya ilişkin katılımcılardan bazılarının ifadeleri şu şekildedir:  
“Bana göre bakım, hastayı her anlamda tam bir iyilik halinde bulundurmak aslında. Yani 
tıbbi tedavi dışında hasta için yaptığımız her şey bence bakıma giren durumlar diye 
düşünüyorum. Yani tıbbi tedavi dışında hemşirelerin yaptığı her uygulama aslında bir 
bakım.” (K7).  
“Bence bakım, hastaların bütün vücudunun, dış görünüşünün ve hissiyatlarının tam bir iyilik 
halinde olmasını sağlamaktır.”  (K1) 
 
Alt Tema 2: Hastanın İhtiyaçlarını Giderme  
Çalışmaya katılan hemşirelerinin büyük bir çoğunluğunun bakım kavramını hastanın ağız 
bakımı, perine bakımı, yatak içi pozisyon verme, yara bakımı gibi fiziksel ihtiyaçlarını 
giderme olarak tanımladıkları görülmüştür. Bu temaya ilişkin katılımcılardan birkaçının 
ifadesi aşağıdaki gibidir:   
“Bana göre bakım, kaliteli bir yaklaşımla hastanın eksiklerini gidermektir. Yani hastanın 
genel durumunu takip edip, ona göre hemşirelik bakımını düzenleyip, önceliklerini belirleyip 
düzenli bir şekilde hizmet sunmaktır. Mesela ağız bakımı, pozisyon verme, yarası varsa yara 
bakımı, ondan sonra beslenme, vücuduna hijyen uygulamaları yapma. Mesela tıraş olsun, 
vücudunu silme olsun, banyosu olsun, saç bakımı olsun.” (K2) 
“Hastalara pozisyon verilmesi, ağız bakımı yapılması bir de hastaya yönelik tüm hijyenik 
girişimler, mesela banyolarının yaptırılması gibi uygulamalar bakımdır. Banyo yaptırmak 
biraz zor oluyor ama hastaların buna gereksinimleri var.” (K3) 
“Hasta kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için dolaylı yoldan hemşireye ihtiyaç duyar. Biz 
de bunu elimizden geldiğince hastanın iyiliği doğrultusunda yapmaya çalışmalıyız. 
Hemşirelik bakımı; perine bakımı, el yüz bakımı, ağız bakımı ve genel olarak 
nitelendirdiğimiz bakımların hastaya yapılmasıdır. Yani hastanın kendi ihtiyacını 
karşılayamadığı durumda bizim ona yardımcı olarak ihtiyaçlarını karşılamamızdır.” (K5) 
“Bana göre bakım, hastaya hijyen ve temizlik olarak verdiğimiz bakımdır. Bunun içerisinde 
saç bakımı, pozisyon verme, ihtiyaç halinde silme banyo yapma gibi bakımlar var. Benim için 
bakım bunları kapsıyor.  Bunları çeşitleri yöntemlerle gerektiği gibi yapmak gerekiyor.” (K6) 
 
Alt Tema 3: Tedavi Yapma 
Özellikle acilde çalışan hemşirelerin büyük bir çoğunluğu bakımı, hekim tarafından verilen 
tedaviyi uygulamak ve tedavi kapsamındaki gerekli girişimleri yapmak olarak 
nitelendirmişlerdir. Tedavi yapma alt temasına ilişkin hemşirelerin ifadeleri aşağıdaki gibidir:  
“Bana göre bakım, hastanın hekim tarafından verilen tedavisini yapmaktır.” (K4) 
“Hemşirelik bakımı çok fazla kapsamlı olduğu için özellikle bir tanım yapamam. Ama kısaca 
hastanın ilk geldiği andaki durumunu gözeterek, ilk tedavisinde ne yapılması gerekiyorsa 
baştan sonuna kadar bütün tedavilerini yapmaktır.” (K9) 
 
Tema 2: Bakımın Hemşirelikteki Önemi 
Bu tema kapsamında “Öncelikli yapılması gereken”, “Mesleğin temeli olması”, “Vicdani 
sorumluluk” olmak üzere üç alt tema elde edilmiştir.  
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Alt Tema 1: Öncelikli Yapılması Gereken 
Katılımcılar bakımın hemşirelik hizmetleri kapsamında ilk olarak yapılması gerektiğini ve 
tedaviye göre daha öncelikli olduğunu ifade etmişlerdir.  Bu alt temaya ilişkin hemşirelerden 
birkaçının ifadesi şöyledir:  
“Bakımın ilk başta yapmamız gereken şeylerin arasında geldiğini düşünüyorum. Çünkü 
hastanın tam bir iyilik halinde olması için ve kan değerlerinin ve sağlığının gidişatını 
etkileyen birincil etkenlerden birisi olduğu için yapmamız gereken ilk olgulardan birisi diye 
düşünüyorum.” (K1) 
“Bakım bakmaktan geliyor zaten. Bir hemşire olarak hastayı önce bi gözlemliyoruz. Çünkü 
hastayı görmen lazım tanıman lazım, vücudunu kontrol etmen lazım. Eksik bir durum var mı, 
bir gereksinimi var mı diye önce bir bakmak gerekir.  Bu nedenle bakım hemşirelikte olmazsa 
olmaz. Tedaviden önce bakım gelir aslında.” (K8).  
 
Alt tema 2: Mesleğin Temeli Olması 
Katılımcılar bakımın hemşirelik mesleğinin temeli olduğunu ve mesleğin ortaya çıkışında en 
önemli faktörün bakım olduğunu ifade etmişlerdir. Bu alt temaya ilişkin hemşirelerden 
birkaçının ifadesi şöyledir: 
“Hemşireliğin temeli bakım aslında. Önce hastanın bakımının yapılması, ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik her girişimin yapılması, ondan sonra tedaviye geçilmesi gerekir. Yani 
hemşirelik mesleğinde en önemlisi şey bakım, mesleğin temeli bakım.” (K3). 
“Hemşirelik mesleği eşittir bakım diye düşünüyorum. Zaten hemşirelik mesleğinin ortaya 
çıkışı da bakım nedeniyle. Florence Nightingale’in kırım savaşında yapmış olduğu 
uygulamalara baktığınızda mesela. Orda hastalara doktor eşliğinde tıbbi tedavi yapılıyordu. 
Ancak bu yeterli olmuyordu. Yaralıların yara bakımını yapmak gerekiyordu, yataklarının 
temiz olması gerekiyordu. Yani bakımın bu kadar önemli olması mesleği de ön plana 
çıkardı.” (K7). 
 
Alt Tema 3: Vicdani Sorumluluk 
Acilde görev yapan bir hemşire, acil serviste tedavinin ve iş yükünün çok fazla olması 
nedeniyle bakıma çok zaman ayıramadıklarını ancak vicdani sorumluluk hissederek bakım 
uyguladıklarını ifade etmiştir.  Bu alt temaya ilişkin katılımcının ifadesi şöyledir:  
“Bizim burada çok başka görevlerimiz var. Yok damar yoluydu, yok tedaviydi… Hepsi 
tamamen bizden beklendiği için bakıma insanın fırsatı kalmıyor. Yani acilin ortamından 
kaynaklı böyle. Ama yine de refakatçisi olmayan hastalara yardımcı oluyoruz. Yani mağdur 
etmiyoruz hastaları. Vicdani olarak yapıyoruz yani. Böylece onlar da rahatlıyor biz de 
vicdani olarak rahatlıyoruz.” (K4).  
 
Tema 3: Bakımın Olumlu Etkileri 
“Bakımın olumlu etkileri” ana temasına ilişkin “Hasta ile ilişkili sonuçlar” ve “Sunulan sağlık 
hizmeti ile ilişkili sonuçlar” olmak üzere iki alt temaları elde edilmiştir. 
 
Alt Tema 1: Hasta ile İlişkili Sonuçlar 
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bakımın hastaların konforunu ve uyku kalitesini 
artırdığını, hastanede yatış süresini kısalttığını, erken taburcu olmalarını sağladığını, hastaları 
psikolojik yönden rahatlattığını, sağ kalımı artırdığını, enfeksiyon gelişimini önlediğini, 
tedavi sürecini olumlu yönde etkilediğini ve hastaya uygulanan tedavi yükünü azalttığını 
vurgulamışlardır. Bu alt temaya ilişkin katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1113 

“Hastalar entübe olsa da, bilinç durumu kapalı olsa da bakım verdiğimiz tüm hastaların 
kendilerini iyi hissettiklerini düşünüyorum. Hastaların beden imgesinin bozulmaması için 
bakımın faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bakım yaparak CRP gibi enfeksiyon 
değerlerinin artmaması için önlem almış oluyoruz. Zaten bilinci açık hastalar böylece 
kendilerini daha iyi hissediyorlar ama uyuyan hastaların da (bilinci kapalı hastaları 
kastediyor) kendilerini iyi hissettiklerini düşünüyorum. Yani hem koruyucu önlem almış 
oluyoruz. Hem de psikiyatrik açıdan kendilerini iyi hissediyorlar.” (K1)  
“Örneğin pozisyon vermezsek hastada yara açılır. Açılan yara da hastada ağrıya neden olur. 
Bu da hastayı rahatsız eder. Bu yüzden bakım hastanın konforu için gerekli bir şey. Mesela 
yaralarda üremeler olursa hastada enfeksiyon gelişir. Bu da klinik olarak hastanın seyrini 
değiştirir. Yani bakım hastanın hem korunması hem de konforunun artırılması için çok 
önemli.” (K3) 
“Bakım vererek enfeksiyonun üremesini engelliyoruz ya da en minimal düzeye düşürüyoruz. 
Bunu dışında pozisyon vermek hastaları rahatlatıyor. Pozisyon verdiğimizde hasta sürekli 
aynı pozisyonda kalmıyor, böylece yara oluşmasını engelliyoruz.” (K5) 
“Bakım özellikle yoğun bakım ortamında temel yapı taşlarından biri. Bakım verilmeyen 
hastalarda üç gün içerisinde bile enfeksiyon gelişebiliyor. Buna bağlı sepsis ve ölüm riski çok 
yüksek olabiliyor. Ya da dekübit gelişebiliyor. Mesela burada bir yıla yakındır yatan hastalar 
var. Bu hastalarda bile hiç dekübit yarası ya da buna bağlı enfeksiyon, ölüm vesaire hiçbir 
şey olmadan hastalar burada gayet düzgün bir şekilde yatıyor. Bu bakımın sonucu… Bakıma 
bağlı yani. Bakım olmadığında sonuç mortaliteyi bile artırabiliyor. Yani yara oluştukça 
bilinçli bir hastaysa ağrı oluşma ihtimalini artırıyor. Enfeksiyon oluşma ihtimalini artırıyor. 
Hastaneden çıkış, taburculuk süresini arttırabiliyor. Buna bağlı olarak da hastanın yoğun 
bakım ajitasyonu oluyor. Yani hastayı psikolojik olarak etkiliyor. Bunun dışında bakım 
vererek uyku kalitesini artırdığınızda da ajitasyonu önlemiş oluyorsunuz. Böylece hastayı 
ekstra ilaçlarla sakinleştirmeye gerek kalmıyor. Yani hastanın ilaç alma oranını da azaltmış 
oluyoruz. Hasta hem de psikolojik olarak da olumlu yönde etkileniyor. Böylece hastaların 
tedaviye uyum sağlamalarına yardımcı olarak daha çabuk taburcu olmalarını 
sağlayabiliyoruz.” (K6) 
“Mesela ben hastaya çok severek dokunduğumda, temizlediğimde, hareket ettirdiğimde, 
bakım verdiğimde hastanın surat ifadesine hatta monitörüne bile yansıdığını düşünüyorum. 
Çünkü örnek veriyorum hastanın bi 6 saat boyunca sağ tarafa yattığını düşünün, bu hastanın 
surat ifadesine yansıyor. Çünkü hasta o pozisyondan sıkılmış oluyor. Ve ben bu hastaya 
bakımın iyi geldiğini düşünüyorum. Hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda. Hani ne 
kadar çoğu sedatize olsa da en son kaybolan şey işitme duyuları. Hisleri kaybolmuyor yani. O 
yüzden bu anlamda bakımın onlara iyi geldiğini düşünüyorum.  Ruhsal anlamda ve 
biyofiziksel anlamda rahatlatıyor bence.” (K7) 
 
Alt Tema 2: Sunulan Sağlık Hizmeti ile İlişkili Sonuçlar 
Katılımcılardan birkaçı bakımın sağlık hizmeti maliyetini azalttığını ve sunulan hizmetin 
niteliğini artırdığını belirtmişlerdir. Bu alt temaya ilişkin katılımcı ifadeleri şu şekildedir: 
“Bakım her yönüyle hastayı etkileyebiliyor. Bakımı iyi olmayan bir hastanın hastanede yatış 
süresi de uzuyor. Uzun süre hastanede yatılması maliyeti de artırabiliyor. Yani bakım 
olmazsa maliyet bile artabiliyor.” (K6) 
“Bakım olmazsa olmazımızdır. Bakım yapılmazsa hastanın gidişatını daha fazla sıkıntıya 
sokabilir. Yaptığımız her bakım hastaya artı olarak geliyor. Hem hizmetin niteliği açısından 
hem hastanın rahatlaması açısından hem de hastanın o anki sıkıntısını gidermek açısından 
bakımın mutlaka yapılması gerekir.” (K9)  
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Tema 4: Bakımı Engelleyici Faktörler 
Bu tema kapsamında “Hasta kaynaklı faktörler”, “Kurum kaynaklı faktörler”, “İş yükü ve 
sınırlı zaman”, “Kliniğe özgü faktörler” olmak üzere dört alt tema elde edilmiştir. 
 
Alt Tema 1: Hasta Kaynaklı Faktörler 
Katılımcılar hasta kaynaklı bakımı engelleyici faktörleri; hastanın bakımı tolere edememesi 
ajite olması ve tedaviyi reddetmesi olarak ifade etmişlerdir. Bu alt temaya ilişkin katılımcı 
ifadeleri şu şekildedir: 
“Mesela bazen hastalar pozisyon vermeyi tolere edemiyor. Ya da hastalar burada oluşan 
değil de geldiğinde ya da dışarda oluşan bir psikolojik nedenden dolayı ajite olabiliyor. 
Hiçbir şeyi tolere etmiyor, tedaviyi reddediyor, kabul etmiyor. Bu durumlar bakım vermemizi 
engelliyor.” (K6)  
 
Alt Tema 2: Kurum Kaynaklı Faktörler 
Hemşireler fiziki şartların eksikliği, personel eksikliği, malzeme yetersizliği ve malzeme 
kalitesinin kötü olmasını nitelikli bakım sunulmasını engelleyen kurum kaynaklı faktörler 
olarak belirtmişlerdir. Bu alt temaya ilişkin katılımcı ifadeleri şu şekildedir: 
“Elimizdeki malzemelere, o gün ki duruma göre elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Bazen malzemelerimiz yetersiz oluyor. Yani bakımın kalitesi malzeme eksikliği ya 
da o an ki şartlara göre değişiyor.” (K3) 
“Hani elimizden geleni yapıyoruz. Ama öyle yüzde yüz kaliteli olmuyor. Malzeme eksikliği, 
personel eksikliği, fiziki şartların eksikliği... Mesela bir hastanın saçını yıkayacaksın. Çok 
zahmetli oluyor böyle. Hani burda uygun şartlar yok. Hastanın vücudunu yıkamak istiyorsun. 
Yıkama için uygun bir alanımız yok. O yüzden sadece silme yapıyoruz. Bunlar en çok 
engelleyen şeyler.” (K2) 
“Temel nedenlerden biri eleman yetersizliği ya da personel sayısı azlığı. Zaten literatürde de 
var mesela 3. basamak bir yoğun bakımda iki hastaya bir hemşire düşmesi gerekiyor. Ama 
personel yetersiz olduğu zaman sen ne kadar yapmak istesen de karşında bir eleman 
bulamıyorsun. Diğer sorunlarımızdan birisi malzeme yetersizliği. Yani biz burda hijyenden 
bahsediyoruz ama yeri geliyor bi ıslak mendil bile bulamayıp, hastayı silemediğimiz zamanlar 
oluyor. Ya da klinikteki hasta sayısına oranla pozisyon verme yastığı sayısının yetersizliği bile 
bakım vermeyi çok etkiliyor. Pozisyonu veriyoruz ama yastıklarla desteklememiz gerekiyor. O 
destekleme yastıklarını bile bulamadığımız zaman doğru bir hemşirelik bakımı yapamamış 
oluyoruz.” (K6) 
“Yani şöyle ben hastayı nemlendirmek olsun ya da yara bakımını kendim yapıyorsam 
kendimden emin oluyorum. Ama hastaya pozisyon vermede destek olacak elemanlar olmadığı 
için ve hastaların birçoğu ventilatöre bağlı olduğu için, damar yolları ve kateterleri olduğu 
için tek başımıza hareket ettirmek çok zor. Bu bakımdan yeterli olduğumu düşünmüyorum 
açıkçası. Yani personel yetersizliğinden kaynaklı olarak etkili bakım sunamadığımı 
düşünüyorum. Ama bireysel anlamda yapabildiklerimde etkili bakım sunduğumu 
düşünüyorum. Bi de malzeme eksikliği. Mesela bazen hastalarımızın ciddi yaralarını 
doldurduktan sonra destek sağlamak için kapama dediğimiz daha kalın spançlara ihtiyacımız 
oluyor. Bunlar bazen olmuyor mesela. Öyle olunca 5-10 tane spancı dolduruyoruz. Bu da 
sağlıklı olmuyor çünkü o bant daha kolay açılıyor. Böyle olunca etkili olmuyor çünkü 
hastanın yarası yatakla temas ediyor. Spançlar birbirini ittirince bant açılıyor. Yara yatakla 
temas etmiş oluyor. Ya da defekasyonla çok kolay temas ediyor. Böyle şeylerden kaynaklı 
bakım verirken sorunlar yaşıyorum.” (K7)  
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Alt Tema 3: İş Yükü ve Sınırlı Zaman 
Katılımcılar, hemşire başına düşen hasta sayısı fazlalığının, zaman yetersizliğinin ve 
hemşirenin görev tanımı dışında yaptıkları işler nedeniyle etkili bakım sunamadıklarını ifade 
etmişlerdir.  
“Bazen nöbetler çok yoğun geçiyor. Her şey saati saatine yetişmeyebiliyor. Elimizden 
geldiğince yapmaya çalışıyoruz biz. Ama hasta yoğunluğu olduğunda etkili bakım 
sunamıyoruz maalesef.” (K3) 
“Hemşirelikte en önemlisi bakım. Ama biz çok fazla hemşirelik bakımı yapamıyoruz. Daha 
çok doktor işi yapıyoruz. Yani vakit kaybından dolayı açıkçası ben Türkiye’de hemşirelik 
bakımının çok aşırı kaliteli yapıldığını zannetmiyorum. Ama hastaların hem izlemi hem 
onların genel durumunu takip etmek açısından bakım çok gerekli. Bir de personel yetersizliği 
var. Hemşirenin her şeyi yetiştirmesi lazım. Bu yüzden de istediğimiz gibi bakım yapamıyoruz. 
Elimizdeki kısıtlı vakti kullanmaya çalışıyoruz. Yani çok işi kısıtlı zamanda yapmaya 
çalışıyoruz. Mesela bir pozisyon verme... Pozisyon verme doğru düzgün 2 saatte bir 
verilmiyor burada.” (K2) 
 
Alt Tema 4: Kliniğe Özgü Faktörler 
Acil serviste çalışan hemşireler acil serviste hasta sirkülasyonun fazla olduğunu, öncelikli 
olarak tedavinin yapılması gerekliliği nedeniyle bakımın ikinci sırada geldiğini ve bakım için 
yeterli olanakların olmadığını ifade etmişlerdir. 
“Yani yaptığımız bakımları etkili yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en iyi şekilde 
yapmaya çalışıyoruz. Ama burda hasta bakım yapacak kadar uzun süre kalmıyor. Bakım 
yapılması portföyüne uyan hastalar da buraya çok az geliyor. Yani hemşirelik bakımı 
uygulayabileceğimiz hastalar hem az kalıyor acilde hem de buna yönelik gelen hasta sayısı 
az. Birçok hasta ayaktan geliyor. Bir iki saat ortalama bekleme süresi oluyor. Dediğim gibi 
genel durum bozukluğu falan hastalar 6-7 saat ya da 10 saat kalıyor hastanede. Hani 24 saat 
kalan hasta çok yok. Yani herkes kendi ihtiyacını karşılayabildiği için hemşirelik bakımı 
açısından acil servis biraz daha şey kalıyor. Hani bi yoğun bakımla acili hemşirelik bakımı 
açısından karşılaştırmak imkânsız. Ama burda mesela ağız bakımı ihtiyacı olan hasta olursa 
gene yapıyoruz. Ama hasta uzun süre kalmadığı için saç yıkama, vücut bakımı, temizliği 
veyahut da döndürme işlemleri yapılmıyor. Tabi hastanın bası yarası olmadığı için hani öyle 
hastalar gelmediği için uygulayamıyoruz burda. Mesela yoğun bakımda 10 gün kalıyor hasta. 
Onu döndürmek zorundasın, saç temizliği yapmak zorundasın, vücudunu silmek zorundasın 
yani bütün uygulamaları ayrı ayrı yapmalısın. Ama burda o kadar kalmıyorlar (hastaları 
kastediyor).” (K8) 
“Biz burda hastanın kaldığı sürece ihtiyacına binaen gerekli bakımları yapıyoruz. Ama burda 
hasta en fazla 1 gün kalıyor yani 24 saati bile geçmiyor çoğunlukla.  Yani hasta sirkülasyonu 
fazla. Hasta ya taburcu oluyor ya da başka servislere yatışı yapılıyor. Biz burda acil 
hastaların acil ihtiyaçlarına yönelik tedavilerini yapıyoruz. Ama ihtiyacı varsa, gerekli 
olduğunda saçlarını temizliyoruz, temizliğini yapıyoruz, kirli çarşaflarını değiştiriyoruz. 
Acilin koşulları düşünüldüğü zaman burada hızlı bir sirkülasyon olduğu için tedavileri bir an 
önce yapılıp hastayı bir an önce iyileştirme derdindeyiz. Yani zamanla yarışıyoruz, hızlı 
olmak zorundayız. O yüzden bütün işlerimizde pratik çözüm yolları bulup bir an önce 
yetiştirmek için uğraşıyoruz. Yani o an hastanın sıkıntısı neyse, yapılması gereken ilk tedavi 
hangisiyse öncelikli olarak ondan başlıyoruz. Ondan sonra diğer tedavilerini ve bakımlarını 
yapıyoruz. Yoğun bakıma yakın bakımlar da yapıyoruz tabi ama bi yoğun bakım kadar rutin 
bir süreç olarak yapılan bakım değil. Çünkü yoğun bakımdaki olanaklardan farklı burası. 
Mesela yoğun bakımdaki gibi hastaya banyo yaptıracak ekipmanlar yok acilde.” (K9) 
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“Burası acil olduğu için hemen tedavi gerektiği için sonuçları çıkınca doktor hemen taburcu 
ediyor. Yatışı olacaksa diğer servislere yatırıyor. Uzun süre kalmıyorlar burada. İstatistiğini 
bilmiyorum ama hastalar genelde bir saate çıkıyorlar buradan. Serumunu falan aldıktan 
sonra, kan sonuçları çıktıktan sonra. O yüzden yoğun bakım gibi öyle bakım verecek bi sürede 
kalmıyorlar.” (K4) 
 
TARTIŞMA 
Acil servis ve yoğun bakım hemşirelerinin bakım algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu 
çalışmada, yoğun bakım hemşirelerinin bakım kavramını, hastaları iyilik halinde olmaları için 
destekleme, tıbbi tedavi dışında yapılan uygulamalar ve hastanın fiziksel gereksinimlerini 
karşılama olarak ifade ettikleri belirlenmiştir. Çalışma bulgumuza benzer şekilde, yoğun 
bakım hemşirelerinin bakım kavramı algısını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, 
hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun bakım kavramını fiziksel bakım olarak algıladıkları ve 
bakımı; ‘fiziksel gereksinimini karşılayamayan hastaların bu ihtiyaçlarını gidermelerine 
yardım etmek’’ olarak tanımladıkları bildirilmiştir (Tekin, 2017). Acil hemşireleriyle 
yürütülen bir çalışmada da hemşirelerin bakım kavramını; daha çok hastanın fiziksel 
ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımladıkları belirlenmiştir (İnce ve Bingöl, 2020). 
Çalışmamıza katılan acil hemşirelerinin ise bakımı hekim tarafından verilen tedaviyi 
uygulamak ve tedavi kapsamında yapılması gereken girişimleri yapmak olarak tanımladıkları 
belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada hemşirelerin bakım algılarının çalıştıkları kliniğe göre 
farklılık gösterdiği bildirilmiştir (Müdüt, 2022). Çalışmamızda da bakım kavramı algısının 
acil servis ve yoğun bakım hemşirelere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu durum yoğun 
bakım ve acil servis ortamındaki hasta profilinin, uygulanan prosedürlerin ve işleyiş 
farklılığının zamanla hemşirelerin bakım algısını etkilediğini düşündürmektedir. Nitekim 
çalışmamızda yoğun bakım hemşirelerinin bakımı çoğunlukla fiziksel bakım olarak; acil 
hemşirelerinin ise tedavi uygulamaları olarak algıladıkları belirlenmiştir. Hemşirelik 
bakımının bireylerin bütüncül boyutlarına yönelik gereksinimleri (fiziksel bakım, manevi 
bakım, psikolojik ve duygusal destek) karşılayacak şekilde sunulması gerekmektedir. Ayrıca 
bakıma ilişkin hemşire davranışları bireyin yanında olma, bireyi tanıma, dinleme, dokunma ve 
şefkatli olmayı içermektedir (Kıvanç, 2016). Bu doğrultuda çalışma bulgularımız hemşirelerin 
hastaları bütüncül bir şekilde ele almalarının ve bakım algılarının geliştirilmesinin 
gerekliliğini vurgulamaktadır.  
Bakım, hemşirelik mesleğinin temelini oluşturmaktadır (İlhan ve Öztaş, 2021). Bu çalışmada 
katılımcıların büyük bir çoğunluğu bakımın hemşirelik hizmetleri kapsamında ilk olarak 
yapılması gerektiğini, tedaviye göre daha öncelikli olduğunu ve hemşirelik mesleğinin temeli 
olduğunu belirtmişlerdir. Tekin’in (2017) çalışmasında da hemşireler, bakım kavramının 
hemşireliğin temelini oluşturduğunu ifade etmişlerdir (Tekin, 2017). Çalışma bulgumuz 
katılımcıların bakımın hemşirelikteki öneminin farkında olduklarını göstermektedir. Bununla 
birlikte katılımcılar bakımın hastalar ve sağlık hizmetinin sunumu üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğunu vurgulamışlardır. Çalışma katılan hemşirelerin tamamına yakını bakımın hastaların 
konforunu ve uyku kalitesini artırdığını, hastanede yatış süresini kısalttığını, erken taburcu 
olmalarını sağladığını, hastaları psikolojik yönden rahatlattığını, sağ kalımı artırdığını, 
enfeksiyon gelişimini önlediğini, tedavi sürecini olumlu yönde etkilediğini ve hastaya 
uygulanan tedavi yükünü azalttığını vurgulamışlardır. Bununla birlikte bakımın, sunulan 
hizmetin niteliğini artırdığını ve maliyeti azalttığını belirtmişlerdir. Nitelikli bir şekilde 
sunulan bireyselleştirilmiş bakım, bireylerin gereksinimlerini belirleyerek, bu gereksinimlerin 
karşılanmasını sağlayacaktır. Böylelikle hemşirelik bakımının sonuçları hem bireylerin iyilik 
halinin artırılmasına hem de sağlık hizmetinin kalitesine olumlu yönde yansıyabilir.  
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Bu çalışmada katılımcıların, bakımın hemşirelik mesleğindeki öneminin, hasta birey ve sağlık 
hizmeti sunumu üzerindeki olumlu etkilerinin farkında olduklarını ancak yeteri kadar nitelikli 
bakım sunamadıklarını ifade ettikleri saptanmıştır. Hemşirelerin büyük bir çoğunluğu nitelikli 
bakım sunmalarının önündeki engelleri; fiziki şartların yetersizliği, personel eksikliği, 
malzeme ve zaman yetersizliği, malzeme kalitesinin kötü olması, hemşire başına düşen hasta 
sayısı fazlalığı ve hemşirenin görev tanımı dışında yaptıkları işler olarak ifade etmişlerdir. 
Bununla birlikte özellikle acil serviste görev yapan hemşireler acil serviste hasta 
sirkülasyonun fazla olduğunu, öncelikli olarak tedavinin yapılması gerekliliği nedeniyle 
bakımın ikinci sırada geldiğini ve bakım için yeterli olanakların olmadığını belirtmişlerdir. 
Çalışma bulgumuza benzer şekilde hemşirelerle yapılan bir çalışmada katılımcılar; hemşire 
sayısının yetersiz olması, hasta sayısının ve iş yükünün fazla olması, uzun çalışma saatleri, 
kurum kaynaklı faktörler ve fiziki ortamın hemşirelik bakımını en çok etkileyen faktörler 
olarak sıralamışlardır (Gül ve Dinç, 2018). Bir başka çalışmada ise hemşirelere bakım 
kalitesinin yetersiz olmasının neden kaynaklı olduğu sorulduğunda, hemşirelerin %73,3’ü 
günlük bakılan hasta sayısının fazla olduğunu, %71,7’si hemşire sayısının yetersiz olduğunu, 
%58,3’ü hasta bakımı dışında servisin iş yükünün fazla olduğunu ifade etmişlerdir (Bekmezci, 
2019). Spazapan ve arkadaşlarının (2022) çalışmasında da hemşirelerin görev ve 
uygulamalarının fazla ve çeşitli sayıda olmasının hemşirelik uygulamalarını engelleyen 
faktörler arasında olduğu bildirilmiştir (Spazapan ve ark., 2022). Nitelikli bakım hizmeti 
sunulmasında yeterli sayıda hemşire bulundurulması önemlidir (Karaca ve Durna, 2018). Bu 
nedenle bakımın niteliğinin artırılması için hasta başına düşen hemşire sayısının artırılması, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeterli fiziki imkanların sağlanmasının gerekliliği ön 
plana çıkmaktadır.  
 
SONUÇ  
Bu araştırmada hemşirelerin bakımı hasta bireylerin fiziksel gereksinimlerini karşılama olarak 
tanımladıkları, bakımın hemşirelik mesleği için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu, 
hastalar ve sağlık hizmeti üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade ettikleri saptanmıştır. 
Ayrıca hemşireler iş yükü fazlalığı, personel eksikliği ve fiziksel yetersizlikler gibi nedenlerin 
etkili bakım sunmalarını engellediğini belirtmişlerdir. Acil serviste çalışan hemşireler, hasta 
sirkülasyonun fazla olması ve tedavinin öncelikli olması nedeniyle bakımın ikinci planda 
kaldığını vurgulamışlardır. Bu doğrultuda, hemşirelerin bakımı yalnızca fiziksel bakımdan 
ziyade bütüncül bir şekilde algılamaları ve buna yönelik hizmet içi eğitimlerle bakıma ilişkin 
olumlu algı ve farkındalık geliştirmeleri yönünde desteklenmeleri önerilmektedir. Ayrıca her 
bir kliniğin kendine özgü dinamiği nedeniyle bakım sunumunu etkileyebileceği, bu nedenle 
etkili hemşirelik bakımının sunulabilmesi için gerekli olanaklarının sağlanması, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi ve engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik 
stratejilerin oluşturulması gerekliliği sonucuna varılmıştır. 
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MEVLİD GELENEĞİ İÇERİSİNDE ABDÎ’NİN MEVLİDİ 
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ÖZET  
Kelime manası olarak mevlid; doğum zamanı, yeri, doğum, doğum münasebetiyle yapılan 
törenler, Hz. Muhammed’in doğumu ve doğumundaki olayları anlatan menkabe anlamlarına 
gelmektedir. Ama daha çok Hz. Muhammed’in doğumu, hayatı, mucizeleri, ahlakı, vefatı gibi 
konuları işleyen eserler şeklinde bilinmektedir. Dinî türler içerisinde de sayı itibarıyla büyük 
bir zenginliğe sahip olan mevlidler, Türk halkının Hz. Muhammed sevgisinin bir 
göstergesidir. Daha sonraları ise toplumsal hayatta önemli günlerde, özellikle kandillerde, 
okunması âdet hâline gelen bir kültürün parçasına dönüşmüştür.  
Süleyman Çelebi’nin öncülük ettiği bu tür, herkes tarafından sevilip okunmasıyla birlikte her 
yüzyılda çok sayıda şair tarafından yeniden ele alınmış ve peygamber sevgisinin yansıma yeri 
olmuştur. Bu çalışmanın konusunu oluşturan manzume de mevlid geleneğinde yer alan bir 
eserdir. 16. yüzyılda yaşadığı düşünülen Abdî’nin kısa mevlidi, özellikle muhteva yönüden 
Süleyman Çelebi’nin öncülük ettiği geleneğe bağlı kalırken; şekil yönünden ise bir takım 
farklılıklara sahiptir. 241 beyitten oluşan bu mevlid, 178. beyte kadar remel bahrin fâʻilâtün 
fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün kalıbıyla, metnin bitimine kadar da hezec bahrin mefʻûlü mefâʻîlü 
mefâʻîlü feʻûlün kalıbıyla yazılmıştır. Şair gelenekten ayrılarak uzun bir vezin tercihinde 
bulunmuş ve birkaç vezin kusuru haricinde seçtiği vezinleri gayet başarılı kullanmıştır. Ayrıca 
kısa bir mevlid olmasına rağmen eserde kaside ve mesnevi olmak üzere farklı nazım şekilleri 
tercih etmiştir. Metin, kaside nazım şekliyle; geçiş beyitleri ve son bölümlerin bazı beyitleri 
mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Manzumede dikkat çeken diğer bir husus ise vasıta 
beyitlerinin birbirine benzemekle birlikte değişmesidir. Şair; vezin, nazım şekli ve vasıta 
beyitlerini farklılaştırarak eserini monotonluktan kurtarmış, manzumesine akıcılık ve ahenk 
kazandırmıştır. Ayrıca Abdî’nin mevlidinde, Süleyman Çelebi’nin mevlidindeki sade ve 
anlaşılır üslubun aksine Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun kullanıldığı, ağır ve sanatlı bir 
üslup dikkat çekmektedir.   
Hazırlanan bu çalışmada; edebî bir gelenek başlatan Süleyman Çelebî’nin Vesiletü’n-Necât’ı 
ile bu geleneği takip eden Abdî’nin Mevlid’i şekil ve muhteva özellikleriyle mukayese 
edilmiştir. Böylece mevlid geleneğinin değişen ve devam ettirilen yönleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hz. Muhammed, Süleyman Çelebi, Abdî, mevlid, gelenek.  
 

THE MEVLID OF ABDI IN THE MEVLID TRADITION 
 
ABSTRACT 
Mevlid as a word meaning; birth time, place, birth, ceremonies on the occasion of birth, It 
means the story of the birth of Hz. Muhammad and the events of his birth. But more so, It is 
known in the form of works dealing with subjects such as the birth, life, miracles, morality 
and death of Hz. Muhammad. Mevlids, which have a great richness in number among 
religious types, are the names of the Turkish people, It is a sign of love for Muhammad. Later 
on, it has become a part of the culture that has become a tradition to be read on important days 
in social life, especially in candles.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1120 

This genre, pioneered by Süleyman Çelebi, has been loved and read by everyone, and has 
been reconsidered by many poets every century and has become a place of reflection of the 
love of the prophet. The poem, which is the subject of this study, is also a work in the 
tradition of mawlid. While Abdi's short mevlid, who is thought to have lived in the 16th 
century, adheres to the tradition pioneered by Süleyman Çelebi, especially in terms of content; 
In terms of shape, it has some differences. Consisting of 241 couplets, this mevlid was written 
in the form of remel fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün until the 178th verse, and in the form 
of hezec mefʻûlü mefâʻîlü mefâʻîlü feʻûlü until the end of the text. The poet left the tradition 
and preferred a long meter, and he used the meters he chose very successfully, except for a 
few meter flaws. In addition, although it is a short mevlid, different verse forms such as 
kaside and mesnevi were preferred in the work. The text is in verse in the eulogy; transition 
couplets and some couplets of the last chapters are written in mesnevi verse. Another point 
that draws attention in the verse is that the vehicle couplets change although they are similar 
to each other. Poet; He saved his work from monotony by differentiating rhythm, verse form 
and instrumental couplets, and brought fluency and harmony to his verse. In addition, in 
Abdi's mevlid, unlike the plain and understandable style of Süleyman Çelebi's mevlid, a 
heavy and artistic style in which Arabic and Persian words are used intensely draws attention. 
In this study prepared; In this study, the Vesiletü'n-Necât of Süleyman Çelebi, who started a 
literary tradition, and the Mevlid of Abdi, who followed this tradition, were compared in 
terms of form and content. Thus, the changing and continuing aspects of the mevlid tradition 
were tried to be determined. 
Keywords: Hz. Muhammed, Süleyman Celebi, Abdî, mevlid, tradition. 
 
Giriş 
Arapça “v, l, d” kökünden gelen mevlid kelimesi, doğma, doğurma, doğum zamanı, doğum 
yeri, birinin doğum günü anlamlarına gelmektedir. Bir kimsenin, özellikle Hz. Muhammed’in 
doğumu vesilesiyle düzenlenen merasimler, zamanla mevlid şeklinde anılmaya başlamıştır. 
Bu kutlamalara ilk defa Fatımiler zamanında Mısır’da rastlanırken; ilk mevlid örneği ise H 
604/M 1207 yılında Erbil’de Kökbörü zamanında görülmektedir. Türklerde ise bu kutlamalar 
Süleyman Çelebi’nin eserini yazmasından (1409) sonraya denk gelmiştir. Sultan III. 
Murat’tan sonra da mevlid, devlet törenleriyle kutlanmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti 
zamanında; Kandil gecelerinde, Kadir gecesinde, padişah çocuklarının doğumu, şehzadelerin 
sünnet ve evliliklerinde vd. mevlid alayları düzenlenmiş ve dinî, askerî, mülkî erkanın ve 
halkın katılımıyla gerçekleştirilen bu görkemli alaylar bir anlamda devlet otoritesinin refah 
düzeyinin göstergesi olmuştur.  
Önce saray çevresinde, daha sonra halk arasında yaygınlaşan mevlid geleneği, imparatorluğun 
son devrine kadar varlığını sürdürmüştür. Günümüzde ise farklı vesilelerle çeşitli bilimsel 
toplantılar, yarışmalar, fuarlar, dinî-tasavvufî müzik konserleri, gösteriler gibi etkinliklerle 
çağdaş mevlid kutlamaları devam ettirilmekte; geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlar 
kurulmaktadır. Böylece dinî, sosyal ve edebî yaşam hareketlendirilmektedir (Akarpınar, 2007: 
640).  Ayrıca mevlid; kandillerde, dinî törenlerde, doğum, evlenme, askere gidişte, sünnette 
vb. önemli günlerde makamla okunmaktadır. Kur’an’dan bir bölüm okunduktan sonra 
mevlidin bahir adı verilen makamla söylenen bölümlerine geçilir. Mevlidhanın okuduğu 
bahirler arasında da çeşitli dua ve zikirler yapılır. Uzun bir dua ile de tören sona erer 
(Hançerlioğlu, 2005: 373). 
Türk edebiyatında bir gelenek başlatan mevlid metni ise, Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı 
Vesîletü’n-Necât’tır. Mevlid adıyla bilinen ve kendi türü içinde güçlü, akıcı bir söyleyişe 
sahip ilk tanınmış eser olan Vesîletü’n-Necât’ın en belirgin etkisi, Türk edebiyatında mevlid 
türünün tanınmasını ve yeni mevlidlerin üretilmesini sağlamasıdır.   
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Hatta Köprülü’ye göre, 15. yüzyıldaki divan ve halk edebiyatlarının birleşmesine, âşık tarzı 
şiir geleneğinin oluşumuna da bu eserin katkıları bulunmaktadır (Akarpınar, 2007: 637). 
Edebî tür olarak mevlidler; Hz. Muhammed’in doğumunu, ahlakını, mucizelerini, miraç ve 
vefatını anlatan; daha ziyade topluluk önünde okunmak maksadıyla sade, yalın ve samimi bir 
üslupla çoğunlukla mesnevi nazım şekliyle yazılan eserlerdir (Kütük, 2018: 2). Türk 
edebiyatında bilinen örneklerinin çoğu Hz. Muhammed için yazıldığından mevlid, “Hz. 
Muhammed’in doğumunu anlatan eserlerin genel adı” şeklinde kabul görmüştür. Bunun yanı 
sıra yapılan çalışmalarda, mevlid türündeki eserlerin sadece Hz. Muhammed için değil; Hz. 
Ali ve Hz. Fatıma’nın doğum hadiselerini, hatta Köksal’ın (2016) çalışmasında belirttiği gibi 
bir müridin şeyhinin doğumunu anlatmak için kaleme alındığı da görülmektedir (Köksal, 
2016: 2). 
Mevlid türündeki eserlerin hemen hemen hepsindeki ortak konu, mevlidlerin esas odak 
noktası, Hz. Muhammed’in doğum hadisesidir. Bu eserlerde; nübüvvet nurunun yaratılması, 
nurun peygamberleri dolaşarak Hz. Abdullah’a gelişi, Hz. Amine’nin hamileliği ve 
hamileliğinde yaşanan mucizeler, doğum ve doğumda gerçekleşen mucizeler ele alınmaktadır. 
Bazı mevlidlerde ise miraç, Hz. Peygamber’in mucizeleri, ahlakı, hayatı, ölümü de 
işlenmektedir. Şekil olarak içerisinde farklı nazım şekillerini barındırmakla birlikte 
çoğunlukla mesnevi şeklinde kaleme alınmaktadır. Mevlidlerde beyit sayısında ise bir standart 
yoktur. Beyit sayısı 5oo’e kadar olanlar kısa mevlid, 500-1000 beyit olanlar orta uzunlukta 
mevlid, daha hacimli olanlar da uzun mevlid şeklinde değerlendirilmektedir (Köksal, 2011: 
26). 
Mevlidlerin tertip düzenleri belli bir sırayı izlemiştir. Genellikle tevhid, münacat, na’t ile 
başlamakta, akabinde nur-ı Muhammedî, Hz. Peygamber’in doğumu, miracı ve diğer 
mucizeleri anlatılmakta, vefatından sonra başta Hz. Muhammed ve ashabı olmak üzere eseri 
yazan, okuyan ve dinleyen için dua ile bitmektedir. Bununla birlikte her faslın sonunda 
peygambere salavatın yer aldığı tekrar beyitleri bulunmaktadır (Aksoy, 2004: 483). 
Süleyman Çelebi ve eseri Vesîletü’n-necât ise Türk edebiyatında yazılan mevlidleri uzun süre 
etkisi altına almıştır. Bu esere her yüzyılda rağbet edilmiş, Türk dünyasında bilinen, sevilen, 
okunan bir eser olmuştur. Türk insanının peygamber sevgisinin bir yansıması olan Vesîletü’n-
Necât, mevlid geleneğini başlatmıştır. Yüzyıllar boyunca pek çok isim Süleyman Çelebi’nin 
izinden gitmiş, onun mevlidinden şekil ve muhteva yönünden etkilenmiştir. Hatta mevlid 
yazan şairler, Vesîletü’n-Necât’tan kendi eserlerine mısra ya da beyit de alıntılamıştır. 
Böylesine yüksek bir etki gücüne, tanınırlığa sahip mevlidi elbette ki bu çalışmanın konusu 
olan mevlidin sahibi Abdî de görmüş ve mevlid geleneği içerisinde yerini alacak 
manzumesini kaleme almıştır. Eserinde Süleyman Çelebi’nin mevlidinden şekil ve muhteva 
yönünden benzerlikler, etkilenmeler olsa da Abdî, kendi şiir anlayışını ortaya koyacak özgün 
bir metin ortaya koymaya çalışmıştır. Daha çok şekilsel hususiyetlerde farklılık gösteren 
mevlidin muhtevası ise gelenek doğrultusundadır. Dinî kaynaklara dayalı yazılan, ayet ve 
hadislerle delillendirilen bu mevlidde; nübüvvet nurunun yaratılması, nurun peygamberleri 
dolaşarak Hz. Abdullah’a gelişi, Hz. Amine’nin hamileliği, doğum ve doğumda gerçekleşen 
mucizeler anlatılmaktadır. 
 
Süleyman Çelebi Vesîletü’n-Necât’ı ile Abdî’nin Mevlid’inin Şekil ve Muhteva 
Yönünden Mukayesesi 
-Süleyman Çelebi, mevlid geleneğini başlatan eseri Vesîletü’n-Necât’ı, Ulu Cami imamlığı 
sırasında yaşanan bir olay üzerine yazmıştır. Kaynakların çoğunda geçen hadise şöyledir: 
İranlı bir vaiz, vaazı sırasında Bakara suresinin 285. ayetini 253. ayeti ile karıştırmış ve 
peygamberler arasında bir fark olmadığını, Hz. Muhammed’in de Hz. İsa’dan üstün 
tutulmadığını söylemiş.   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1122 

Camide bulunan bir Arap da İranlı vaize itiraz etmiş; fakat halk vaizin tarafını tutmuş. Arap 
da vaizin aleyhine fetvalar almış, hatta onun katline bile hükmettirmiş. Süleyman Çelebi bu 
olaya çok üzülerek; 
 

Ölmeyüp Îsâ göge buldugı yol 
Ümmetinden olmak içün idi ol (Vesîletü’n-Necât, 85) 
 

beytiyle başlayan şiirini söylemiş ve sonra halkın çok beğendiği bu beytin de bulunduğu, Hz. 
Muhammed’e duyduğu sevgi ve hürmeti dile getiren eserini kaleme almıştır (Pekolcay, 2006: 
15).  
Süleyman Çelebi, kendi eserinin kıymetini de mevlidinde dile getirir. Manzumesinin Hz. 
Muhammed’in mevlidi olduğunu, mevlide itibar edenlerin Hz. Peygamberden de itibar 
göreceğini, onlara Hz. Muhammed’in şefaatçi olacağını söyler. Birçok yerde şair, eserinin bir 
mevlid olduğunu vurgular: 

Mustafânun mevlididür bu kelâm 
Sanmanuz bunı kelâm-ı her avâm 
 
İzzetini key sakınun bu sözün 
Devletünüze sebebdür bu sizün 
 
Mevlidine kim anun izzet kıla 
Mustafâdan ol dahi izzet bula 
 
Hem şefîʿ ola ana ol Mustafâ 
Ola derdine şefâati şifâ (Vesîletü’n-Necât, 164-167) 
 

Bu çalışmada mukayese edilen mevlidin sahibi Abdî ise, 16. yüzyılda yaşadığı düşünülen bir 
isimdir (Pekolcay, 2016: 18; Aksoy, 2004: 483). Abdî mahlası, Türk edebiyatında en çok 
kullanılan mahlaslardan biridir ve 30 civarında şair bu mahlası kullanmıştır. Mevlid yazan 
şairler arasında sayılan Abdî’nin hangisi olduğuna, hayatına ve eserinin yazım tarihine dair ise 
net bilgi yoktur (Kaya, 2015: 128). Şair mevlidinde iki yerde mahlasına yer verir: 
 

Ey ʿAbdî-i şîr bârî bu medh ü bu senâlar 
Bî-reyb ü riyâ bunca bu güftâr u edâlar (223) 
 
Daʿvâtı idüp ʿAbdî içün mûcib-i gufrân 
Redd itme nasîb eyle cemâlinle cinânı (240)1 
 

Abdî’nin eserinde, mevlidinin neden yazıldığıyla ilgili bir kayıt yoktur. Peygamber sevgisini 
terennüm eden şair, manzumesinde mevlidin faziletine paha biçilemeyeceğinden bahseder. 
Hadislerden, İslam âlimlerinin sözlerinden, rivayetlerden örnekler verir. Mevlid yazanlara ve 
dinleyenlere Allah’ın rahmet edeceğini, peygamberin de onlara şefaatçi olacağını ve mevlidin 
sevabının fazlalığını dile getirir:  

 
1 Abdî’nin mevlidindeki beyit örnekleri Kaya (2015)’nın hazırladığı tenkitli metninden alınmıştır. Süleyman 
Çelebi’nin mevlidindeki beyit örnekleri için de Pekolcay (2016)’ın çalışmasından yararlanılmıştır. 
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Yazdılar baʿzı nüsahlarda rivâyât-ı latîf 
İşiden ihvân-ı dín mevlûd-i fahrü’l-enbiyâ 
 
Ol kadar fazlı sevâbı var ki takrîr ü beyân 
Olsa tafsîlen tamâmıyla ne mümkindür edâ (18-19) 

 
Peygamber sevgisinin yansıma bulduğu metinde şair, Allah’ın affına, rahmetine ve Hz. 
Muhammed’din şefaatine taliptir: 
 

Sultân-ı rusül hiç ola giryân olayım ben 
Âlin gibi şâfiʿlerimiz âl-i ʿabâlar 
 
Yâ Rabb habîbin şeref-i hürmeti olsun 
Hem hürmeti ashâb-ı güzîni hulefâlar 
 
ʿAfvınla şefâʿat dileriz rûz-ı kıyâmet 
Magfûr idüben cümlemizi garka-i rahmet (232-234) 

 
- Süleyman Çelebi’nin eseri; Mevlid, Mevlüd, Mevlûd vd. adlarıyla kaydedilse de şair eserine 
Vesîletü’n-Necât adını vermiş ve eserini H 812/M 1409 yılında Bursa’da tamamlamıştır: 
 

İşbu kân-ı şehd ki şirîndür dadı 
Bil Vesîletü’n-Necât oldı adı 
 
Hem sekiz yüz on ikide târihi 
Bursada oldı tamâm bu ey ahi (Vesîletü’n-Necât, 762-763) 

 
Abdî’nin eserinde ise manzumesine yönelik özel bir adlandırmaya rastlanmaz. Metnin 
nüshaları Mevlid, Mevlid-i Şerîf, Mevlûdi’n-Nebî Sallallâhu ‘Aleyhi ve Sellem adlarıyla 
kaydedilmiştir. Manzume içinde de şair mevlidden bahsederken mevlûd, mevlûd-i şerîf 
ifadelerini tercih etmiştir: 
 

Ey şâh-ı rüsul mecmaʿ-ı enfâs seninçün 
Mevlûd-i şerîfinle bu ihlâs seninçün (216) 
 
Mahz-ı şeref-i mevlûd müştâk-ı cemâlin 
Ey rahmet-i ʿâlem bu senâ hâs seninçün (219) 

 
Türkçede mevlid, halk arasında mevlüd şekliyle kullanılmış, metinlerin çoğunda da bu şekilde 
kaydedilmiştir. Fakat kelimenin doğru telaffuzu mevliddir; zira mevlûd Arapçada doğmuş 
çocuk anlamına gelmektedir (Pekolcay, 2016: 17). Bu anlamına rağmen mevlid türündeki 
eserlerin çoğunda adlandırmaların mevlûd şeklinde olduğu görülmektedir. Abdî’nin 
mevlidinde de böyle kullanımlar görülür. 
Abdî’nin eserinin tarihlendirmesiyle ilgili bilgiler ise iki nüshada yer alan bilgilerdir: 1846/47 
yılı istinsah tarihi ve 1857 yılı basım tarihi. Dolayısıyla 16. yüzyılda yaşadığı düşünülen 
Abdî’nin mevlidinin yazım tarihiyle ilgili net bir tarihlendirme yapılamamaktadır. Fakat 
mevlidde; Eski Anadolu Türkçesi özellikleri rastlanılır. Metin içinde geçen -(y)Up, -(y)UbAn, 
-(y) IcAk, -(y)IsAr, sagış, olavuz gibi ek ve kelime kullanımları Eski Anadolu Türkçesi 
dönem özelliklerine örnek gösterilebilir:  
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Müjdeler zâhir olısar mefhar-i her dü cihân 
Müjdeler zâhir olısar pîşvâ-yı dâsitân (73) 
ʿAfvıñla şefâʿat dileriz rûz-ı kıyâmet 
Magfûr idüben cümlemizi garka-i rahmet (234) 
Mazhar olavuz ʿafv ile gufâna İlâhî 
Heyhât ve heyhâta varılsa n’ola hâlât (213) 
Bunca cemʿ oldı melekler sagışın Allâh bilür 
Mekkeniñ tagıyla taşı nûr ile toldı tamâm (139) 

 
- Arapça mensur bir münacatla eserine başlayan Süleyman Çelebi, eserini mesnevi nazım 
şekliyle remel bahrin fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün kalıbıyla Türkçe yazmıştır. Eserinde mesnevi 
nazım şeklini kullanan şair, sadece Hz. Muhammed’in doğumu ve doğumuyla vuku bulan 
mucizeleri anlattığı bölümden sonra “Mustafâ” redifli ve gazel nazım şekliyle yazılmış 10 
beyitten oluşan bir methiyeye yer verir: 
 

Çünkim belürdi dünyâda âsâr-ı Mustafâ 
Tutdı cihânı ser-te-ser envâr-ı Mustafâ 
 
Uruldı cânda nevbet-i şerʿ-i Muhammedî 
Toldı cenân cinânında ezhâr-ı Mustafâ 
 
Tevhîd servi ravza-i îmânda bitdi hoş 
Akdı çü ayn-ı hikmet-i esrâr-ı Mustafâ 
 
Hak gülşeninde ötdi girü vahy bülbüli 
Rahmet gül ile toldı bu gülzâr-ı Mustafâ 
 
Oldı meşâm-ı ʿakl u dil ü cân muʿattar uş 
Açıldı çünki nâfe-i güftâr-ı Mustafâ 
 
Kalmadı kadri kıymeti dürr ü cevâhirün 
Dürler çü saçdı lutf-i dürerbâr-ı Mustafâ 
 
Bâzâr-ı küfr ü kibr ü delâlet harâb olup 
Hem hoş bezendi şerʿ ile bâzâr-ı Mustafâ 
 
Dînün çerâgı yandı vü yandı kamu oda 
Küffâr-ı ehl-i şirk ü hep agyâr-ı Mustafâ 
 
Gerçi ki yokdurur bu Süleymânda hoş ʿamel 
Lîkin anım ümmidi dahı var-ı Mustafâ 
 
Sen Mustafâyı cân ile tekrâr eylegil 
Nûr arturur gönüllerde tekrâr-ı Mustafâ (Vesîletü’n-Necât, 293-302) 
 

Eserin beyit sayısı ise değişkenlik göstermekle birlikte Pekolcay’ın (2016) çalışmasında 768 
beyit şeklindedir.  
Türkçe mevlid metinlerinin çoğu da Süleyman Çelebi’nin izinden giderek bu kalıpla mesnevi 
nazım şekliyle yazılmış ve ortalama olarak 600-1400 beyitten oluşmuştur (Aksoy, 2007: 325).  
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Abdî’nin mevlidi ise vezin, nazım şekli ve beyit sayısı noktasında gelenekten farklılaşmıştır. 
Kaya’nın (2015) çalışmasında 241 beyitten oluşan bu mevlid, 178. beyte kadar remel bahrin 
fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün kalıbıyla, metnin bitimine kadar da hezec bahrin mefʻûlü 
mefâʻîlü mefâʻîlü feʻûlün kalıbıyla yazılmıştır. Şair, farklı bir vezin kullanacağını bölüm 
başına eklediği “Vezn-i Dîger Beyân Şod” başlığıyla işaret etmiştir. Gelenekten ayrılarak 
uzun bir vezin tercihinde bulunan şair, birkaç vezin kusuru haricinde seçtiği vezinleri gayet 
başarılı kullanmıştır. Ayrıca kısa bir mevlid olmasına rağmen eserde kaside ve mesnevi olmak 
üzere farklı nazım şekilleri tercih etmiştir. Metin, kaside nazım şekliyle; geçiş beyitleri ve son 
bölümlerin bazı beyitleri mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Vasıta beyitleri de genel 
itibarıyla kendi arasında kafiyeli olsa da kafiyesiz vasıta beyitleri de bulunur. Bununla birlikte 
manzumenin ilk bölümlerindeki düzen, terci-bend nazım şeklini hatırlatmaktadır. Metnin 
kafiye düzeni; aa xa xa xa … vv vv, bb xb xb xb… vv vv, xc xc xc xc … xv vv, dd xd xd dd dd 
… vv vv, xe xe xe … vv vv, xf xf xf … vv vv, xf xf xf … xv xv, xf xf xf … xv, xf xf xf ff ff ff … xv 
vv, gg xg xg ıı ıı jj vv vv xv, kk kk xk kk ll mm kk nn… şeklindedir (Kaya 2015: 130-131). 
- Mevlid ile ilgili kaynaklarda Süleyman Çelebi’nin eserini oluştururken, Âşık Paşa’nın 
Garipnâme ve Erzurumlu Kadı Darîr’in Sîretü’n-nebî adlı eserlerinin mevlid bölümlerinden 
etkilendiği dile getirilmektedir. Bu isimlere; İbnü’l Cezerî’nin 1396 yılında yazdığı Zâtü’ş-
şifâ fî  Sîreti’n-Nebiyyi ve’l-Hulefâ, Ahmedî’nin İskendernâme’sindeki mevlid bölümü ve 
Arapça siyer kitaplarından Ebü’l-Hasan el-Bekrî’nin eseri de eklenmektedir (Köksal, 2011: 
41-43; Pekolcay, 2016: 36). Saygın ve eğitimli bir din adamı kimliğiyle Süleyman Çelebi’nin 
bu eserleri görmesi ve etkilenmesi, eserine yansıtması ise olağan bir durumdur. Abdî’nin de 
bu anlamda özellikle Süleyman Çelebi’nin etkisinde kaldığını ve kendisinden önce yazılan 
mevlidleri ve mevlide dair kaynakları gördüğü söylenebilir. Şair, özellikle muhteva 
konusunda geleneği takip ederken; özgünlüğünü şekil hususiyetlerinde ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Bununla birlikte şairin, manzumesinde;  İbnü’l-Hacer, Müslim, Hz. Ebu Bekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’den nakledilen ve Hz. Peygamber’in mevlidiyle ilgili 
hadisleri aktarması, Fahreddin er-Râzî, Şeyh Celaleddin, Marûf-ı Kerhî, İmam Yâfiî, Şeyh 
Cüneyd, Hasan Basrî, Serî es-Sakatî, Ahmed ibni Hasan’ın mevlid ile ilgili söylemlerini kendi 
sözlerine kanıt olarak göstermesi onun ilmî yönünü de ortaya koymaktadır. 
Abdî, eserini meclislerde okunması için yazmıştır. Böylece topluluk içinde okunan eseri 
sayesinde daha çok sevaba nail olacaktır. Bu düşüncesi; dua bölümünde, mevlidin son 
beyitlerinde meclisi dua için el kaldırmaya davet etmesi, sözlerine âmin dilenmesini 
istemesinden anlaşılmaktadır: 
 

El kaldıralım hâlis ü muhlis bu duʿâya  
Tâ ʿarşa varınca melek ü kevn ü mekânı 
 
Daʿvâtımıza cümleler âmin diye âmin 
Yâ Rabb kabûl eyle bu mazmûnı beyânı 
 
Daʿvâtı idüp ʿAbdî içün mûcib-i gufrân 
Redd itme nasîb eyle cemâlinle cinânı (238-240) 
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Süleyman Çelebi de eserinin dua bölümünde kendisi için dua ister: 
 

Hak Teâlâ rahmet eyleye ana  
Kim beni ol bir duʿâ ile ana  
 
Her ki diler bu du‘âda bulına  
Fâtiha ihsân ide ben kulına (35-36) 

 
- Süleyman Çelebi’nin mevlidi, ana bölümler ve ana bölümleri oluşturan fasıllardan meydana 
gelir. Eser, Arapça mensur bir münacatla başlar ve Tevhid, yazar için dua ve kitap için özür 
beyanı, âlemin yaratılışı, naʿt, nur-ı Muhammedî’nin yaratılması ve intikali, Hz. 
Muhammed’in vücudunun zuhura gelmesi, Hz. Muhammed’in doğumu ve doğumuyla vuku 
bulan mucizeler, Hz. Muhammed’in medhiyesi (Mustafa redifli gazel), mucizat bölümü, 
miraç, hicret, Hz. Peygamberin bazı vasıfları ve ahlakı, nükte ve nasihat, kötü fiillerden 
nehyetme, risâletin tebliği, Hz. Peygamber’in vefatı, hâtime bölümlerinden oluşur. Şair her 
bölüme, Arapça ve muhtevayla ilgili bir başlık koyar. Ama Abdî’nin mevlidinde böyle bir 
düzen yoktur. Birkaç başlık haricinde konular kısa ve peşpeşe işlenir. Mevlid; besmele, 
mevlidin önemi, nur-ı Muhammedî’nin yaratılışı, nurun Hz. Peygamber’e intikali, Hz. 
Abdullah ile Hz. Amine’nin evlenmesi, Hz. Amine’nin Hz. Muhammed’e hamile oluşu, Hz. 
Abdullah’ın vefatı, doğum için yapılan hazırlıklar, Hz. Muhammed’in doğumu ve mucizeler, 
merhaba faslı, Hz. Muhammed’in faziletleri, münâcât ve dua bölümlerinden oluşur. Ayrıca 
bölümlerden sonra Hz. Muhammed’e salat ve selam istenen vasıta beyitleri bulunur (Kaya, 
2015: 132).  
Mevlidlerin bölüm adlandırmaları ise şu şekildedir: 
 
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı Abdî’nin Mevlidi 
Hâzâ Kitâbü Mevlid Besmele  
Fî Tevhîdi Bârî Sübhânehü ve Teâlâ Naklimiz ʿAli Kerremallâhu Vechehu/ 

Mahall-i Salavât 
Fi’ltimâsi’d-duʿâ li’n-nâzım ve fî ʿözri’l-kitâb Fasıl/Salavât 
Fî Beyânı Fıtrâti’l-ʿâlem Hâzâ Makâm-ı Kıyâm 
Fî Beyânı Fıtrâti’r-rûhi Muhammed Aleyhi’s-selâm (2 
fasıl) 

Vezn-i Dîger Beyân Şod 

Fî Beyânı Zuhûri Vücûdi’n-nebiyy Sallallâhü Aleyhi ve 
Sellem (3 fasıl) 

Salavât  

Fî Beyânı mâ Zahare fî Vakti Velâdeti Muhammed 
Sallallâhü Aleyhi ve Sellem (6 fasıl) 

Münâcât-ı Hazret-i Hak Celle 
Celâlühü 

Fî Medhi’n-nebiyy Sallallâhü Aleyhi ve Sellem  
Fî Beyânı Muʿcizâtı’n-nebiyy Sallallâhü Aleyhi ve Sellem  
Fî Beyânı Miʿrâcı Mustafâ Sallallâhü Aleyhi ve Sellem  
Fî Beyânı Hicreti’n-nebiyy Sallallâhü Aleyhi ve Sellem  
Fî Baʿzı Evsâfı Muhammed Mustafâ Aleyhi’s-salâtü Ve’s-
selâm 

 

Fî Beyânı Nükteti Ve’n-nasihâti  
Fi’n-nehy an Efʿâli’l-mezmûmeti  
Fî Teblîgi’r-risâleti  
Fî Vefâti’n-nebiyy Sallallâhü Aleyhi ve Sellem (4 fasıl)  
Fî Hâtimeti’l-kitâb  
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- Her iki şair de Hz. Muhammed’in ruhunun ilk yaratılan ruh olduğunu ve nurun intikal 
ederek Hz. Muhammed’e ulaştığını ifade eder: 
 
Süleyman Çelebi-Vesîletü’n-Necât Abdî-Mevlid 
Mustafâ rûhını evvel kıldı var 
Sevdi anı ol Kerîm ü Kirdigâr (69) 

Çün irâdet eyledi rûzî kıla Perverdigâr 
Mefhar-ı ʿâlem vücûda gelmegin emr ü hitâb (35) 
 

İşbu resmile müselsel muttasıl 
Tâ olınca Mustafâya müntakil (145) 

Fahr-ı ʿâlem nûrını nakl eylemek kıldı murâd 
Yaʿni her aslâbdan aslâba Rabbi zü’l-celâl (50) 

  
Abdî’nin mevlidinde de Allah, yarattığı o nuru nesilden nesile, önce Hz. Adem’den 
başlayarak Hz. Abdullah’a kadar intikal ettirir. Hz. Abdullah, annesine evlenme isteğini dile 
getirir ve Kureyş içerisinde namuslu, soyu temiz, huyu da kendi de güzel Hz. Amine ile 
evliliği münasip görülür. Arap geleneklerine göre düğün gerçekleştirilir. Tekrar salavat 
getirilen ve Hz. Muhammed’in övüldüğü beyitlere yer veren şair, bu bölümden sonra Hz. 
Amine’nin hamileliğini anlatmaya başlar. Hz. Amine yedi aylık hamile iken Hz. Abdullah’ın 
ahvali solar ve vefat eder. Melekler Allah’a yetim Hz. Muhammed’e ne olacağını sorar. Yüce 
Allah da, “Habibimin koruyucusu ve gözeteni benim.” buyurur. Salavat ve övgü beyitlerinden 
sonra, nurun Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. 
Musa ve Hz. İsa peygamberleri dolaştığı söylenir ve cümlesine salavat getirilir. Onlar âlemin 
övüncü Hz. Muhammed’i müjdeler. İki mevlidde de Hz. Amine’nin hamileliği, doğum 
sırasında yaşanan olaylar benzerlik göstermektedir. Abdî’ni eserinde; Rabiü’l-evvel ayının on 
ikinci gecesinde Hz. Havva, Hz. Sârâ, Hz. Âsiye ve Hz. Meryem, Hz. Amine’ye gelerek 
hürmet gösterip onu doğum için hazırlarlar ve doğumda hizmet ederler. Cebrail ve diğer 
melekler gelip Hz. Muhammed’in doğumu için hazırlık yapar. Bütün melekler hizmete 
memur olur. Orada o kadar çok melek vardır ki sayısını ancak Allah bilir. Beytullah’ın 
etrafında üç bayrak görülür. Saati gelince doğum gerçekleşir ve âlem, Hz. Muhammed’in 
nuruyla aydınlanır. 
İki mevlid metninde de doğum hadisesi Hz. Amine’nin ağzından anlatılır. Abdî, Süleyman 
Çelebi’nin eserine benzer tasvirler yapar: 
 
Süleyman Çelebi-Vesîletü’n-Necât 
 

Abdî-Mevlid 

Ol gice kim dogdı ol hayrü’l-beşer 
Anası anda neler gördi neler 
Her ne kim göründi ise gözine  
Hem dahı vâkî olanı özine 
Ol rebîʿü’l-evvel ayı nicesi 
On ikinci gice isneyn gicesi 
Dogdugın bildürdi ol halka tamâm 
Ne didügin işid imdi ey hûmânı 
Didi bir nûr çıkdı evden nâgehân 
Âşikâra oldı cümle ins ü cân (202-206) 

Çün rebîʿü’l-evvel ayından on iki gün giçüp 
Ol Amîne hazret-i bânû-yı ʿâlem kadr-i tâm 
Dir ki ʿAbdulmuttalib ol gice vardı Kaʿbeye 
Bir firâk el virdi tenhâ kaldıgımdam vakt-i şâm  
Hikmeti gör külbe-i ahzâna giryân olup 
Yok enîs ü hem celîs olmaya tatvîl-i kelâm 
Şakk olup bir gûşe-i gam-hâne oldukda hemân 
Geldi nisvân-ı tıvâl u nûr ile toldı makâm (100-
103) 

 
Doğumda Hz. Amine’ye şerbet sunulması ve Hz. Amine’nin vücudunun nur ile dolması, bir 
beyaz kuşun gelip onun arkasını sıvayıp onu rahatlatması ve doğumun gerçekleşip âlemin 
nurla dolması motifleri iki metinde de geçmektedir:  
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Süleyman Çelebi-Vesîletü’n-Necât Abdî-Mevlid 
Susadum su diledüm içmeklige 
Virdiler bir şişe dolu şerbeti 
Kardan ag idi hem sovuk idi 
Dahi şîrîndi şekerden lezzeti  
Sonra gark oldı vücudum nûr ile 
Bürüdi beni o nûrun ismeti  
Geldi bir ak kuş kanad ile benüm 
Arkamı sıgadı kuvvetle katı  
Dogdı ol sâʿatde ol şâh-ı rüsûl 
Kim anunla buldı ʿâlem izzeti (226-230) 

Hem buyurdı ben o sâʿatde ʿaceb ʿatşân idim 
Bir kadeh pür şerbet-i beyzâ vü hem kâfûr-fâm 
İçdim ol sâʿat hemân toldı fu’âdım nûr ile 
Şöyle aʿlâ tadı ahlâ-ter ʿaselden ol müdâm (143-
144) 
İndi bir murg-ı beyâz tâ’irân-ı kudsîden 
Sıgadı rıfkan fu’âdım râhatım oldı tamâm 
Sâʿatince vazʿ kıldım ol habîb-i ekremi 
Oldı ʿâlem cism-i pâk ile münevver ve’s-selâm 
(146-147) 

 
Manzumenin devamında “Merhabâ” faslı başlar ve sıra sıra bütün melekler âlemlere rahmet, 
peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e salavat getirir. Hz. Peygamber’in faziletleri 
anlatıldıktan sonra şair, münacat bölümüne geçer. Sonra dua bölümünde şair, dinleyenleri el 
kaldırıp duaya âmin demeye davet ederek mevlidini sonlandırır.  
Abdî, manzumesinin odak noktasına Hz. Muhammed’in doğumunu koyar ve Süleyman 
Çelebi’nin eserindeki miraç, hicret, risalet, peygamberin vefatı gibi hususlara yer vermez. Bu 
hususlar iki mevlid metni arasındaki ciddi farklılıklardır. Abdî, mevlid metinlerinde ele alınan 
temel konunun, “doğum” konusunun dışına çıkmaz. Nitekim mevlidlerde de genelde Hz. 
Peygamber’in doğumu üzerinde durulmakta, ardından miracı ele alınmakta, Hz. 
Muhammed’in çeşitli mucizeleri anlatılmakta, daha sonra vefatından bahsedilmektedir. 
Mevlid metinlerinin hemen hemen hepsinin Ehl-i sünnet inancı doğrultusunda kaleme 
alındığı, ayet ve hadis iktibaslarına, telmihlere desteklendiği görülmektedir (Aksoy, 2007: 
325).  
- Abdî’nin mevlidinde Arapça ifadelerin yanı sıra manen ve lafzen ayet ve hadis iktibasları 
bulunur. Örnekler:  
 

Merhabâ ey pâdişâh-ı Yesrîb ü Bathâ-makâm 
Celle sübhâne’llezî esrâ mine’l-beyti’-l harâm 2(76-158) 
 
Es-salât ey kâbe kavseyn3-i Hudâ-yı lâ-yezâl 
Merhabâ ey nûr-ı ʿarş-ı murtazâ-yı bâ-kemâl (167) 
 
Ol nass ile levlâke4 sezâ hâs sen oldun 
Ol hilʿatine lâyık-ı ilbâs sen oldun (188) 

 
- Mevlitlerde bölümleri birbirinden ayıran, okuyucunun Hz. Muhammed’e salat u selam 
getirmeye davet edildiği beyit/beyitler bulunur. Vasıta beyti, nakarat beyti, tasliye beyti, 
tekrar beyti, salat beyti gibi kavramlarla ifade edilen bu beyitler, mevlit metinleri boyunca ya 
hiç değişmeden ya da küçük farklılıklarla yer alır.   

 
اْلبَٖصيرُ  2 ُهَو  السَّٖميُع  اِنَّهُ  ٰاَياِتَناؕ  ِمْن  ِلنُِرَيهُ  َحْولَهُ  َباَرْكَنا  الَّٖذي  اْالَْقَصا  اْلَمْسِجِد  اَِلى  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  مِ َن  لَْيالً  ِبعَْبِدٖه  اَْسٰرى  ي  ذٖٓ الـَّ  ,Bir gece) ُسْبَحاَن 
kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. İsra Suresi 1. 
ayet) 
 .(Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu. Necm Suresi 9. ayet) َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن اَْو اَدْٰنىۚ   3
4 Levlake levlak lema halaktü’l-eflak: “Sen olmasan, sen olmasan felekleri yaratmazdım.” mealindeki hadiste 
geçen lafız (Keleş, 2016: 376). 
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Bu beyitler vasıtasıyla şairler, hem eserden hasıl olacak manevi kazancı arttırmaya çalışmakta 
hem de okuyucuyu/dinleyiciyi konunun ya da nazım şeklinin/veznin değişeceğine 
hazırlamaktadır  (Kütük, 2018: 97-98). Süleyman Çelebi’nin mevlidinde tasliye beyitleri 
manzume boyunca değişmeden tekrarlanır: 
 

Haşre dek ger dinilürse bu kelâm 
Nice haşr ola bu olmaya tamâm 
 
Ger dilersiz bulasız oddan necât 
ʿIşk ile derd ile aydun es-salât 

 
Ama Abdî’nin mevlidinde durum farklıdır. O, mevlidinde, sayıları 1-5 arasında değişen, 
çoğunluğu kendi arasında kafiyeli (diğerleri kafiyesiz) vasıta beyitlerine yer verir. Kaya’nın 
(2015) çalışmasında; 29-33, 45-48, 63-64, 75-78, 90-91, 98-99, 121-122, 145, 170-178, 183, 
187, 192, 201 numaralı beyitler, vasıta beyitleridir.  Vasıta beyitlerde benzerlikler olsa da 
manzumede beyitler devamlı değişmektedir. Aynı vasıta beyti, metin boyunca en fazla iki 
kere tekrar etmektedir. Aşağıda vasıta beyitlerinden bazıları yer almaktadır: 
 

Es-salâtü ve’s-selâm ey hazret-i fahrü’l-enâm 
Es-salâtü ve’s-selâm ey Yesrîb ü Bathâ-makâm (30) 
 
Es-salâtü ve’s-selâm ey nûr-ı ʿâlem es-selâm 
Es-salâtü ve’s-selâm ey nûr-ı aʿzam es-selâm (45, 64) 
 
Es-salâtü ve’s-selâm ey fahr-i ʿâlem es-selâm 
Es-salâtü ve’s-selâm ez-cümle akdem es-selâm (77, 174) 
 
Es-salâtü ve’s-selâm ey fahr-i ʿâlem es-salât 
Es-salât envâr-ı aʿzam es-salâtü ve’s-selâm (122) 
 
Es-salât ey fahr-i ʿâlem merhabâlar es-salât 
Es-salât envâr-ı aʿzam es-salâtü ve’s-selâm (178) 

 
- Geçiş dönemi eseri olan Vesîletü’n-Necât’ın başlangıç kısmı Arapça, Farsça ifadelerle süslü, 
edebî bir dile sahipken; diğer bölümler daha sade ve akıcıdır. Bununla birlikte mevlidde 
düşünce aktarımı ön planda olduğu için imale, zihaf gibi teknik kusurlar fazla görülmektedir. 
Süleyman Çelebi sanat kaygısından uzak, düşüncesini aktarım yeri gördüğü eserini her 
kesimden kişinin anlayabileceği anlaşılır dille yazmıştır. Örneğin, aşağıdaki beyitteki kelime 
ve ek kullanımları Türkçedir: 
 

Gördiler böyle ile olur degül 
Bildiler anda varan gelür degül (Vesîletü’n-Necât, 697) 

 
Fakat Abdî’nin eserinde dilin sade olduğu söylenemez. Manzumede Arapça ve Farsça kelime 
ve tamlamaların fazlalığı dikkat çeker. Örneğin, aşağıdaki beyitteki kelimeleri Arapça ve 
Farsça seçen şair, sadece ek kullanımında Türkçeden yararlanır: 
 

Seyyidü’l-kevneyn zuhūrıyla sürūr-ender-sürūr 
Tesliyetle tehniyet-bahşā vü büşrān ü peyām (118)  
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- Mevlid metinlerinde ses benzerliğinden çok harf benzerliğine dayanan göz kafiyesine yer 
verilir. Ağırlıklı olarak da Türkçe kelimelerle kafiye yapılır. En çok tam ve zengin kafiye 
kullanılır. Şiirde ahenkten yararlanmak isteyen şairler, özellikle cinaslı kafiyelere ve iç 
kafiyeli beyitlere geniş yer verir (Eroğlu, 2010: 132). Örneğin; Vesîletü’n-Necât’ta yer alan 
aşağıdaki beyitte Türkçe kelimelerle kafiye ve redif yapılırken;  
 

Birdür ol birliğine şek yok durur 
Gerçi yanlış söyleyenler çok durur (Vesîletü’n-Necât, 24) 

 
bazı beyitlerde de cinaslı kafiye görülür: 
 

Her nefesde işledüm ben bir günâh 
Bir günâh’çün kılmadım hîç bir gün âh (Vesîletü’n-Necât, 481)  

 
Abdî’nin eserinde ise cinaslı kafiye bulunmaz. Bir beyitte kafiye Türkçe kelimeyle 
yapılmışken; diğer kafiyeler, Arapça ya da Farsça kelimelerle yapılmıştır. Redif kullanılan 
beyit sayısı ise 28’dir. Bunlardan 19’unda sadece ek hâlinde redif, 9’unda ise ek hâlinde 
redifin yanında kelimeler de redif olarak seçilmiştir.  Redif kelimelerinde yer yer Türkçe 
kelimeler kullanılmıştır (Kaya, 2015: 130-131):  
 

Ol nass ile levlâke sezâ hâs sen oldun 
Ol hilʿatine lâyık-ı ilbâs sen oldun (188) 

 
- Mevlid metinlerinde ahengi sağlamada aliterasyon/asonanstan yararlanılır. Süleyman 
Çelebi’nin eserinde seslerin ahengi sıkça görülmektedir. Örneğin; aşağıdaki beyitte “o” ve “l” 
seslerinin tekrarıyla ahenk elde etmiştir: 
 

Bunlar olmasa yine ol idi ol 
Her neye ol ol didi ol oldı ol (Vesîletü’n-Necât, 62) 

 
Abdî’nin mevlidinde ise daha çok anafor denilen kelime, kelime grubu yinelemelerine 
rastlanmakta; anlatıma böyle ahenk ve musiki etkisi kazandırılmaktadır. Özellikle merhaba 
fasıllarında ve salat u selam getirilen beyitlerde bu durum görülmektedir: 
 

Müjdeler zâhir olısar mefhâr-ı her dü-cihân 
Müjdeler zâhir olısar pişvâ-yı dâsitân (73) 
 
Merhabâ sultân-ı dîvân-ı saʿâdet merhabâ 
Merhabâ sultân-ı dîvân-ı şefâʿat merhabâ (75) 
 
Es-salâtü ve’s-selâm ey fahr-ı ʿâlem es-selâm 
Es-salâtü ve’s-selâm ez-cümle akdem es-selâm (77) 

 
- Abdî’nin mevlidinde çok sayıda mısra ve beyit tekrarı bulunur. Örneğin 32 ve 90. beyitler 
birebir; 120 ve 177. beyitlerin de ilk mısraları aynıdır: 
 

Zeyn-bahş-ı zirve-i dârü’l-bekâsın es-selâm 
Şâfiʿ-i rûz-ı cezâsın es-selâtü ve’s-selâm (32-90)  
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Yâ Resûlallâh sana taʿzîmler Sübhândan 
Şevket ü devlet saʿâdet cümle olmışdur tamâm 
(120) 

Yâ Resûlallâh sana taʿzîmler Sübhândan 
Şevket ü devletle ey sultân-ı ʿâlî-şânımız 
(177) 

 
- Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ında “Merhabâ” bölümü bulunmaz. Bu bölüm, onun 
eserini H 873/M 1469 yılında nazmeden Ahmed adlı şaire aittir. O, tekrir sanatının güzel bir 
örneği olan bu söyleyişiyle bir gelenek başlatır ve “Merhabâ” bölümü, bazen aynen ya da çok 
az değişikliklerle bazen de ilham kaynağı olarak birçok mevlid metninde yer bulur. Ayrıca bu 
bölüm Türkçe mevlid metinlerinin çoğunda Hz. Muhammed’in doğumundan sonra gelir ve 
okuyucu/dinleyici ayağa kalkmaya (kıyama) davet edilir (Kütük, 2018: 116-119). 
Abdî’nin mevlidinde ise “Merhabâ” bölümü, Ahmed adlı şairin başlattığı geleneğe uygun 
olarak yer alır. Hz. Peygamber’in doğumunun anlatıldığı beyitlerden sonra şair, “Hâzâ 
Makâm-ı Kıyâm” başlığına yer vererek okuyucuyu/dinleyiciyi kıyama davet eder ve 
“Merhabâ” bölümüne başlar. (147-179. beyitler arasında bulunur.) Ayrıca mevlid 
metinlerinde “Merhabâ” şeklinde seslenenin kimliği farklılık gösterir. Ahmed’in mevlidinde 
seslenen, cümle zerrât-ı cihân’dır:  
 
Cümle zerrât-ı cihân itdi sadâ 
Çagrışuban didiler kim merhabâ (Kütük, 2018: 120) 
 
Abdî’nin mevlidinde ise seslenen; cümle-i kerrûbiyân, meleklerdir: 
 

Cümle-i kerrûbiyân saf saf melâ’ikler didi 
Es-salât ey mefhar-ı ʿâlem Muhammed es-selâm 
 
Merhabâ ey hayr-ı makdem es-salâtü ve’s-selâm 
Merhabâ ey nûr-ı aʿzam es-salâtü ve’s-selâm (148-149) 

 
Abdî’nin mevlidinde dikkat çekici bir husus da mevlidin ilk bölümünde, Hz. Muhammed’in 
nurunun yaratıldığının anlatıldığı bölümün bitiminde salavat beytinden sonra “merhabâ” 
redifli üç beyte yer vermesidir. Bu beyitlerde Hz. Peygamber’in övüldüğü ve ona salat u 
selam getirildiği görülür:  
 

Es-salâtü ve’s-selâm ey nûr-ı ʿâlem es-selâm 
Es-salâtü ve’s-selâm ey nûr-ı aʿzam es-selâm 
 
Yâ Resûlallâh habîbü’l- kibriyâsın merhabâ 
Kurretü’l-ʿayn-ı cemîʿu’l-enbiyâsın merhabâ 
 
Bin salât ile selâm olsun habîbâ merhabâ 
ʿÂsiyân-ı ümmetin şâhı tabîbâ merhabâ 
 
Merhabâ bu kadr ile aʿlâdan aʿlâ merhabâ 
Ey ʿazîmü’l-kadri ʿindallâhi aʿlâ merhabâ (45-48) 
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- Süleyman Çelebi, eğitimli ve saygın din adamı kimliğiyle Allah’a inancını, Hz. 
Muhammed’e hayranlığını dile getirdiği eserinde birçok nasihatte bulunur: Kibir ve hasetten, 
riyadan, dedikodudan, yalan ve hileden uzak durma, kötü söz söylememe, ayıp araştırmama 
gibi. Şair, Hz. Muhammed’in yolundan gidilmesini, onun ahlakıyla ahlaklanmayı, kısacası 
peygamberin yaptığını yapıp yapmadığını yapmamayı öğütler: 
 

Ümmetisen anun ahlâkını tut 
Tâ ki ümmetlik bula sende sübut 
 
Mustafâ işlemedügin işleme 
İşleyüp sonra peşîmanlar yime (Vesîletü’n-Necât, 455-456) 
 
Mustafâ didügi yola varunuz 
Virünüz Hak yolua hem varunuz (Vesîletü’n-Necât, 713) 

 
Abdî’nin mevlidinde ise böyle nasihatler bulunmaz. O, Hz. Peygamberin faziletinden, 
ahlakından, üstün vasıflarından bahseder; ama okuyucuya/dinleyiciye Süleyman Çelebi’de 
olduğu gibi nasıl davranması gerektiği hususunda uzun nasihatlerde bulunmaz. Kendi 
acziyetinin farkında olan insan, Hz. Muhammed’in övgüye layık olan ahlakıyla ahlaklanıp 
Allah’tan af dilemeli ve Allah’ın dergâhına kabul olmak, şefaat elde etmek için çabalamalıdır: 
 

Bizler kim olup lâyık-ı şânında edâlar 
Şâyeste-i ahlâkına medh ile senâlar (193) 
 
Sen eyleme mahrûm şefâʿat kereminden 
Yâ Rabb bize sen eyle ʿinâyet kereminden  
 
Ol hazret-i fahrü’l-ümemin hürmeti olsun 
Ol ravza-i Beytü’l-Harâmın hürmeti olsun 
 
Yok bizde ʿamel lâyık-ı dergâhına yâ Rabb 
Sen eyle bizi fâyık-ı dergâhına yâ Rabb (207-209) 

 
Sonuç 
Kelime manası olarak mevlid; doğum zamanı, yeri, doğum, doğum münasebetiyle yapılan 
törenler, Hz. Muhammed’in doğumu ve doğumundaki olayları anlatan menkabe anlamlarına 
gelmektedir. Ama daha çok Hz. Muhammed’in doğumu, hayatı, mucizeleri, ahlakı, vefatı gibi 
konuları işleyen eserler şeklinde bilinmektedir. Dinî türler içerisinde de sayı itibarıyla büyük 
bir zenginliğe sahip olan mevlidler, Türk halkının Hz. Muhammed sevgisinin bir 
göstergesidir. Daha sonraları ise toplumsal hayatta önemli günlerde, özellikle kandillerde, 
okunması âdet hâline gelen bir kültürün parçasına dönüşmüştür.  
Süleyman Çelebi’nin öncülük ettiği bu tür, herkes tarafından sevilip okunmasıyla birlikte her 
yüzyılda çok sayıda şair tarafından yeniden ele alınmış ve peygamber sevgisinin yansıma yeri 
olmuştur. Bu çalışmada, mevlid geleneğini başlatan ve sonraki yüzyıllarda mevlid türündeki 
eserlere ilham olan Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı ile 16. yüzyılda yaşadığı 
düşünülen Abdî mahlaslı şairin Mevlid’i şekil ve muhteva yönünden mukayese edilmiştir. 
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Abdî bu kısa mevlidinde özellikle muhtevada Süleyman Çelebi’nin öncülük ettiği anlayışı 
takip etmekle birlikte; mevlid geleneğine sonradan dâhil edilen “Merhabâ” faslına yer 
vermesi, manzumesinin odak noktasına Hz. Muhammed’in doğumunu koyup eserinde miraç, 
hicret, risalet, vefat gibi konuları işlememesi yönüyle Süleyman Çelebi’den ayrılır. Ayrıca 
Abdî’nin mevlidi Süleyman Çelebi’nin eserinden şekilsel hususiyetler noktasında önemli 
farklılıklar içerir. O, manzumesinde kaside ve mesnevi nazım şekillerini, mevlidlerde pek 
tercih edilmeyen 2 aruz kalıbını (241 beyitten oluşan bu mevlid, 178. beyte kadar remel 
bahrin fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün kalıbıyla, metnin bitimine kadar da hezec bahrin 
mefʻûlü mefâʻîlü mefâʻîlü feʻûlün kalıbıyla yazılmıştır.) kullanmış, ağır ve sanatlı bir dil 
tercihinde bulunmuştur. Metnin vasıta beyitlerini,  birbirlerine benzeseler de, sürekli 
değiştirmiş; böylece mevlidini monotonluktan kurtarmıştır. Aruz veznini başarılı uygulayan 
şair, mevlidinde ses ve kelime tekrarlarından (bazen mısra ya da beyit) yararlanarak 
anlatımına ahenk ve akıcılık katmaya çalışmıştır. Bununla birlikte mevlidle ilgili görüşlerini 
dile getirirken pek çok isme ve söylemlerine değinmesi, onun ilmî yönünü ortaya koymakta, 
zamanına ulaşan mevlid geleneğine dair bilgisini göstermektedir. Genel itibarıyla muhtevada 
Süleyman Çelebi’nin izinden gitse de şair, okunmasını/dinlenmesini murat ettiği eserini 
şekilsel farklılıklarla özgün hâle getirmiştir.  
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ÖZET  
İnsanoğlu, tarih sahnesine ilk adım attığı andan itibaren hem kendi türü –veya türleri- hem de 
çevresi ile iletişim haline girmiştir. Bu bir seçimden ziyade bir zorunluluktur; başka bir 
deyişle hayatta kalabilmek için içgüdüsel bir itkidir. İnsan türü kendinden daha kuvvetli, vahşi 
bir doğa atmosferinde, zayıflığını örtebilmek için iki güçlü silaha sahiptir: Zekâsı ve İletişim 
Becerisi.  
Karşılıklı iletişimde, ‘Sözlü’ ve ‘Sözsüz’ olmak üzere iki temel yaklaşıma yaslanırız. ‘Söz’ 
her ne kadar, medeniyetin anahtarı sayılsa ve güçlü bir ifade aracı olsa da, yapılan 
araştırmalar, iletişimde sözün gücünün düşünüldüğü kadar etkili olmadığını ortaya koymuştur 
ve bu noktada asıl iletişim kanalımızın bedensel ifadeler olduğu bilimsel bir gerçektir. 
Söylediğimiz sözlerin, duygularımızın ve hatta aklımızdan geçenlerin bedensel bir karşılığı, 
bir dışa yansıması olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sarf edilen sözün bedensel hareketlerle 
desteklenmesi beklenmektedir.  Peki, söylediklerimizle gerçekte hissettiklerimiz çelişirse? 
Başka bir ifadeyle asıl niyetimizi ya da duygularımızı saklamaya çalıştığımızda, bunun 
bedenimizdeki karşılığı ne olacaktır?  
Bu noktada tüm duygu, düşünce ve faaliyetlerimizin merkezi konumunda olan ‘beynin’ 
yapısına ve işleyiş biçimine göz atmakta fayda vardır. Bilindiği kadarıyla beyin, temel olarak 
üç ana sistemden oluşmaktadır: Beyin sapı, Limbik sistem ve Neokorteks. Beyin sapı, 
zihinden bağımsız olarak işleyen ve hayati organların düzgün çalışmasını koordine eden bir 
bölümdür. Aynı şekilde limbik kısım da zihinden yani kontrol edilebilenden ayrı çalışan bir 
sistemdir. Ancak beyin sapına göre, başka canlılarla iletişim açısından başka bir hayati öneme 
sahiptir. Çünkü duygu merkezini içinde barındırmaktadır. Yani tüm hislerimiz ve gerçek 
isteklerimiz, bizim zihnimizle kontrol edemediğimiz bu sistem içerisinde kendiliğinden 
oluşmaktadır. Neokorteks bölge ise bizim düşünme, tasarlama ve planlama alanımızdır. İşte 
bu iki kısmın, limbik sistem ile neokorteksin, yani kendiliğinden oluşan ve gizlemek 
istediğimiz duygu ile dışarıya yansıtmaya çalıştığımız düşüncenin, çatışması durumunda 
ortaya Makro ve Mikro ifadeler çıkmaktadır. 
Makro ifadeler, toplumdan topluma farklılıklar gösteren ve gözle görülebilen bedensel 
tepkilerken, mikro ifadeler, 1 saniye ile saniyenin 25’te biri arasında bir sürede beliren ve 
yalnız bütün kültürlerde değil aynı zamanda tüm memeli hayvanlarda ortaklık gösteren 
fiziksel itkilerdir. İki bedensel ifadenin ortak özelliği ise asla yalan söylememeleridir.  
ANAHTAR KELİMELER: Makro İfadeler, Mikro İfadeler, Limbik Sistem 
 

THE SECRET COMMUNICATION METHODS OF DAILY LIFE MACRO AND 
MICRO EXPRESSIONS 

 
ABSTRACT 
Since the beginning human beings have been in communication with both their own species 
and their environment. It has been a necessity rather than a choice; In other words, it is an 
instinctive drive to survive. The human species has two powerful weapons to cover their 
weakness in an atmosphere of wild nature: Intelligence and Communication Skill. 
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In mutual communication, we rely on two basic approaches: 'Verbal' and 'Non-verbal'. 
Although the 'word' is considered the key to civilization and is a powerful means of 
expression, studies have revealed that the power of the word in communication is not as 
effective as it is thought to be. At this point, it is a scientific fact that our main communication 
channel is our bodily expressions. 
There is a reflection and bodily equivalent of the words we say. This bodily reflection can be 
also in our feelings and thoughts. It can be said that, it is expected that the spoken word will 
be supported by bodily movements. What if what we say contradicts what we actually feel? In 
other words, when we try to hide our true intentions or feelings, what will be the response in 
our body? 
It will be essential to take a look at the structure and functioning of the 'brain', which is the 
centre of all our emotions, thoughts and activities. As far as is known, the brain consists of 
three main systems: the brain stem, the limbic system and the neocortex. The brain stem is a 
part that functions independently of the mind and coordinates the proper functioning of vital 
organs. Likewise, the limbic part is a system that works separately from the mind. That means 
limbic is not controllable. However, according to the brain stem, it has another vital 
importance in terms of communication with other living things since it contains the emotional 
centre in it.  In other words, all our feelings and true desires occur spontaneously within this 
system that we cannot control with our minds. The neocortex region is our thinking, designing 
and planning area. When the emotion that we want to hide and the thoughts we try to project 
outward clash, Macro and Micro expressions emerge.   
While macro expressions are visible bodily reactions that differ from society to society, micro 
expressions are physical impulses that appear between 1 second and one 25 of a second and 
are common not only in all cultures but also in all mammals. The common feature of the two 
bodily expressions is that they never lie. 
Keywords: Macro Expressıons, Micro Expressıons, Limbic System 
 
GİRİŞ 
İnsanın, tarih sahnesinde yerini aldığı andan itibaren en büyük dürtüsü ‘hayatta kalmak’ 
üzerine olmuştur. Bunu tek başına gerçekleştiremeyeceğini anladığı andan itibaren de 
topluluklar halinde yaşamaya başlamıştır. Birlikte yaşamanın temel koşulu ise iletişimdir. İlk 
etapta ‘sözsüz’ başlayan iletişime, zaman içerisinde dil faktörü de eklenmiştir. Artık ses, söze 
dönmeye başlamıştır. Böylece insan konuşma, fikir üretebilme ve yorum yapabilme 
kabiliyetini de geliştirmiştir. Bu ise sosyalleşme noktasında hayati öneme sahiptir. Harari, 
bunu ‘Dedikodu Teoremi’ ile açıklamaktadır: 
“Bu teoriye göre dilimiz dedikodu yapma aracı olarak evrilmiştir ve Homo Sapiens her şeyde 
önce sosyal bir hayvandır, sosyal işbirliği hayatta kalma ve üreme için kritik öneme sahiptir. 
Kadın ve erkek bireyler için aslanların ve bizonun yerini bilmek yeterli değildir, asıl önemli 
olan kabilede kimin kimden nefret ettiğini, kimin kiminle ilişkiye girdiğini, kimin dürüst ve 
kimin hilebaz olduğunu bilmektir. (…) Modern Sapiens’in yaklaşık 70 bin yıl önce edindiği 
yeni dil becerisi, ona saatlerce dedikodu yapabilme şansı verdi; kime güvenebileceğine dair 
bilgi, küçük grupların daha büyük gruplara dönüşmesine, dolayısıyla da Sapiens’in daha sıkı 
ve karmaşık işbirliği yöntemleri geliştirmesine yol açtı.”  (Harari, 2016, s. 36) 
İnsanoğlu ilerleyen safhalarda hayatta kalabilmenin de ötesine gitmiş ve o hayatı istediği 
şekilde tasarımlamaya başlamıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için organizasyon yeteneğini 
başka bir deyişle de gene iletişim becerisini kullanmak durumunda kalmıştır. Goleman’a göre 
“Türümüz var oluşunu büyük ölçüde duyguların insan ilişkilerindeki gücüne borçludur.” 
(Goleman, 2006, s. 29) Duyguların dışa yansıması bedensel itkileri doğurmaktadır. Bu itkiler 
ise iki kaynak vasıtası ile görünür kılınmaktadır: Bilinç ve bilinç dışı.  
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BULGULAR 
Bilinçli yapılan hareketler, ifadeyi ve sözün etkisini güçlendirmek için tercih edilmektedir. Bu 
hareketler bazı durumlarda söz ile birlikte kullanılırken bazen de sözün yerine geçmektedir. 
Sözün anlamını karşılayan işaret gruplarına ‘Semboller’ denilmektedir. (Akçay, 2013, s. 170) 
Semboller, evrensel olmamakla beraber, kültürler arası iletişimi sağlayan işaretlerdir.  
Her kültüre göre değişkenlik gösteren bu işaretler, aynı topluluk içerisinde ortak anlama 
sahiptirler. Ancak kalabalık toplumlarda bölgesel farklılıklar görülebilmektedir. Ekman’ın 
ifadesiyle: “Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde ortak olarak kullanılan altmış tane simge 
(işaret) vardır.” (Ekman, 2019a, s. 104) Önemli olan belli bir grubun o işaret noktasında 
toplumsal uzlaşıma varmasıdır.  
 En barizleri, ‘evet-hayır’ hareketlerinde görülebilmektedir. Neredeyse tüm ülkelerde ‘hayır’ 
kelimesi hareket olarak başın sağa-sola çevrilmesiyle ifade edilmektedir. Pease, bunun 
bebeklikte öğrenilen bir davranış olabileceğini savunmaktadır: 
“Bebekler süte doyduklarında annelerinin memesini reddetmek için kafalarını yana çevirirler. 
Küçük çocuklarsa, karınları doyduğunda ebeveynlerinin kendilerini yedirmesini engellemek 
için kafalarını iki yana sallarlar. Bu şekilde kısa sürede kafa sallama hareketini bir şeyi 
istemediklerini veya reddettiklerini göstermek için kullanmayı öğrenirler.” (Pease, 2003, s. 
13) 
Ancak ‘hayır’ ifadesi Türk, Yunan ve Suriyelilerde,  geriye doğru yapılan bir hareketle 
gösterilmektedir. (İzgören, 2004, s. 11) Başka bir örnek ise, bizim toplumumuzda, 
parmakların yukarıyı gösterecek şekilde büzülüp, elin aşağı yukarı sallaması şeklinde 
gösterilen ‘mükemmel’ hareketi, İtalya’da ‘ne zırvalıyorsun’ ve Arabistan’da ‘yavaşla’ 
anlamlarına gelmektedir. (İzgören, 2004, s. 15) Başparmak hariç tüm parmakların kapalı 
olduğu ve başparmağın da yukarıyı gösterdiği, genel olarak ‘tamam’ manasında kullanılan 
hareket ise, Yunanistan’da küfür hareketi olarak kullanılmaktadır. (Pease, 2003, s. 15) Aynı 
şekilde W. Churchill’ın zafer işareti olarak literatüre katmış olduğu, işaret ve orta parmakla 
yapılan ‘V’ hareketi, Avusturalya ve Yeni Zelanda’da küfür olarak algılanmaktadır. (Pease, 
2003, s. 16) Başka bir örnek ise Amerikan toplumunda çıkıp dünyanın birçok noktasına 
yayılan ‘OK’ işaretidir. Baş ve işaret parmaklarının yuvarlak diğer parmakların ise dik olacak 
şekilde yapılan bu simge Fransa’da ‘sıfır’ ve ‘hiç’, Japonya’ da ise ‘para’ manası taşımaktadır. 
(Pease, 2003, s. 15) Bu ‘Sembol’ ya da başka deyimle ‘Simge’ işaretler aynı zamanda 
kültürler içi aktarımla varlıklarını korumaktadır.  
Sembol işaretlerin aksine, Sözel iletişimde kullanılan ve konuşmayı desteklemeye yarayan 
hareket gruplarına ise Akçay’ın ifadesiyle ‘Göstergeler’ denilmektedir ve bunlar aynı topluluk 
içerisinde etnik farklara göre kendilerini göstermektedirler.  (Akçay, 2013, s. 171) 
Konuşmanın yerine geçen sembollerin aksine, bu hareketler konuşma ile ortaya çıkmaktadır. 
Konuşurken yumrukları sıkmak, elin tempolu bir şekilde masaya vurulması ya da kafanın 
sağa sola sallanması verilebilecek örneklerdendir. 
Üçüncü tür hareket grupları ise ‘Düzenleyiciler’dir. Hem sözsüz hem de sözle birlikte ifade 
edilebilirler. Karşılıklı yapılan konuşmanın sırasını belirleyen bu hareketlerle, konuşma 
sırasının kimde olduğu, kimin dinlemeye geçeceği önceden bir karara varılmadan, 
kendiliğinden belirlenmiş olur. (Akçay, 2013, s. 175) ‘Evet’ kelimesinin kullanımı, ‘Hım’ 
nidası ya da baş sallama, göz kontağı, pozisyon değişikliği gibi hareketler bu duruma örnek 
verilebilmektedir.  
Duyguların dışarıya hareket olarak yansımasına kaynaklık eden diğer unsur ise bilinç dışıdır. 
Goleman’a göre: “Aslında tüm duygular, harekete geçmemizi sağlayan dürtülerdir; evrim, 
yaşamla baş edebilmemiz için bizi acil plan yapabilecek şekilde programlamıştır.” (Goleman, 
2006, s. 32) Vücudun tüm fonksiyonlarını düzenleyen beyin, kişiler arasındaki iletişim 
kanalları noktasında da devreye girmektedir.  
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“İki kişi yüz yüze etkileşim halindeyken, duygular her birinin beyninde birbirine koşut olarak 
çalışan çoklu sinir devreleri aracılığıyla yayılır. Duyguların bulaşmasını sağlayan bu 
sistemler, hüzün ve kaygıdan neşeye kadar tüm hisleri harekete geçirir.” (Goleman, 2007, s. 
52) Bu hislerin karşılığı ise bedensel itkilerle kendini gösteren hareketlerdir. Bu noktada 
beynin çalışma prensibine göz atmakta fayda vardır:  
“Aklın sinirsel yapısındaki alt düzeyler, bir organizmanın hayatta kalması için gereken vücut 
işlevlerinin yanı sıra, duygu ve hislerin işlenmesini de düzenler. Ayrıca bu alt düzeyler 
vücudun tüm organlarıyla doğrudan ve karşılıklı ilişkileri sürdürür. Böylece vücudu, akıl 
yürütme, karar verme ve bunların uzantısı olarak, sosyal davranışlar ve yaratıcılığın en üst 
düzeylerini oluşturan işlem ağının içine yerleştirirler.” (Damasio, 1999, s. 9) 
Biyolojik açıdan tek parçalı bir organ olmayan insan beyni, üç bölümden oluşur: Beyin sapı 
(sürüngen beyni), Limbik sistem (memeli beyni) ve Neokorteks (insan beyni). (Akçay, 2013, 
s. 48) Goleman’a göre “Milyonlarca yıllık evrim süresince beyin aşağıdan yukarıya doğru 
gelişmiş, yani en donanımlı merkezleri daha aşağı düzeydeki kadim bölümlerinin gelişmesiyle 
oluşmuştur.” (Goleman, 2006, s. 36) Beynin bölümleri arasında işlevsel olarak farklılıklar 
görülmektedir. 
Beyin sapı, davranıştan ziyade, varlıkla, biyolojik olarak yaşamın sürdürülmesiyle ilgilidir. 
Kalp atışından, nefes alışa kadar birçok hayati fonksiyon bu bölüme bağlıdır. Limbik sistem 
ve Neokorteks ise daha gelişmiş bölgelerdir.  
Limbik sistem, bilinç tarafından kontrol edilemeyen, bu yüzden de maniple edilemeyen bir 
bölgedir. “Etrafımızdaki dünyaya refleksel ve anında, gerçek zamanlı ve düşünmeksizin tepki 
veren” (Navarro ve Karlins, 2017, s. 43) bir kısımdır. Duygu merkezi olan Amigdala bu 
bölgede yer alır:  
“Beyinde radar işlevi gören amigdala, daha fazla bilgi edinilmesi gereken yeni, şaşırtıcı ya da 
önemli şeylere dikkatimizi çeker. Beynin erken uyarı sistemini işleterek olan biten her şeyi 
tarar, duygusal açıdan öne çıkan olaylara –özellikle de potansiyel tehditlere- karşı daima 
tetiktedir.” (Goleman, 2007, s. 23) 
Limbik sistemin en önemli özelliği zihinden tamamen bağımsız çalışma prensibidir. 
Neokorteks ise, tamamen bilinç ile ilgilidir. Düşünce, tasarım vb. aktivitelerin oluştuğu bu 
bölge fonksiyon olarak en gelişmiş kısımdır:   
“Yüksek mertebede bilişsel fonksiyonlar ve hafızadan sorumlu olmasından ötürü, beynimizin 
bu kısmı ‘insan beyni’, ‘düşünen beyin’ ya da ‘düşünsel beyin’ olarak da tanımlanmaktadır. 
Neokorteks, büyük bir bölümü düşünmek için kullandığından dolayı, bizi diğer memelilerden 
ayıran kısımdır. İnsanoğlunun aya çıkmasını sağlayan Neokorteks’tir.” (Navarro ve Karlins, 
2017, s. 45) 
Neokorteks aynı zamanda sosyal ilişkilere müdahil olan sistemdir. Kişiler arası iletişimde 
zihnin karar mekanizmasını oluşturur. Bilinçli bir tercihle kişinin çevresiyle ilişkilerini 
düzenler. Ancak gündelik olaylara ve ilişkilere Limbik sistemin de bilinçten tamamen 
bağımsız olarak, müdahil olma çabası vardır. Goleman’a göre: “Aslında biz iki zihne sahibiz; 
birisi düşünüyor, diğeri ise hissediyor.” (Goleman, 2006, s. 35) Peki, iki sistem de aynı olaya 
dahil olursa ve kendilerince bir tepki ortaya koyarlarsa ve de bu tepkiler birbirleriyle çelişir ya 
da çatışırsa, o zaman ne olur? İşte böyle bir durum, yani bilinçli zihnimiz bir olaya kendi 
kararları doğrultusunda bir tepki verirken aynı zamanda Limbik sistemimiz, bağımsız bir 
şekilde aynı olaya başka bir tepki gösterdiğinde, bu ikisinin çatışması, Makro ve Mikro 
İfadelerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ekman, bu durumu şu sözlerle açıklamaktadır: 
“İşaretler genellikle bilinçli olarak yapılır. Bir işaret yapan insan ne yaptığının farkındadır. Bir 
mesaj vermeyi amaçlamaktadır. Ama bu gibi durumlarda da istisnalar vardır. Ağızdan 
kaçırmada olduğu gibi, vücut hareketlerinde de kaçmalar vardır – kişinin gizlemeye çalıştığı 
şeyin bilgisini dışarıya sızdıran işaretler.” (Ekman, 2019a, s. 104)  
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Makro ve Mikro ifadeler Limbik sistem ile bağlantılıdır. Yani iki hareket türü de istemsiz 
olarak ortaya çıkan, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. Limbik sistem ilkel dönemlerden 
bu yana hayatta kalmamızı sağlamaya çalışan bir yapı olduğu için, Makro ve Mikro ifadeler 
günümüz sosyal ortamlardaki ilişkilerimizde de, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi, Limbik 
sistemin koruma güdüsünün açığa çıkmasıyla etkisini göstermektedir: 
“Sonuçta Limbik sistemin kaçma emrine geri dönecek olursak, vahşi doğada ya da günlük 
hayatta saldırgan bir köpek karşısında geçerli olan fiziken kaçma; sosyal hayatta, etkileşim 
mesafesini açma, surat asma, arkasını dönme, yüz çevirme, göğüs ya a ayakları farklı yöne 
çevirme, bakışları kaçırma, göz temasından kaçma ve konuşma sürelerin kısıtlama olarak 
kendisini gösterir.” (Akçay, 2013, s. 62)  
İki hareket türünün arasındaki fark, ortaya çıkan itkinin görünümüyle ilgilidir. Makro ifadeler, 
vücudumuzun her hangi bir noktasında bariz şekilde görünen hareket gruplarını içermektedir. 
Bu hareketler, yukarıda bahsedildiği gibi zihin ile içgüdünün çatışması sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse: “Kişi temasa geçmek istemediği insanla arasına mesafe 
koymak için, gerilemek, kucağına bir şey almak (mesela bir çanta) ya da ayaklarını en yakın 
çıkışa doğru döndürmek gibi tepkilerde bulunabilir.” (Navarro ve Karlins, 2017, s. 53) Zihin 
orada bulunmanın doğru olduğuna inanmakta veya belli sosyal kaygılar yüzünden kendini 
iletişim konusunda zorlamakta ancak içgüdü bir an önce o ortamdan ayrılmayı istemektedir.  
Aynı şekilde, ‘hayır’ cevabını vermek isteyen zihin gene belli sebeplerden dolayı ‘evet’ 
cevabına yönelse bile beden istemsiz olarak başını sağa sola sallamak gibi ‘hayır’ anlamına 
gelen bir harekette bulunabilmektedir. Başka bir örnekle, kendini güvende hissettiğini 
söyleyen birisi eğer gerçekten o şekilde düşünmüyorsa, korunma içgüdüsüyle ellerini karın, 
göğüs ya da boğaz gibi hayati organlarının olduğu bölgelerde tutabilmektedir. 
Silahsız polislerin, kendisine olan güvenini göstermek için, karşısındakine üstünlük hareketi 
olarak, karın kalp gırtlak gibi hassas yerlerini açıkta bırakacak şekilde elini arkalarında 
kavuşturmaları da içgüdüsel bir itki sonucudur. Silahlı polislerde ise bu hareketin, silaha 
yakın olacak şekilde iki elin belde durması şeklinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. (Pease, 
2003, s. 59) 
Yalan söylemek de Neokorteks ile Limbik Sistem arasında bir çatışmayı doğurmaktadır. Dil 
yalan söylerken bedenin geri kalanı bu durumdan duyduğu rahatsızlığı göstermeye 
çalışmaktadır. Küçük bir çocuk yalan söylediği vakit, istemsiz olarak, ağzından çıkacakları 
durdurmak istercesine eli ağzına gidebilmektedir; büyüdüğünde ise aynı hareketi yapmak 
isterken yarı yolda vazgeçip, buruna hafif bir dokunuşla hareketi tamamlayabilmektedir. 
(Pease, 2003, s. 21) Bunun sebebinin Limbik Sisteme bağlı Otonom Sinir Sistemi olduğu 
düşünülmektedir. “Otonom Sinir Sistemi devreye girdiğinde genişleyen kılcal damarlar 
sıklıkla mukoza zarının da genişlemesine neden olur ve bu da çoğunlukla burunda şişme ve 
kaşıntı hissi yaratır.” (Lilian, 2015, s. 154) Gene bu sistemin etkisiyle, belli stres 
durumlarında vücut ısısının artması sonucu, insanlar bilinçsizce gömlek yakalarını ya da 
boyun kenarlarını çekiştirmektedir. (Lilian, 2015, s. 110) Bu noktada da ‘Yatıştırıcı Hareket’ 
grupları devreye girmektedir. 
Akçay’a göre yatıştırıcı hareketler “Limbik Sistemle doğrudan ilişkilidir.” (Akçay, 2013, s. 
170) Kişi stres altındayken bu durumu belli etmeme çabası içerisine girdiğinde Neokorteks ile 
Limbik Sistemin çatışması kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada Limbik Sistem vücudun 
kontrolünü eline alacaktır. Bunun sonucunda da kişinin farkında olmadan gerçekleştirdiği, 
kendi stresini azaltmaya yönelik bir takım hareket grupları ortaya çıkmaktadır. Yatıştırıcı 
davranışlara örnek olarak, çocukların kendi parmağını emmesi, çiklet çiğnemek, kalem 
ısırmak, sigara içmek, aşırı yemek yemek, kalem, saat gibi nesnelerle oynamak gösterilebilir. 
Ayrıca bu durumda kişi gömleği ya da kravatı düzeltmek, takılarıyla oynamak gibi kendi 
kıyafetiyle etkileşime girebilir veya doğrudan vücudunun herhangi bir noktasına dokunabilir.  
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Erkekler daha çok yüzlerine, kadınlar ise boyunlarına dokunmayı tercih etmektedirler. 
(Navarro ve Karlins, 2017, s. 65) Bazı yatıştırıcı hareketler, örnek olarak kişinin kulağını 
çekip tahtaya vurması veya kilitlediği kapıyı üç kez kontrol etmesi gibi, bir ritüel haline de 
dönebilmektedir. (Akçay, 2013, s. 176) Makro ifadeler, çoğunlukla ortak özellikler 
sergileseler de, kültürden kültüre farklılıklar gösterebilmektedir.  
Mikro ifadeler ise, makro ifadelere göre bir takım değişiklikler göstermektedir. En önemli 
fark,  mikro ifadelerin ‘evrensel’ olmasıdır. Tüm insanlarda aynı şekilde oluştuğu 
gözlenmiştir. Yalnız insanlar arasında değil, memeli hayvanlarla insanlar arasında da 
benzerlikler gösterdiği bilinmektedir. Mikro ifadelerin doğuştan gelen itkiler olduğu 
düşünülmektedir. 
Ekman, evrensel bir anlam taşıyan yedi duygudan - korku, öfke, iğrenme, aşağılama, üzüntü, 
şaşırma ve mutluluk- (Ekman, 2019a, s. 377) bahsederken, Barrett “Korku gibi bir duygu için 
bile sadece tek bir ifade şeklinden ziyade bir durumdan diğerine değişen çok çeşitli yüz 
hareketleri vardır.” (Barret, 2018, s. 31) ifadesini kullanmaktadır. Yüz bölgesinde oluşan bu 
duygu göstergeleri de tıpkı duygular gibi evrenseldir. 
 Benlioğlu’na göre: “Yeni doğmuş bebekler yüz ifadelerinde olgun insanlarla aynı tepkileri 
vermektedirler, ilginç olan ise doğuştan kör olan bebeklerin de yetişkinlerle aynı yüz 
ifadelerini kullanmalarıdır.” (Benlioğlu, 2015, s. 46) Psikolog David Matsumoto, 2004 yılında 
Paralimpik Olimpiyatlara katılan 23 ülkeden 4800 sporcuyu, doğuştan görmeyen, sonradan 
görme yetisini kaybetmiş ve görme sorunu olmayan şeklinde kategorilere ayırarak yaptığı 
çalışma sonucunda hepsinin öfke, şaşkınlık gibi doğal ifadeleri ortak mimikler ile 
gösterdiklerini bulgulamıştır.  (Benlioğlu, 2015, s.  46) Bu evrensel tepkilerin oluşum 
sebepleri ve belirip kaybolma süreleri Mikro İfadelerin ortaya çıkışı ile ilgilidir. 
Ekman’a göre “Saniyenin dörtte birinden çok daha hızlı görünüp kaybolan Mikro İfadeler” 
(Ekman, 2019a, s. 133) kişinin saklamaya çalıştığı duyguları ortaya çıkardığından, önemli bir 
sızıntı kaynağıdır.” (Ekman, 2019b, s. 40) Sızıntı, Neokorteksin kişiyi, düşünülenin ya da 
hissedilenin aksine davranmaya ittiği noktada Limbik Sistemin devreye girmesi sonucu 
oluşmaktadır. Sızıntının olup olmadığını keşfetmenin iki yolu vardır:  
“İlki işaretin tamamının değil, bir kısmının yapılmasıdır. Bir simge sızıntı oluşturduğunda 
sadece tek bir unsur görülür ve hatta bu hareket tamamlanmaz. Sadece bir omuz kalkabilir, o 
da çok fazla yukarıya değil, yalnız alt dudak yukarı itilebilir ya da sadece avuç içleri belli 
belirsiz yukarı döndürülebilir. (…) İkinci ipucu ise hareketin her zaman sunum noktasının 
dışında yapılmasıdır. İşaretlerin çoğu kişinin tam önünde yapılır, göğüs ve boyun bölgesi 
arasında. Bir işaret, karşı tarafın sunum alanındaysa gözden kaçması mümkün değildir. Bir 
sızıntı simgesi hiçbir zaman sunum alanında yapılmaz.” (Ekman, 2019a, s. 104-105) 
Mikro ifadeler, bazen tamamlanmadan, yarıda kesilmektedir. Buna ‘geri çekilme’ 
denmektedir; bazen de bu ifadeler, hemen başka bir ifade ile ‘maskelenme’ktedir. (Ekman, 
2019a, s. 135) Bu, Neokorteks’in, Limbik Sistem tarafından gelen itkiyi fark edip, üstünü 
kapatma çabası olarak yorumlanabilmektedir.  
Tersi bir durum oluştuğunda yani yüzde belirip kaybolan ifadenin süresinin normalden uzun 
sürmesi ise yalanla ilişkilendirilmekte, sürenin uzaması, bilerek uzun tutulması anlamına 
gelmektedir: 
“Zamanlama, ifadenin yüzde belirmesi (başlangıç) ve kaybolmasının (dengeleme) ne kadar 
zaman aldığı kadar bu ifadenin tüm sürecini de içine alır. Bu üç durum da aldatma belirtisine 
neden olur. Uzun süren ifadelerin –on saniye ve üzeri olanların kesinlikle ve beş saniye 
sürenlerin ise genellikle- sahte olması olasıdır. Hissedilen ifadelerin çoğunluğu bu kadar uzun 
sürmez. Bir insan, uyuşturucuyla kendinden geçme, aşırı öfke ya da ağır bir depresyon gibi uç 
noktada bir olay yaşamadıkça, gerçek duygular birkaç saniyeden fazla yüzde kalmaz.” 
(Ekman, 2017, s. 153)  
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Mikro İfadeler, Neokorteks ile Limbik Sistemin çatışmadığı yani duygunun yüzde normal 
şartlarda oluştuğu birkaç saniye ile geri çelmenin yaşandığı kısa sürenin tam arasında 
belirmektedir.  
 
SONUÇ  
İster ilkel dönemlerde olsun ister günümüzde, sözel ve sözsüz iletişim, insanların bir arada 
yaşayabilmesinin temel koşuludur. Her daim çevresi ile iletişim halinde olan insan, diğer 
canlıları anlamak ve kendisini onlara karşı ifade etmek zorundadır. Bunun için de, medeniyeti 
kurarken ve de geliştirirken bir yandan da ifade araçlarını zenginleştirme yoluna gitmiştir. 
Medeniyeti oluşturan, insan beyninin en gelişmiş bölgesi olan Neokorteks, çağın koşullarına 
uyum sağlayabilecek şekilde evrimleşmiştir. Daha ilkel bir konumda olan Limbik Sistemse, 
eski çağlardan bu yana insanı hayatta tutmaya çabalamaktadır. Başka bir deyişle, Neokorteks 
düşünen, kararlar alan bir zihnin ürünüyken, Limbik Sistem kararları kendi başına sorgulayan 
ve gerektiğinde kontrolü ele almaya çalışan bir yapının parçasıdır. Bu iki bölgenin bir çatışma 
içerisine girdiği durumlarda ise beyinden komut alan vücut uyumsuz davranışlarda 
bulunabilmektedir. Bu da Makro ve Mikro ifadelerin oluşumunu beraberinde getirmektedir. 
Bu iki ifade türünün de çıkış noktası aslında, gerçek ve doğal olanın güzümüz koşulları 
içerisinde maskelenme çabasıdır denilebilir. Yaşam koşullarının çağlar boyunca süren 
değişimiyle birlikte, insanoğlunun çevresiyle ilişkilenme biçimi de gittikçe daha karmaşık bir 
yapıya bürünmüştür. Bu duruma uyum sağlamaya çalışan insan zihni ve bedeni belli durum 
ve zamanlarda bir bölünmeye uğramaktadır. 
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ÖZET 
Oyunculuğun temel öğesinin insan olduğu bilinmektedir. En az bir insanın olduğu yerde 
oyunculuktan söz edilmeye başlanabilir; iş ki en az bir tane de seyreden bulunsun. Tarihsel 
süreç içerisinde, oynama süreci, oyunculuğa yaklaşım biçimlerini ve oyunculuk türlerini 
etkilemiş; bu da genel anlamda oyunculuk kuramının ana malzemesini oluşturmuştur.   
Oynama ve izlemenin bir çeşit iletişim olduğu düşünülmektedir ve bu iki kanallı iletişim 
modelinin bir itkinin sonucu olarak geliştiği varsayılmaktadır. İçgüdüsel olan ise, özünde bir 
zorunluluğa, başka bir deyişle bir ihtiyaca tabidir. Bu ihtiyaç durumu, insanların isteklerine ve 
dünyayı algılama biçimlerine göre şekillenir. Bu noktada da dönemin toplumsal yapısı ve 
siyasi koşulları ön plana çıkmaktadır. Birinin diğerinin ardılı olduğu Antik Yunan ile Roma 
Dönemi arasında bile oyunculuğun ve gösterim sanatlarının algılanış biçimi ve de uygulanış 
tarzlarında nasıl büyük farklılıklar varsa, elbette Elizabeth Dönemi tiyatrosu ile, I. Dünya 
Savaşı ekseninde oluşan Avrupa avangart akımları arasında da bir ayrım olacaktır. Daha 
özelde incelendiğinde, aynı zaman dilimine tarihlenen farklı toplumların tiyatroya ve 
oyunculuk biçimlerine yaklaşımlarında bile büyük farklılıkların olduğu bilinmektedir.   
Son yüz yılda ise, teknolojinin hızlı gelişimi neticesinde, oynayan-seyreden ilişkisinde, yeni 
bir boyut meydana gelmiş, aynı ortamda, yüz yüze girilen etkileşime alternatif olarak, 
oynayan ve seyredenin ayrı ortamlarda ve ayrı zaman dilimleri içerisinde karşılaşmalarını 
sağlayan, kayıt ve yayın teknolojileri ortaya çıkmıştır. Bu da, seyircisiyle bir perde ya da 
ekran vasıtası ile ilişkiye geçen oyuncunun oynama biçiminde bir takım değişikliklere neden 
olmuştur. Bu değişiklikler ise, günümüzde, “Kamera Önü Oyunculuğu” ve “Sahne 
Oyunculuğu” kavramlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.  
Oyunculuk, özünde tek bir kaynaktan, aktarma-anlatma isteğinden besleniyor olsa da, anlatım 
araçlarındaki değişiklikler, aktarım biçimlerinde de bir takım farklılıklara sebep olmuştur. 
Sahne üstünde, seyircinin seyrettiği, bir fikir ya da konunun oyuncu tarafından aktarımıdır. 
Buradaki iletici, yönetmenin kurguladığı dünya içerisinde, sahne etmenlerinin de desteği ile 
doğrudan oyuncudur.  
Kamera önünde ise, her ne kadar ön planda oyuncu var gibi dursa da, asıl görünen, 
yönetmenin hazırlayıp sunduğu görüntülerdir. Burada manipülatif bir durum söz konusudur. 
Sahne üzerinde sergilenen bir gösteride, seyirci, önündeki genel açılı manzarada istediği yere 
bakmakta özgürdür. Ekranda ise, görünen, sadece yönetmenin işaret ettiği noktadır. 
Sinemadaki kurgu tekniği, istenilen biçimde çekilen görüntülerin istenilen biçimde 
birleştirilmesi, ele alınan senaryonun, tamamen yönetmenin gözünden aktarımını sağlamıştır. 
Böylece oyuncu, bütüne, ya da yönetmenin sanatına, hizmet eden bileşenlerden bir tanesi 
haline gelmiştir. Dolayısıyla da kendi sanatını ve aktarım biçimini tekrar gözden geçirip, bir 
uyarlamaya gitmek zorundadır. 
Anahtar Kelimeler: Oyunculuk, Kamera Önü Oyunculuğu, Sahne 
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AN APPROACH TO THE CONCEPTS OF STAGE AND ON-CAMERA ACTING 
 
ABSTACT 
It is basically known that the fundamental element of acting is human and there has to be at 
least one person to act and at least one to watch.  From past to present acting process in the 
plays has affected the acting approaches and acting types.  Thus, it can be said that this 
process has formed the parent material of the acting theory in general. 
It is believed that acting and watching is a kind of communication, and this two channel 
communication model is thought to have developed as a result of an instinctive impulse. The 
instinctive, on the other hand, is essentially subject to a necessity, in other words, to a need. 
This state of need is shaped by people's wishes and the way they perceive the world. At this 
point, the social structure and political conditions of the period come to the fore. There are 
great differences in the way of acting and performance arts even between the Ancient Greek 
and Roman Periods; and between the Elizabethan Period theatre and the European avant-
garde movements that emerged around the First World War. When examined more 
specifically, it is seen that there are even great differences in the approaches of different 
societies dating to the same time period to theatre and acting styles. 
In the last century, as a result of the rapid development of technology, a new dimension has 
emerged in the relationship between the player and the audience. Recording and broadcasting 
technologies enable the player and the spectator to meet in separate environments and in 
separate time zones, as an alternative to face-to-face interaction in the same environment. This 
has naturally caused some changes in the acting style of the actor. These changes have led to 
the emergence of the concepts of “On-Camera Acting” and “Stage Acting” today. 
Although acting is fed from a single source, the desire to transfer and tell, the changes in the 
means of narration have also caused some differences in the forms of transferring. The 
transfer can be anything or any idea that the actor tells to the audience from the stage. With 
the support of stage factors the transmitter is the actor in the world that the director constructs. 
In front of the camera, although the actor seems to be in the foreground, the main thing is the 
images prepared and presented by the director. There is a manipulative situation here. In a 
show in the theatre stage, the audience is free to look every single part of the setting. On the 
screen, what is visible is only the point which the director indicates. The editing technique in 
the cinema, combining the images shot in the desired format in the desired form, ensured the 
transfer of the scenario completely from the director's eyes. Thus, the actor has become one of 
the components that serve the whole, or the art of the director. Therefore, he has to reconsider 
his own art and the way of transmission and go for an adaptation. 
Keywords: Acting, On-Camera Acting, Stage 
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SİVAS İLİNDE GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ VE SON TEMSİLCİLERİNDEN ÜNAL 
GÜVENAL’IN ESERLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ 

 
Fatmagül SAKLAVCI 
Cumhuriyet University  
ORCID: 0000-0001-9274-5111 
 
Özet 
Kıymetli maden ve taşları el becerisi zevk ve estetik ile farklı tekniklerde imal etme ve 
süsleme sanatı olan kuyumculuğun önemli alanlarından birisi de gümüş işlemeciliğidir. 
Gümüş işçiliğinin tarihçesi milattan önceki dönemlere kadar gitmektedir. Anadolu’da yapılan 
arkeolojik kazılarda çeşitli medeniyetler tarafından gümüş işlemeciliği ile hazırlanmış süs 
eşyaları, kap, takı, kılıç kınları ve sikkelere rastlanmıştır. Osmanlı’nın son dönemleri olan 18. 
ve 19. yüzyıllarda geliştirilen formlar, teknikler ve süslemeler bugün İstanbul başta olmak 
üzere Sivas, Van, Trabzon ve Mardin gibi illerde uygulanmaktadır. Savat, kakma, kabartma 
ve telkâri Sivas’ta tarihi seyir içerisinde günümüze kadar gelen en önemli gümüş işleme 
teknikleridir. Bugün Sivas’ta gümüşçülük ile uğraşan az sayıda usta bulunmaktadır. Bu 
çalışmada Sivas’ta babadan oğula geleneksel usullerle yetişen ve uzun yıllardır gümüş 
işlemeciliği yapan, sanatın son temsilcilerden Ünal Güvenal çalışma ortamında ziyaret 
edilerek hazırladığı eserlerin değerlendirmesi yapılmıştır. 1933 doğumlu olan babası gümüş 
işlemeciliğini on yaşlarında Ermeni Vahon Teneke’den öğrenmiş ve 50 yıl kadar bu işe emek 
vermiştir. Çoğunlukla gümüş sandık ‘Sivas’taki yaygın adıyla çekmece’ yapan Güvenal, 
müşterilerin isteklerine göre gümüş tablolar da hazırlamaktadır. Çeşitli teknik ve 
malzemelerle eritip silindirden geçirilen gümüş plakalardan kutu hazırlayan sanatçı, daire, 
oval, damla ve çokgen gibi geometrik formlar ile birlikte babadan devraldığı geleneksel 
motifleri bu formlar üzerlerine uygulayarak sunmaktadır. Gümüş plakanın üzerine tasarlanan 
motif ve desenler kakma, kabartma, hakketme ve presleme gibi çeşitli tekniklerle keski, 
kalem, delgi, baskı mührü ve kalıplar ile oluşturulmaktadır. Tavlama ve karartma işlemlerine 
tabi tutulan levha, hazırlanan kadife kaplanmış ahşap kalıplar üzerine çelik çivilerle 
tutturulduktan sonra kararmaması için verniklenmektedir. Eserler üzerine yaprak, hatai, rumi, 
bulut gibi geleneksel motifler işlenmektedir. Gelenekten gelen teknik ve motifleri günümüz 
zevk ve tercihleri ile birleştirerek farklı tasarımlar da yapan usta bu sanatı gelecek nesillere 
aktarmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmayı hazırlamaktaki amacımız Sivas’ın 
çubukçuluk, yemenicilik, telkâri gibi diğer geleneksel sanatlarını da yaşatmaya çalışan ustalar 
ve sayıları azalmış olan gümüşçü esnafını tanıtmak, çalışmalarını belgelemek ve gelecek 
nesillerin bilgi aktarmaktır.  
Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk, Sivas, Gümüş İşlemeciliği, Sandık 
 
THE ART OF SILVER EMBROIDERY IN SİVAS AND AN EVALUATION OF THE 

WORKS OF ÜNAL GÜVENAL, ONE OF THE LAST REPRESENTATIVES 
 
Abstract 
One of the methods applied in jewelry, the art of manufacturing and decorating precious 
metals and stones in different techniques with dexterity, pleasure and aesthetics, is silver 
processing. The history of silverwork goes back to BC. In the archaeological excavations 
carried out in Anatolia, vessels, jewelry, sword sheaths, money and ornaments prepared with 
silver craftsmanship by various civilizations were found. Forms, techniques and ornaments 
developed in the 18th and 19th centuries of the Ottoman Empire, are applied in major cities 
such as Sivas, Van, Trabzon and Mardin especially in Istanbul today.   
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Savat, inlay, relief and filigree are the most important silver processing techniques that have 
survived to the present day in Sivas. Today, there are few masters dealing with silversmithing. 
In this study, Ünal Güvenal, one of the last representatives of the art who grew up with 
traditional methods from father to son in Sivas and has been working as a silversmith for 
many years, was visited in his working environment and his works were evaluated. His father, 
who was born in 1933, learned silversmithing at the age of ten from Armenian Vahon Teneke 
and worked for this business for 50 years. Güvenal mostly makes silver chests, 'drawer' as it is 
commonly known in Sivas, also prepares silver paintings according to the wishes of the 
customers. The artist, who prepares boxes from silver plates that are melted and rolled with 
various techniques and materials, presents the geometric forms traditional motifs such as 
leaves, hatai, rumi and cloud he inherited from his father by applying these forms on them. 
The motifs and patterns designed on the silver plate are created with various techniques such 
as inlay, embossing, engraving and pressing, with chisels, pencils, punches, stamps and 
molds. The plate, which is subjected to annealing and blackening processes, is varnished to 
prevent darkening after it is attached to the prepared velvet covered wooden molds with steel 
nails. The master, who also creates various designs by combining the techniques and motifs 
he learned from his father with today's tastes and preferences, plays an important role in 
transferring this art to future generations. Our aim in preparing this work is to introduce the 
craftsmen and silversmiths whose numbers have decreased, trying to keep other traditional 
arts of Sivas alive, such as sticking, yemeni making, filigree, and to document their work and 
to convey information to future generations. 
Keywords: Jewellery, Sivas, Silver Embroidery, Chest 
 
1. GİRİŞ 
Geçmişi yüzyıllara dayanan gümüş işlemeciliği Sivas’ta yaşatılmaya çalışılan geleneksel el 
sanatlarından birisidir. Bugün savat, kakma, kabartma ve telkâri Sivas’ta icra edilen önemli 
gümüş işleme teknikleridir. Günümüzde gümüşçülük ile uğraşan az sayıda usta kalmıştır. 
Ekonomik ve teknolojik yeniliklerle birlikte gümüş işçiliği, kaybolmaya yüz tutmuş, ustaların 
kişisel gayretleri ile ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu ustalardan birisi de uzun yıllardır 
gümüş işlemeciliği yapan, sanatın son temsilcilerden Ünal Güvenal’dır. Gümüş sandık, 
‘Sivas’taki yaygın adıyla çekmece’ yapan Güvenal, müşterilerin isteklerine göre gümüş 
tablolar da hazırlamaktadır. 
Güvenal gümüş işlemeciliğini ortaokul yıllarında, 1990’lı yıllarda 9-10 yaşlarındayken ustası 
olan babası Kamuran Güvenal’dan öğrenmiştir. Babasının vefatıyla 2001 yılında dükkân 
açarak devraldığı sanatı burada devam ettirmektedir. 1933 doğumlu olan Kamuran Usta 
gümüş işlemeciliğini on yaşlarında, 1943’lerde Ermeni Vahon Teneke ve dönemin önemli 
ustalarından birisi olan Kamil Usta’dan öğrenmiş ve 50 yıl kadar bu işe emek vermiştir. 
  
2. KUYUMCULUK, GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ  
Sümerce ku: gümüş, ve dim: işlemek anlamlarına gelen kuyum kelimesinin sözlükle eritmek 
ve yakmak manasında; köymek, köyüm ya da kıymet kökünden türemiştir (Arseven, 1958: 
1183). Türkçe kökenli olan kuyum kelimesi kud-mak, kuy-mak “maden dökmek” kökünden 
gelen kuyumcu “dökümcü, dökmeci” ve kuyumculuk “dökümcülük, dökmecilik” anlamlarına 
gelmektedir (Bozkurt, 2002: 513). Kıymetli maden ve taşları el becerisi zevk ve estetik ile 
farklı tekniklerde imal etme ve süsleme sanatı olan kuyumculuğun önemli alanlarından birisi 
de gümüş işlemeciliğidir. Gümüş işçiliğinin tarihçesi milattan önceki dönemlere kadar 
gitmektedir. Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda çeşitli medeniyetler tarafından gümüş 
işlemeciliği ile hazırlanmış süs eşyaları, kap, takı, kılıç kınları ve sikkelere rastlanmıştır 
(Bektaşoğlu, 2009: 146).   
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Elde edilen buluntular o dönem insanının yaşam tarzına, sosyo- kültürel değerlerine ışık 
tutmaktadır (Demirtaş, 1996: 1). Değerli madenler olan gümüş ve altınının takı ve eşya olarak 
kullanımına Tunç Çağı ile başlanmıştır. Tarihi seyir içerisinde  kullanılan yöntem ve teknikler 
geliştirilmiştir. Bu devirlerde Anadolu’da bakır ve kalay karışımı ile tunç, sonraki dönemlerde 
bakır, gümüş ve altın  işlenmesinde dökme ve dövme teknikleri ile birlikte başka 
granülazasyon (güverse), kabartma (repousse), savat işi (niello), kakma, kaplama 
(yaldızlama), kalıp kabartma (stampa), mine (emay), telkâri (filigre), kazıma (kalemkâri), 
çekiçle kakma, küfgani delik işi (ajur) metallerin üzerini renkli taşlarla süsleme (taş kakma), 
zincir örme, kaplama, yaldızlama, sıvama ve kalıba dökme teknikleri uygulanmıştır (Bingöl, 
1999: 25).  
Türk maden sanatı ve gümüş işlemeciliği Orta Asya'da yayılmaya başlamış, İslamiyet’le 
birlikte Anadolu’da altın ve gümüş kullanımı artmış, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde de önemini muhafaza etmiştir. Gümüş ustaları Kırım ve çevresinde, Koban 
Nehri kıyılarında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ustaların Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte 
buradaki Nogay Tatarları ile birlikte Karadeniz’in kuzeyindeki Romanya’nın Köstence şehri 
dolaylarına gelerek yerleştikleri bilinmektedir. Osmanlıların Balkan topraklarının 
hâkimiyetini yitirmesiyle burada yaşayanlar Sivas, Kayseri, Yozgat, Konya gibi Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerine yerleşmişler, kültür ve sanatlarını da beraberlerinde getirerek yöre 
zevkleriyle sentezlemişlerdir (Özdemir & Dudaş, 2013: 5). Sivas’ın batısında yer alan 
Yıldızeli, Şarkışla ve Gemerek ilçeleri civarı Ermenilerin yakın tarihlere kadar yaşadıkları 
çevrelerdir. Günümüzde İstanbul’da yaşayan birçok Sivas Ermeni’sinin izi bu bölgelere kadar 
gitmektedir. Bu çevreye Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen göçmenlerin  yerleştirildiği 
belirtilmektedir (Keshishian V. & Löker K. & Polatel M., 2018: 32). Bu bilgiler 
doğrultusunda Güvenal’ın babası gibi günümüz ustalarının yetişmesine vesile olan Sivas 
gümüş ustalarının atalarının bu bölgelere yerleşenlerin aralarındaki Ermeni sanatkârlar olduğu 
söylenebilir.  
 
3. ÜRETİM YÖNTEMİ 
Bu bölümde Güvenal’ın geleneksel usullerle babasından öğrendiği ve uyguladığı çalışmalar, 
Usta’nın kendi anlatım ve fotoğrafları yer almaktadır. 
 
3.1. Gümüş Yüzeyin Hazırlanması:  
Güvenal hammadde olarak kullandığı gümüş plakaları İstanbul’dan hazır olarak 
getirilmektedir. Astarlanmış gümüş plaka 13 mikron kalınlığındadır (Foto. 1).  
 

 
Fotoğraf 1. Gümüş plaka.  
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Gümüş plaka haline gelmeden önce külçe halindedir. Pota içerisinde eritilip boraks 
(yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu) ilave edilerek karbon çubuğu ile karıştırılır. 
Böylece gümüş üzerindeki kalıntılar temizlenmiş olur. Eritilen gümüş, kalıba alınır ve 
soğutulur. Kalıptan çıkarıldıktan sonra silindir makinesinde plaka haline getiririlir. Bu 
işlemden sonra aside batırma işlemiyle sülfürik asit içerisinde bekletilir. Tel fırçalar 
yardımıyla üzerindeki kalıntılar temizlenerek kullanıma hazır hale getirilir (Saklavcı 2021: 
18) (Foto. 2).  
 Sandıklar üç ebatta hazırlanmaktadır. Hazır malzeme olan gümüş plakalar sandık ölçülerine 
göre kesilerek yapılmaktadır. Bu işlem sırasında ölçü kalıpları plaka üzerine yerleştirilir ve 
çevresi işaretlenerek makasla kesilir  (Foto. 2).  
 

 
Fotoğraf 2. Kalıpların çıkarılması ve kesilmesi. 

 
Kesilip hazırlanan gümüş plakalar pürmüz ile tavlanarak yumuşatılır. Sandık yapım 
aşamasında işlenen plakalar toplam dört sefer tavlanmaktadır. Tavlama işlemi belli bir kıvama 
gelene kadar göz kararı yapılmaktadır. Plaka ateşle ilk buluştuğunda mavi bir renk 
oluşmaktadır. Bu beklenen tavlama ısısı değildir. Tavlama ısısına ulaşan plaka kırmızı renk 
alarak kor lekeler bırakmaktadır. Buna terleme ısısı da denmektedir. Bu sırada yüzeyde 
kontrolsüz ergime başlar. Ergime ısısı metalin katı halden sıvı hale geçebildiği yüksek ısı 
derecedir. Ortalama 450- 650 °C’dir. Tavlama işlemi ile plaka istenen kıvama ulaşır. Böylece 
malzeme belli bir kıvama gelir ve şekil verilirken direnç göstermez ( Foto. 3a.b.c).  
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Fotoğraf 3a.b.c.  Tavlama işlemi. 

 
3.2. Gümüş Plakanın İşlenmesi 
Sandık yapımı için hazırlanan parçalar işlenmek üzere kurşun kalıplar üzerine 
tutturulmaktadır. Kurşun kalıp dokusu nedeniyle kabartmaların muntazam ve belli bir 
derinlikte oluşmasını sağlamaktadır. Bu tutturma aynı zamanda plakanın sabitlenmesini 
sağlamaktadır. Oluşturulan desen ve motiflerin taslakları ve ana hatları kopya kâğıdına 
geçirilerek işlenecek yüzey üzerine geçirilmektedir (Foto. 4).   
 

 
Fotoğraf 4.  Desen çizimi. 

 
Desenin ana hatları çizildikten sonra Usta üzerinde çalışılan gümüş plaka üzerindeki izlerin 
ışığında nakış işleme işine geçmektedir. Talep edilen belli bir tasarım yoksa bu işlem 
doğaçlama olarak gelenekten gelen ve ustanın tecrübesi ile oluşturulmuş motif ve desenler ile 
uygulanmaktadır. Desen için kullanılacak kalıplara kurşun üzerinde tek çekiç darbesi 
vurularak çekiçleme işlemi yapılmaktadır. Önceden çizilmiş olan motifin çizgileri takip 
edilerek işlenmekte ve böylece bir derinlik elde edilmektedir (Foto. 5).   
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Fotoğraf 5. Desenin oluşturulması 

 
Çekiçleme ile desen uygulanan yüzey plakanın yüksek kabartmalı kısmını oluşturmadır. 
Alçak olan yerler ise ya boş bırakılırak düz yüzey oluşturulmakta ya da kum kalemi ile 
aralardaki boşluklar doldurularak narin ve hassas bir şekilde işlenmektedir (Foto. 6).  
 

 
Fotoğraf 6. Kum kalemi ile boşlukları doldurulması. 

 
Noktalama tekniği ile ortaya çıkarılan şekiller, çok uçlu çelik kalemlere çekiçle vurularak 
içeri gömülmek suretiyle, nakış çekici ile nakışlanmaktadır. Gümüşün üzerine uygulanan 
nakışlama işlemi yapılan sanatın inceliğini göstermektedir. Çelik uçlu kalem ve kalıplarla 
yapılan bu süsleme işine kalemkârlık yapan kişiye de kalemkâr denmektedir (Özdemir & 
Dudaş: 2013: 6).   
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Yapılan bu süsleme işine gümüş işlemeciliğinde teknik olarak hakketme ve presleme adı da 
verilmektedir. Hakketme, yüzeyin belli bir dekor, desen ve motif hattı üzerinden keski, kalem, 
delgi, baskı mührü ve benzeri çelik malzemeler yardımı ile şekillendirilmesi ile 
gerçekleştirilen süsleme sanatıdır (Kılıç, 2016: 35. Düzgün ve motifli yüzeyler, çekiç ya da 
keski gibi malzemelerle geri plan yaratılarak oyulur. Ortaya çıkan yükseltiler ise, içe doğru 
çekiçlenip düzeltilerek düzgün formlar elde edilir. 
Desen oluşturulan parçalar tavlanarak sulfirik asitte kaynatılmaktadır. Böylece parça 
üzerindeki artıklar temizlenmektedir (Foto. 7).  
 

 
Fotoğraf 7. Asite atma. 

 
Kutular ajurlu ve karatma olarak iki çeşit yapılmaktadır. Tavlanarak yumuşatılan ajurlu 
modelin ana hat ve detay çizgileri, kontur kısımları keski kalemi ile çıkartılır. Bu aşamada 
kutunun anahtar deliği de kesilip çıkarılır (Foto. 8). 
 

 
Fotoğraf 8. Ajur verme. 

 
Ajur verilerek hazırlanan malzeme üzerindeki desen aralarındaki boşluklar kum kalemi ile 
doldurulup yeniden tavlanarak fırçalanmaktadır. Bu şamadaki tavlama işlemi desen yapılırken 
gümüşün kolay işlenmesi açısından oldukça önemlidir (Foto. 9a.b).  
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Fotoğraf 9a.b. Acurlu kutu. 

 
İşleme yapılan parçaların geçirileceği sandıklar Ünal Usta’nın ağabeyi tarafından 
hazırlanmaktadır. Ahşap malzemeden hazırlanan sandıkların üzerleri ve içleri kadife kumaş 
ile kaplanır. Bu aşamada içerisindeki ayna, zincir ve kulp detayları da eklenir.  
Kalem işi bittikten sonra karartma model yapılacaksa parçaların üzerine karatma 
yapılmaktadır. Karartma işlemi sıvı kükürt oksit ile sürülerek uygulanmaktadır. Yüzeye 
sürülen kükürt oksitin silinmesiyle kabarık yerler parlak kalır, çukur yerler kararır.  Acurların 
kesilmesi ve karartma işleminden sonra parçalar verniklenerek sandık üzerine çakmak için 
hazır hale getirilir (Foto. 10).  
 

 
Fotoğraf 10. Karatma uygulanmış kutu. 
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Hazırlanan gümüş levhalar bu kadife üzerine çelik çivilerle çakılmaktadır. Çakma işleminden 
önce levhalar dördüncü kez tavlanarak hazır hale getirilmektedir. Bir sandığın üzerinde 850-
900 çivi bulunmaktadır. Çiviler çelik toplu iğneler kısaltılarak hazırlanmaktadır. Çiviler 
desenlerin içerisine görülmeyecek şekilde hassas bir şekilde çakılmaktadır  (Foto. 11). 
 

 
Fotoğraf 11. Çivi çakılması. 

 
Sandık üzerinde en son işlem çakma ve düzeltme işlemidir. Çakma işlemi ile birlikte kutunun 
kenarlarında düzeltmeler yapılmaktadır. Bu işleminden sonra hiçbir işlem yapılmamaktadır 
(Foto. 12a.b).   
 

    
Fotoğraf 12a.b. Düzeltme işlemi. 

 
4. HAZIRLANAN ESERLER VE MOTİFLER 
Ünal Usta çekiçleme işini babasının hazırlamış olduğu çelik uçlu kalıplar ile yapmaktadır. 
Kalıpların bazılarının uçları helezonik, düz ve kavisli olarak hazırlanmıştır (Foto 13). 
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Fotoğraf 13. Çizgisel formlu kalıplar. 

 
Bu kalıplar yan yana ya da arda arda çakılarak desenlerdeki çizgisel, oval, yuvarlak, köşegen, 
rumi ve kapalı alan formları oluşturulmaktadır. Rûmî formları, Ustanın tasarım gücüne bağlı 
olarak farklı şekillerde uygulanmaktadır. Kompozisyonlarda bitkisel motiflerle karışık olarak 
ya da kendine ait formlar içinde tek başına kullanılmaktadır. Kapalı alan rumi motifleri ile 
oluşturulan şemse motifleri köşe formları ile zenginleştirilmekte, aralarda oluşan boşluklar 
kum kalemi ile doldurulmaktadır. Şemse desenlerinin yuvarlak ve oval olarak uygulandığı 
sandıklar mevcuttur (Foto 14). 

 
Fotoğraf 14. Rumi ve kapalı alan formları. 
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Bir grup kalıbın uçlarında ise çeşitli ebatlarda yaprak, palmet, yıldız, hatai, penç, tuğra gibi 
tezhip motifleri yer almaktadır. Geleneksel Türk el sanatlarından birisi olan tezhip desenleri 
mushafların, el yazması kitapların, hüsn-i hat levhalarının, murakka’ların, kıtaların, berat 
fermanların, hilyelerin bezemesinde önemli rol oynadığı gibi kulanılan formlar ile kendisini 
gümüş sandık süslemelerinde de göstermektedir (Foto 15).  
 

 
Fotoğraf 15. Hazır motifli kalıplar. 

 
Motifli kalıplar da formların içlerini doldurmak ve desenleri tamamlamak için 
kullanılmaktadır. Bu süslemelerde genellikle birbirini takip eden sarmal dallar arasına yaprak, 
hatai ve pençler yerleştirilmektedir. Desenlerin çevresinde oluşturulan boş alanlar ajurlu 
modellerde kesilmekte, diğer tasarımlarda karartma uygulanmaktadır (Foto 16).  
 

 
Fotoğraf 16. Çeşitli motifler. 

 
Çoğunlukla gümüş sandık, ‘Sivas’taki yaygın adıyla çekmece’ yapan Güvenal, müşterilerin 
isteklerine göre gümüş tablolar da hazırlamaktadır. Bu tablolarda çift başlı kartal ve hayat 
ağacı gibi motifleri kullanmaktadır. Ana hatları ve içleri çelik kalıplarla çekiçlenen motiflerin 
çevre boşluklarına kum kalemi ile dolgu yapılmıştır. Bu tablolarda kükürt oksit ile karatma 
yöntemi uygulanmıştır (Foto. 17a.b).  
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Fotoğraf 17a.b. Çift başlı kartal ve hayat ağacı motifli panolar 

 
Usta’nın sandık ve tablolar haricinde yaptığı çalışmalar arasında at eyeri de yer almaktadır. 
Ustaya ait özgün bir tasarım olan eyer sandıkta kullanılan aynı tekniklerle süslenmiş ve ahşap 
üzerine geçirilen kadife üzerine çivi çakılarak tutturulmuştur. Süsleme unsurları olarak eyerin 
üst tarafına gelen bölümde rumi ve kapalı alan tasarımları, iki yana ayrılan bölümlerde ise 
kapalı alan ve hatai, yaprak motifleri birlikte kullanılmıştır (Foto. 18a.b). 
 

   
Fotoğraf 18a.b. At eyeri 

 
Ustanın elindeki en eski ve model olarak kullandığı eser ise babasının 1965’te yapmış olduğu 
sandıktır. Babasının vefatında küçük yaşlarda olduğu için birçok tekniği bu sandığı 
inceleyerek deneme yanılma yoluyla öğrenmiştir. Sandık acurlu model olarak mor kadife 
üzerine hazırlanmıştır. Sandığın iç kısmı mor astar ile kaplanmış, içerisine ayna ve yan göz 
detayları eklenemiştir (Foto. 19a.b).   
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Fotoğraf 19a.b Kamuran Güvenal’ın yaptığı sandık. 

 
Küçük kutular, kül tabakları, Besmele yazılı kutu, Kur’an kapağı ve Kur’an kabı da Usta’nın 
dükkânında sergilediği farklı eserler arasında yer almaktadır (Foto 20-21-22).  
 

 
Fotoğraf 20. Çekmece ve kül tabakları.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1156 

 
Fotoğraf 21. Kur’an kabı. 

 

 
Fotoğraf 22. Besmele yazılı çekmece. 

 
5. SONUÇ   
Sivas’ta son yıllarda çubukçuluk, yemenicilik, boynuz işlemeciliği, nalbantlık gibi bazı 
geleneksel sanat, zanaat ve meslek koşulların yetersizliği ve ilgisizlik yüzünden zamana ve 
koşullara yenik düşerek kaybolmaya yüz tutmaktadır. Gümüş işlemeciliği de bunlardan 
birisidir. Sivas ili tarih boyunca gümüş işlemeciliğin icra edildiği en önemli illerden birisidir. 
Savat, kakma, kabartma ve telkâri Sivas’ta uygulanan önemli gümüş işleme teknikleridir. 
Günümüzde gümüşçülük ile uğraşan az sayıda usta kalmıştır. Bu gümüş ustalarından birisi 
olan Ünal Güvenal babadan öğrendiği teknik ve motifleri günümüz zevk ve talepleri ile 
harmanlayarak farklı tasarımlar yapmaktadır.   
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Motif ve desenleri gümüş plakanın üzerine kakma, kabartma, hakketme ve presleme gibi 
çeşitli geleneksel metotlarla uygulayan Usta, yıllar önce babasının hazırlamış olduğu çelik 
kalıpları kullanmaktadır. Geleneksel Türk el sanatlarından birisi olan tezhip desenleri, bu 
konuda sadece babasından aldığı eğitimle bu iş öğrenen Ustanın hazırladığı sandıkların 
süslemelerinde de kendisini göstermektedir. Bu da gelenekten gelen desenlerin kuşaktan 
kuşağa aktarılmasının bir göstergesidir. Tavlama ve karartma işlemlerine tabi tutulan levha, 
hazırlanan kadife kaplanmış ahşap kalıplar üzerine çelik çivilerle tutturulmaktadır. Bu gümüş 
işleme teknikleri de sanatın nesilden nesile aktarılmasında usta-çırak eğitiminin önemini 
göstermektedir. Ancak dar mekânlarda zor koşullarda çalışarak ayakta durmaya çalışan 
ustalar mesleklerini öğretecek ve yaşatacak çırak bulamamaktadır. Ekonomik şartlar ve 
maliyetlerin yüksek olmasından dolayı talep gittikçe azalmakta bu yüzden sürekli üretim 
yapılamamaktadır. Geleneksel el sanatlarının, zanaatların ve meslekleri gelecek nesillere 
aktarılabilmesi ve yeni ustalar yetiştirilebilmesi için ustaların desteklenmesi, tanıtılması ve 
yeni neslin teşvik edilmesi gerekmektedir. Gerekli koşullar sağlanamadığı takdirde sanatın 
önümüzdeki yıllarda sürdürülemeyeceğini düşünmekteyiz.  
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TOMRİS UYAR’IN SEKİZİNCİ GÜNAH’INDA İNSANLIĞIN KÖTÜCÜL YÜZLERİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Elif PALİÇKO 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ORCID: 0000-0001-5582-7070 
 
Özet 
Tomris Uyar, Türk edebiyatı tarihinde yer edinmiş ve Türk öyküsünün gelişimine katkı 
sağlamış bir yazardır. Tercümeleri, denemeleri, eleştiri metinleri ve günceleriyle de edebiyat 
dünyasında yer alan Uyar, öykü türünü yazın hayatının merkezine koymuştur. Çevirmen 
kimliğini yazma deneyiminin bir provası olarak değerlendiren Tomris Uyar, böylece yabancı 
dil bilme borcunu da okura ödediğini düşünür. Dolayısıyla onun öykü türü dışında kaleme 
aldığı her şey öykülerine ve öykücülüğüne fayda sağlayan unsurlar olarak da düşünülebilir. 
Onun edebiyat sahasında attığı her adım, birbirini besleyen ürünlere dönüşür. Tomris Uyar’ın 
öykücülüğü insana, dünyaya ve doğaya bütün yönleriyle dikkatli, incelikli ve samimi bir 
bakıştır. Ayrıca imgelerle dolu bu öykülerde okur, bu bakıştan kendine kalanlar için çaba 
harcamalıdır. Yapıtlarında kadın konusunu çeşitli cepheleriyle görmek mümkündür. 
Özgürleşen kadın imgesinin toplumdaki yadırgatıcı yönü, Uyar’ın öykülerinde sıklıkla 
karşımıza çıkar. Tomris Uyar’a göre öykü, insanın öz sesini duyabilmesine imkân sağlar. Bir 
başka deyişle, okura kendini bulma ve tanıma olanağı sunan öykü, bireyin yolculuğunun 
sorgulamalar ile çeşitlendiği bir serüvene dönüşür. Tomris Uyar’ın 1990 yılında yayımlanan 
Sekizinci Günah başlıklı öykü kitabı da onun okura sunduğu bir yolculuk olarak karşımıza 
çıkar. Sekiz öyküden oluşan bu yapıtta yazar; kıskançlık, kibir, samimiyetsizlik, riyakârlık 
gibi insanın kötücül yanlarını ve zaaflarını ön plana çıkarır. Öyküler, kişiler ve olaylar 
çerçevesinde kesişen yaşantıları içermektedir. Böylece karakterler birçok açıdan tanınır. 
Öykülerde, kişilerin kendilerine büyük bir yanılsamanın içinden baktıkları öne çıkmaktadır. 
Eserin bu niteliği okura, kendini sorgulama yolunu açar. Bu çalışmada Türk öyküsünün 
seyrine mühim bir katkıda bulunan Tomris Uyar’ın Sekizinci Günah adlı kitabı tematik olarak 
incelenirken insanlığın kötücül yüzleri karakterler çerçevesinde değerlendirilecektir. 
Böylelikle Tomris Uyar’ın öykücülüğünde önemli unsurlardan olan değerler ve aydınlanma 
anı, bu eseri çerçevesinde açığa çıkarılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Tomris Uyar, Kötücül, Sekizinci Günah, Türk öyküsü. 
 
THE EVIL FACES OF HUMANITY IN TOMRIS UYAR’S SEKİZİNCİ GÜNAH (THE 

EIGHTH SIN) 
 
Abstract 
Tomris Uyar is a writer who has a place in the history of Turkish literature and contributed to 
the development of Turkish story. Uyar, who is also in the world of literature with her 
translations, essays, critical texts and diaries, has put the genre of story at the center of her 
literary life. Considering her translator identity as a rehearsal for her writing experience, 
Tomris Uyar thinks that she pays the reader the debt of knowing a foreign language. 
Therefore, everything she wrote apart from the genre of story can be considered as elements 
that benefit her stories and storytelling. Every step she takes in the field of literature turns into 
products that feed each other. Tomris Uyar’s storytelling is a careful, nuanced and sincere 
view of man, the world and nature in all its aspects. In addition, in these stories full of images, 
the reader should make an effort to stay away from this view. It is possible to see the subject 
of women from various aspects in her works. The strange aspect of the liberated woman 
image in society is frequently encountered in Uyar’s stories.  
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According to Tomris Uyar, the story allows people to hear their own voice. In other words, 
the story, which offers the reader the opportunity to find and know herself/himself, turns into 
an adventure in which the journey of the individual is diversified with questions. Tomris 
Uyar’s story book titled Sekizinci Günah (The Eighth Sin), published in 1990, is also a 
journey that she presents to the reader. In this work, which consists of eight stories, the author 
brings; envy, arrogance, insincerity, hypocrisy, such as the bad sides and weaknesses of the 
human being to the fore. Stories contain intersecting lives within the framework of people and 
events. Thus, the characters are recognized in many ways. In the stories, it is prominent that 
people look at themselves through a great illusion. This quality of the work opens the way for 
the reader to question herself/himself. In this study, while Tomris Uyar’s book Sekizinci 
Günah (The Eighth Sin), which makes a significant contribution to the course of the Turkish 
story, is analyzed thematically, the evil faces of humanity will be evaluated within the 
framework of the characters. Thus, the values and the moment of enlightenment, which are 
important elements in Tomris Uyar’s storytelling, will be revealed within the framework of 
this work. 
Keywords: Tomris Uyar, Evil, Sekizinci Günah (The Eighth Sin), Turkish story.   
 
GİRİŞ 
Türk öykücülüğünde özgün bir isim olan Tomris Uyar, yazın hayatına yaptığı çeviriler ile 
adım atar. “Kimi yazarları Türkçeye çevirmek, kendim bir şeyler yazıyormuş kadar mutluluk 
veriyor bana, anlatılmaz bir doygunluk bu. İyiliğinden kuşku duyduğum bir öykü 
yayımlamaktansa, değerine yüzde yüz inandığım bir kitabı hemen çevirmek!.. Çünkü çeviri 
de edebiyat savaşının bir parçası” (2016: 178) diyen Tomris Uyar’ın tercüme faaliyeti, aynı 
zamanda öykü yazma sürecini de hazırlar ve öykülerini besler. Öykü türüne sadakati ile anılan 
Uyar, Türk öyküsünü romanın bir alt türü yahut romanın denemesinin yapıldığı bir basamak 
olmaktan çıkarır. Nitekim baktığımızda, onun kaleme aldığı bütün yapıtlarının (çeviri, 
deneme, eleştiri yazıları ve günlükleri) merkezinde öyküleri vardır. 
Tomris Uyar edebiyat hakkındaki yazılarında, kendi sanat görüşünü de dile getirir. Uyar, 
“Öykü Nedir?” başlıklı yazısında öykünün “kendine ayrılan sürede yoğunluk, içtenlik, 
sahicilik öğelerini” (2016: 1520) içermesi gerektiğini vurgular. Ayrıca ona göre öykü, hayatla 
yani gerçekle örtüşmelidir ve “Yaşamadaki gibi”yi bulmalıdır. Öykü bu gerçeklik arayışında 
“Kimi zaman aksak, yanlış, kimi zaman doğru, açık ve yalın olanı. Gerçeğin kendisine 
abanmadan, yaslanmadan, sanatta ‘inandırıcı’ olan gerçeği bulmak... (…) ‘Bir daha’ değil 
yeni, yani taze söylemek” (2016: 1520) ile yükümlüdür. 
Yazar “Hikâyede Yoğunluk” başlıklı yazısında ise öyküyü “bir vuruşta bir parıltı yaratan, 
unutulmayan, okurda yıllar sonranın algılarını hazırlayan, kısaca, okuru değiştiren bir sanat 
olarak” tanımlar (2016: 1043). Onun öykücülüğünün temel kavramlarından biri olan 
“aydınlanma anı” yazarın bu öykü tanımında yer alır. Ayrıca Uyar bu kavramı şöyle açıklar: 
“İlk anlamıyla bir ‘çakma’, bir ‘gerçekle yüz yüze geliş’tir aydınlanma; yazarın, okurun, 
hikâye kişisinin birdenbire bir gerçeği ayırt etmesi, bir çözüme varmasıdır” (2016: 1044). 
Uyar, yazılarında dile getirdiği öykü anlayışını eserlerinde başarıyla uygulamış bir yazardır. 
Her okunduğunda farklı ayrıntı ve anlamların keşfedildiği öyküler, ucu açık yahut bitmeyen 
olaylar ve susarak konuşan öykü kişileri; Tomris Uyar’ın okura sunduğu büyüleyici bir 
deneyim olarak karşımıza çıkar. Onun öyküleri, sürekli yenilenen ve değişen bir kurmaca 
evreninde eskimeyen ve “unutulmayan” “parıltılar” sunar okuruna.  Onun klasik hikâye 
tarzından ayrıldığı ve okuru alıştığı okuma biçiminin dışına çıkararak özgürleştirdiği görülür. 
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“Yazarların teknikleri kullanışları kadar “aydınlanma ânı”nı kullanışları da belirliyor 
tutumlarını” (2016: 1045) diyen Tomris Uyar’ın öykülerinde “aydınlanma anı”; söylenmemiş 
sözlerde, sesi duyulmayan kadınlarda ve olağan akış içerisinde aşırı dikkat isteyen detaylarda 
belirmektedir. Okur, öyküyü bitirir ancak asıl öykü bu “aydınlanma anı”ndan sonra başlar. 
Tomris Uyar’ın öyküleri; okuru düşünmeye, sorgulamaya ve kurmacaya davet eder. İlk 
izlenimde yarım kalmışlık yahut ansızın bitmişlik hissi veren öyküler, okurun zihninde 
işlemeye başlar ve yeni bir kurmacanın başlangıcını harekete geçirir. 
Tomris Uyar’ın öykücülüğünün belirleyici niteliklerinden olan kavramlardan bir diğeri ise 
“buzdağı tekniği”dir: “Yazar öyküsünde buzdağının yedide birini gösterir, geriye kalan 
derinlik ise okura bırakılan, suyun altındaki büyük girintidir” (Kaygusuz, 2012: 23). Uyar’ın 
öykü karakterleri, olayları ve mekânları görünenin ardındakilerde daha fazla anlam barındırır. 
Böylece okurunu aktif bir konuma ve anlama gayretine sevk eder yazar. Sema Kaygusuz’un 
da belirttiği gibi, “Tomris Uyar ele aldığı her kahramanı ciğerine değin bilen, onları kuşatan, 
hatta onları baştan yaratan bir tutumla, uzaklığı da ölçülendiriyordu. Dolayısıyla okurun 
sezgisini tasarlayan, başka türde bir tanrı yazardı”r (2012: 23). Birçok soru ve bu soruların 
muhtemel sonsuz cevaplarıyla baş başa bırakır okurunu Tomris Uyar. İlk olarak 1990 yılında 
basılan Sekizinci Günah adlı kitabı da onun öykücülüğünün bahsettiğimiz bu özelliklerini 
deneyimlediğimiz, farklı okuma biçimlerine ve yorumlara imkân tanıyan, aynı zamanda 
yaşamın tam ortasından anlatılan insanın kötücül yanlarını ve zaaflarını, başka bir deyişle 
insanın sıradanlığını anlatan bir eserdir.  
Sekiz öyküden oluşan Sekizinci Günah’ta yazar; kıskançlık, kibir, samimiyetsizlik, riyakârlık, 
öfke gibi insanın kötücül yanlarını ve zaaflarını ön plana çıkarır. Öyküler, kişiler ve olaylar 
çerçevesinde kesişen yaşantıları içerir. Böylece karakterler birçok açıdan görünür olur. 
Öykülerde, kişilerin kendilerine büyük bir yanılsamanın içinden baktıkları ortaya çıkar. Eserin 
bu niteliği okura da kendini sorgulama yolunu açmaktadır.  
Sekizinci Günah’ta öyküler sırasıyla şu şekildedir: “Kişisel Sorgulamalar, Kelepir, Dondurma, 
Yapayalnız Bir Gök, Mavikan Kokusu, Alte Liebe: Küçük Akşam Müziği, Pasaport, 
Manastırlı Hilmi Bey’e Beşinci Mektup”. Yapıtta, öykülerin isimlerinden sıralanışına kadar 
her unsur yazarın tasarımından geçmiştir. Öykülerin birbiriyle bağlantısı olduğu hissi, 
mekânların yahut olayların birbirini takip ettiği düşüncesi okurun zihninde bir soru işareti 
olur. Ayrıca kitabın adı da Hristiyanlık inançlarındaki yedi ölümcül günahı çağrıştırmaktadır. 
Feyza Hepçilingirler, “Yedi Büyük Günahın İlki”1 başlıklı yazısında, Hristiyanlıktaki yedi 
günaha yalnızca kitabın adında bir “gönderme” yapıldığını ve öykülerin Hristiyanlıkla 
doğrudan ilgili olmadığını vurgular (2009: 76). Bu eserinde Uyar, sıradan insanların olağan 
yaşamlarını anlatır. İnsanın zaaflarının ve kötücül yanlarının öne çıkarıldığı bu öykülerde, 
belki de en büyük günah sayılabilecek olan “sekizinci günah”, kendini bilmemek/tanımamak 
olabilir. Tomris Uyar, insanın yaşamı boyunca uzak durması gereken günahların bir devamını 
kaleme almıştır. Zira öykülere baktığımızda, insanın kaçınması gereken günahların bir sayıyla 
sınırlanamayacağı ve belli bir kalıba sığdırılamayacağı da açığa çıkar. 
Yazar bu eserinde, imgeler ve çağrışımlarla yüklü bir anlatım kullanır. Öykülerin her biri tek 
başına ayrı ve çoğul anlamlar içerir. Ayrıca eserde sesi duyulmayan kişiler ve yazılmayan 
sözler de anlama dahildir. Gündelik yaşamın içinden anlatılan olaylarda kişiler, zaafları ve 
kötücül yanlarıyla öne çıkar. Etik bir sorgulama ve yargılamanın dışında kalan bu öyküler, 
bireyin kendini tanımaktan nasıl uzak olduğunu gösteren metinlerdir.   

 
1 Hepçilingirler’in eserin ilk öyküsü hakkındaki düşüncelerini ve yorumlarını “insanlık halleri” çerçevesinden 
bakarak dile getirdiği bu yazısı, Tomris Uyar’ın öyküleri hakkında yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi, 
öykülerdeki anlam katmanlarının okur çeşitliğiyle nasıl değiştiğinin bir göstergesidir aynı zamanda. Zira 
Hepçilingirler’in “sırt keseleme” meselesine, iki kadın arasındaki ilişkiye ve amcanın evi terk etmesine getirdiği 
“muhtemel” yorumun öyküde karşılığı yoktur.   
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Kitabın ilk öyküsü diyalog görünümünde bir monolog olan “Kişisel Sorgulamalar”da, insanın 
kötücül yüzlerinden kibir ön plandadır. İki kadının sohbet ettiği anlaşılan öyküde, konuşan 
yalnızca misafir kadındır. Ev sahibi kadının sesi ise duyulmaz ve varlığı misafirin 
konuşmalarıyla anlaşılır. Böylece öyküde sessizlik de bir anlam taşır. Meraklı misafirin ev 
sahibi kadını sorgulama ve inceleme altına aldığı görülür.  
Hareketleri oldukça rahat olan misafir kadın, geçmişi ve kendisi hakkında birçok şeyi anlatır. 
Kadın, amcasının yanına küçük yaşta okumaya gelmiştir ve şimdi de amcasının evinde yaşar 
(2015: 7). Ayrıca onun toplumsal cinsiyet kalıplarını benimsemiş ve ataerkil söylemi sürdüren 
bir kadın olduğu anlaşılır. Kendi yeme-içme ve temizlik anlayışının dışında kalanları 
onaylamaz (2015: 7). Kendisine ikram edilen bisküvileri beğenmediğini açıktan söylemez 
ama “Biz yazın, sık sık reçel kaynatırdık yengemle. Hazır reçeller de fena değilmiş diyorlar 
ama bütün evi tutan vişne ya da çilek kokusu hazır alınamıyor ki, değil mi? Kışın, daha çok 
çikolatalı kek. Ben kekin çikolatalısını severim de. Bisküvit bir değişiklik oldu bugün” (2015: 
7) diyerek durumu yadırgadığını sezdirir. Ev sahibi kadın ise toplumsal cinsiyet kalıplarının 
dışında biridir. Misafirine ikram etme gereği duymadan içki içmesi (2015: 9), temizlik ve 
yemek ile bir alakasının olmaması gibi nitelikleri, öyküde sesi duyulmayan bu kadının 
toplumsal normların dışında olduğunun göstergesidir. Misafir kadının tanımlamasına göre ise 
bu kadın: “çağdaş”, “yalnız bir kadın”dır (2015: 9). Kendisine benzettiği bu kadınla pek 
alakası olmadığını ise fark etmez.  
Misafir kadın, kitap okumayı sever (2015: 8) ve zekasıyla övünür (2015: 10) ancak onun bu 
nitelikleri, kendini tanımasına etki etmez. Ev sahibinin muhtemelen sorduğu evlilik sorusuna 
şu cevabı verir: “Ben hayır, hiç. Bir erkeğe köle olamam. Değişen bir çağda yaşıyoruz. 
İlişkiler bozuluyor, üstüne ne kadar titreseniz de. Hem benim mutfağım var, kitaplarım var, 
yetiyor. Evimin kadınıyım” (2015: 8). Bir erkeğe köle olamam diyen, “okuyan” ve “çağdaş” 
bir kadındır ama kendisine ait olmayan bir eve köle olduğunun farkında değildir. Zekâsıyla, 
hamaratlığıyla ve titizliğiyle övünür ancak içinde bulunduğu durumu düşünmeye ve 
sorgulamaya yeltenmez. Kibri, kendini bütün gerçekliğiyle görmesine engel olur. 
Kız Lisesi’nde yatılı okurken arkadaşları ona “Miss Marple” lakabını takmıştır: “Kız-kurusu 
mu demek isterlerdi, zekâmı mı övüyorlardı bilemiyorum. Ama kafanız çalışıyorsa, ayrıntıları 
yerli yerine oturtabiliyorsunuz. Hipermetropi bile fazla engellemiyor” (2015: 8) diyen kadın, 
aslında en yakınını göremediğini fark etmez. Öykü aynı zamanda, Tomris Uyar’ın 
öykülerindeki ironi ve kara mizahın kullanımına bir örnektir. 
Amcasının genç sevgilisi için evi terk etmesini ayrıntılarıyla anlatan kadın, ev sahibiyle 
vedalaşırken “Siz amcamı yakından tanımıyordunuz, değil mi?” (2015: 10) diye sorar. Cevabı 
bilemeyiz ancak amcasının “olgun”, “görgülü” ve “arada bir uğrayıp dertleşebileceği” (2015: 
10) bir kadınla birlikte olmasını yeğleyen kadının ev sahibini bu profile uygun gördüğü 
anlaşılır. Onun sorusu, ziyaretinin niyetini de belli eder. Amcası ve yengesi arasında bir denge 
sağladığını vurgulayan kadın, bozulan düzenini ve dengeyi yeniden kurmayı arzular. Misafir 
kadın, hayatın merkezine kendini koyar ve başkalarının yaşamına müdahil olmaktan bir 
rahatsızlık duymaz.  
“Kelepir” adlı öykü, numaralandırılmış dört bölümden oluşur. Birinci bölümde, hizmetçi 
kadının bakış açısından evin hanımı ve beyi anlatılır. İkinci bölümde evin hanımının rüyasını 
kocasına anlatışı, üçüncü bölümde adamın yaşadıkları, dördüncü ve son kısımda ise kadının 
rüyasındaki mor köpeğin adamı ısırması anlatılır. Evli çifti, hizmetçi kadının bakış açısıyla 
tanırız. Uzun zamandır bu aileyle çalıştığı anlaşılan hizmetçi, kadını ve adamı yakından tanır. 
Evli çift, bu eve taşındıklarından beri ayrı odalarda yaşamaktadır (2015: 11). Kadının 
bunalımda olduğu anlaşılır. Sürekli kabuslar gören kadın, kışları ve bazen aylarca hiç 
yatağından çıkmaz, sabahları sinirli olur (2015: 11). Sürekli kitap okuyan kadın, hizmetçiye 
göre bu yüzden kâbus görmektedir.   
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Evli çiftin ayrı odalarda yaşaması, adamın karısına kapıdan selam verip ayrılması ve 
iletişimlerindeki yüzeysellik gibi unsurlar, aralarındaki ilişkinin de niteliğini gösterir. Eşinin 
bunalımda olmasına aldırmayan adam, onun gördüğü rüyalara da aldırmaz ve istediği her şeyi 
ona verdiğini düşünür (2015: 14). Öyküde adamın bencilliği ve duyarsızlığı öne çıkar.  
Kadının rüyası ise onun yaşamaktan korktuğunu gösterir. “Bir korkak -ya da daha doğrusu 
korkak parçamız- yeni bir deneyime sahip olmaması gereken biri gibidir” (Phillips, 2017: 86). 
Zira kadının aylarca odasından çıkmaması da hayatla bağını kopardığının, deneyimden 
uzaklaştığının ifadesidir. Rüyasını anlamlandırmaya çalışan kadının, “ne yapmamanın cezası, 
bir bilsem” (2015: 13) sorusunun cevabı, yaşamaktır. Rüyasında gördüğü “mor köpek” onun 
korkusunu ve depresyonunu simgeler. Kadının “Morköpek başka. Ondan vazgeçemem” 
(2015: 14) demesinden, içinde bulunduğu durumdan çıkmayı istemediği anlaşılır. Cezasını 
çekmeye razıdır, zira “mor kokan”, “mor tüylü” köpek, ona göre “Çekmeye can atılan bir ceza 
kadar güzeldi. Arındırıcıydı” (2015: 13). Kadının yaşamaktan uzak olduğu rüyasında, eski 
arkadaşlarıyla olan toplantıya sabahlıkla gitmesinde ve saatinin durmuş olmasında açığa çıkar 
(2015: 12-13). Zamandan, gerçeklerden kopmuştur kadın.  
Kocası ise ona bir nesne gibi davranır. Üçüncü bölümdeki anlatıcının sesi adamın 
samimiyetsizliğini ve duyarsızlığını göz önüne serer: “Sorula sorula artık kanıksanmış, içi 
boşalmış, sıradan nasılsına dönmüş bir soru: Ne istiyor? Beklenen yanıt, ‘İyiyim.’ Günlük 
hayhuy içinde. Her sorduğundan gerçek yanıtı beklersen zaman kalmaz. Öbür şeylere” (2015: 
14). Adam maddi olarak her şeyi karısına sunduğu için onun istediği şeyi anlayamaz. Sevgi, 
içtenlik ve sahicilik gibi manevi değerler adam için hiçbir şey ifade etmez. Zira ona göre 
karısı, “Zamanla değer kazanacak, ancak bir anlayanın ellerine teslim edilecek bir porselendi. 
Şimdi çatlakları seçiliyor”dur (2015: 16). Öykünün başlığı “Kelepir”in, adamın bakış 
açısından söyleyecek olursak, kadını temsil eder. Öyküde samimiyetsiz ve duyarsız adam, 
insanın kötücül yanını gösteren karakterlerdendir. Fakat öyküde kadının yaşamaktan 
korkması, durumunu değiştirmek için eyleme geçmemesi ve cezasını çekmeye razı olması da 
kötücül olarak değerlendirilebilir.  
“Dondurma” adlı öyküde ise kıskançlık ve ikiyüzlülük gibi insanın kötücül yüzleri karşımıza 
çıkar. Ayrıca Tomris Uyar’ın öykülerinde yer alan kadın sorunu, toplumsal cinsiyet rollerinin 
kadınlar üzerindeki etkisi ve ataerkinin sesi, bu öyküde, Seniha’da özneleşmiş bir halde 
bulunur. Anlatıcı kadın, geleneksel ve toplumsal cinsiyet kalıplarını benimsemiş, 
kabullenmiştir. Yakın arkadaşı Sumru ile kendisini karşılaştırırken de cinsiyetçi söylemi 
yeniden üretir.  
Günlük tuttuğunu anladığımız anlatıcı kadın, yazdıklarının bir gün yayınlanma ihtimalini göz 
önünde bulundurarak temkinli davranır. “Bence, defter tutarken toplumu aydınlatıcı bilgilere 
öncelik tanınmalı. Defter bir gün ele geçerse, yayınlanırsa, okuyana ibret teşkil etmeli” (2015: 
17) diyen Seniha’nın sözlerinde günlüklerinin basılmasını istediği sezilir. Arkadaşı Sumru ile 
uzun zamandır görüşmemişlerdir ancak çok yakın olmadıklarını belirtir ve aslında hiç 
benzemediklerini vurgular (2015: 17). Bu vurgunun ardından da Sumru’yu “kendi ölçülerine 
göre”; “hafifmeşrep” ve “uçarı” (2015: 18) olarak tanımlar. Seniha’nın “ibretlik” olarak 
kaleme aldıkları, Sumru ve Sumru gibi yaşayan kadınlardır. Ona göre, “rahat” bir kadın 
olmanın da sınırları vardır. İki yıl önce vefat eden kocası Kâzım ile Sumru’yu bir an olsun 
yalnız bırakmaması ise arkadaşının “rahatlığının sınırsızlığına” karşı aldığı bir önlemdir ona 
göre. “Kıskanç kimse bir başkasına güvenemez. Şüphe eder, kuşku duyar ya da karşıdakinin 
maskesini düşürme çabasıyla sıradışı aldatma senaryoları kurgular” (Blévis, 2010: 9). 
Seniha’nın kıskançlığı da gerçeklikten kopuşu beraberinde getirir.   
Seniha’ya göre; “Bir kadın, eğer kadınsa, bir yuva özler, bahçesiyle uğraşmak, evini pırıl pırıl 
etmek sabahları, çorba pişirmek akşamları, ister. Bu duyguları tatmamak bir eksikliktir” 
(2015: 18). Bu normların dışında kalanlar, kadın da değildir Seniha’ya göre.   
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Seniha’nın sesi, ataerkil sistemin sesidir. Tomris Uyar’ın ironiyi öykü tekniği olarak 
kullanması bu öyküde de karşımıza çıkar. Zira Seniha’nın “ibretlik” olarak gördüğü “eksik”, 
“rahat”, “hafifmeşrep” ve “uçarı” kadın tanımı, dişi bir erkek bakışını yansıtır. “Ayrıca, her 
gün, gazetelerde yalnız yaşayan kadınların başlarına neler geldiğini okuyoruz. Kurallara 
uymamanın bedelini ödüyorlar zavallılar. Yine de insanlık gereği, onlara acıyoruz, onlar adına 
hicap duyuyoruz. Oysa evlerinde uslu otursalar, başlarına hiçbir şey gelmeyecek. Benim 
geliyor mu?” (2015: 18) diyen Seniha, bu kuralların kadını evcilleştirme hususunda olduğunu 
düşünmez. “İtaat bir şeyi bilmeme arzusudur. Zamanı durdurma arzusudur; itaat bize kuralları 
hatırlatarak büyümemizi durdurur” (Phillips, 2017: 66). Seniha da kurallara itaat eden bir 
kadındır ve “uslu” olmasıyla övünür.  
Sumru’yu kıskandığını ve ona karşı ikiyüzlü bir tavır sergilediğini de fark etmez Seniha. 
Sumru, “sevilen bir yazar” (2015: 18) ve “amacına ulaşmış” (2015: 19) bir kadındır. 
Sumru’nun hayallerine ulaşmış olmasını kıskanır:  
“Ülkemizde yazarlığa meslek gözüyle bakılmıyor. Kitaplar satmıyor. Perihan’ın dediğine göre 
Sumru’yu seven birkaç bin okur varmış. Nasıl sevindim! İki odalı bir eve taşınmak zorunda 
kalsa da demek memnun Sumrucuk! O mahallede de bakkalla-manavla dostluk kurmuştur 
Allah bilir. Yine de hakkında bir dedikodu çıkarsalar, önce ben müdafaaya geçerim. Dile 
kolay, kaç yıllık dostluk! Üzücü olan, geçen yıl hiç kitap yayınlamaması. Bence konu sıkıntısı 
çekiyor. Yalnız yaşayan bir kadının içine kapanması, gitgide dış dünyayı, insanları 
gözlemleyememesi normal” (2015: 19).  
Seniha’nın dostluğu, Sumru adına sevinmesi, onu koruması veya onun “yükselmesini 
istemesi” (2015: 18) samimiyetsizliğin ve ikiyüzlülüğün bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. 
Ayrıca onun bekar olmasını da “hepimizce malûm olan”, “erkeklerin dik başlı kadınlardan 
hoşlanmamasına” (2015: 18) bağlar. Seniha’nın sözlerinde kibir de vardır. Sumru ile kendini 
kıyasladığı her an kendisini üstün tutar, o “başka”dır (2015: 19). “Konu sıkıntısı çeken” 
arkadaşına, rüyasını yazmasına izin verecek ve bir de gönül koymasın diye “imzalı bir 
kitabını göndermesini isteyecek”tir (2015: 19). Onun “incelik” (2015: 21) olarak nitelediği bu 
davranışları, dışarıdan nasıl göründüğüne gösterdiği özenle alakalıdır: “Yaşamı boyunca 
dünyanın gözünü üstünde duymuş, ona göre davranmış” (2015: 21) biridir Seniha ve 
kendisinde en beğendiği niteliği “erdemli, hoşgörülü, akıllı bir kadın olmasının yanı sıra, 
ölçülülüğü”dür (2015: 20). Onun kibri, kendini tanımasına engel olur ve gerçeklerden 
uzaklaştırır. Kendi sesini ve kendini bulamaz Seniha. Öykünün sonunda da “kapıcı-kızları” 
(2015: 22) tarafından aldatılır. İkiyüzlülüğünün karşılığını benzer biçimde alır Seniha. 
Kızlardan birisi başörtüsü takarak gelir ve ikisi de onu özlediğini belirtir. Ancak kızların 
amacı Seniha’dan dondurma parası alabilmektir. Seniha’nın “pırıl pırıl bir çocuk (…) Tıpkı 
benim çocukluğum” (2015: 23) dediği kızlar, gerçekten de ona benzemektedir.  
“Yapayalnız Bir Gök” adlı öykü; “ortası”, “sonu” ve “başı” alt başlıklarından oluşur. Doğan 
ve Füsun’un onuncu evlilik yıldönümü davetinin anlatıldığı öyküde; kibir, öfke, bencillik, 
riyakârlık gibi kötücül yüzler Doğan’da karşımıza çıkar. Doğan, evliliğinin onuncu yılını 
kutlamak üzere arkadaşlarını helikopteriyle İstanbul’dan villasına getirtmiştir (2015: 26). 
Ancak kutlamanın başrollerinden olan karısı masada değildir, bunu ancak kadeh kaldırdığı 
zaman fark eder. Tomris Uyar’ın kendini tanımaktan yoksun karakterlerine bir örnektir 
Doğan. Gençleri kitap okumamakla, şiddete eğimli olmakla ve boş şeylere inanmakla 
yargılayan Doğan, silah koleksiyonuyla ve gözlerinden fışkıran öfkesiyle (2015: 27) 
yargıladığı kişi olduğunu fark etmez.  
Tomris Uyar öykülerinde, “kadınların hayatlarının toplumsal kurallarla nasıl yaşamasız hale 
getirildiğini” (Çelik, 2012: 26) anlatır. Ataerkil düzenin kadınlar üzerindeki etkisi, 
“Yapayalnız Bir Gök”te de ön plana çıkar. Öyküde kadınlar, bir meta olarak fiziksel 
özellikleriyle değerlendirilir ve erkeklere aittir.   
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Ayrıca Doğan’ın arkadaşlarını kendisine bağlamak için karısı hakkında şikayetlerde 
bulunması, onun ikiyüzlülüğünün ve bencilliğinin bir göstergesidir. Tomris Uyar’ın bütün 
öykülerinde olduğu gibi, Sekizinci Günah’taki öykülerinde de “Toplumun normlarına kulak 
asmayan kadın kahramanların nasıl dışlandıklarını, en sevdikleri insanlar, aile büyükleri, 
sevgililer ya da kocalar tarafından bir zaman sonra nasıl horlandıklarını görürüz” (Çelik, 
2012: 27). Füsun da bu kadınlardan biridir.  
Yazar okura, etik bir yönlendirmede bulunmaz ancak karakterlerin sözleri ve tavırları onları 
insani değerler çerçevesinde yargılamaya yol açar. Sekizinci Günah’daki insanlığın bütün 
kötücül yüzleri Doğan’da toplanmış gibidir. Ayrıca ikiyüzlülük, bu davette olanların hepsi 
için geçerli bir nitelik haline gelir. “Eski-solcu” (2015: 28) ve yeni fabrikatör olan Doğan, 
işçiler için bir “mescit projesi” yürütür. Ayrıca işçilerin çocuklarına da burs vermek ister. 
“Fabrikamda çalışan işçilerin çocuklarına -yetenekli olanlara- burs vermeyi düşünüyorum. 
Dışarıda okuyacaklar, görgü-bilgi edinecekler, beş kuruş harcamadan. Tek koşul, 
döndüklerinde bir süre fabrikada çalışmaları” (2015: 30) diyen Doğan’ın burs dediği aslında 
bir çeşit kredidir. Nedim’in bu çocukların ne kadar süreyle fabrikada çalışacaklarını sorması 
üzerine ise “borçlarını ödeyene kadar” (2015: 31) cevabını verir. İşçi çocuklarına bir hediye 
veya ödül gibi sunduğu şey, aslında kendi yararına bir yatırımdır. Doğan’ın riyakarlığı fabrika 
atıklarıyla doğaya verdiği zararı örtbas etmesinde de görülür (2015: 29). Bu davet 
masasındakiler ise yalana ve inkâra alışmış bir topluluktur.  
Davetin sonunda Doğan, “silah odasını” gösterir. Bu bölümde silah ve sanat karşılaştırması 
yapılır. Doğan’a göre, sanatla ilgilenenler “dikiş tutturamayanlar”dır (2015: 30). Doğan’ın 
hobisi gezdiği ülkelerden silah toplamaktır: “Kadınlar anlamaz bu duyguyu. Bir güç verir 
insana silah. Hele böyle ıssız bir yerde. Düşman bir olsa kolay… Yani gerekli de” (3015: 31) 
diyen Doğan, davetin ortasında eleştirdiği gençler hakkında söyledikleriyle çelişir. Ancak 
bunun bir önemi yoktur, çünkü onun durumu özeldir, başkadır, ayrıdır. Onun kibri, 
ikiyüzlülüğünü de besler.  
Olayların “başı”, öykünün sonudur: “Ne kadar da yalnız bir gök bu! Yapayalnız!” (2015: 33) 
diye düşünen Doğan’ın yeğeni Nedim, Füsun’a amcasıyla evlendiği günden beri aşıktır ve 
Füsun’u bu evden götürmek ister. Ancak Füsun, ölümünü bekler. Çünkü o etrafında hızla 
değişen bu insanları tanıyamaz ve gerçek yüzlerini bildiği bu çevreye katlanamaz (2015: 34). 
Nedim’in kendisini evden götürme teklifini reddeder ve doktora görünme tavsiyesini de 
“İyileşmek istemiyorum ki ben. Şurada ölümümü doğru dürüst yaşamak istiyorum. Hepiniz 
adına” (2015: 35) diye geri çevirir. İçinde yaşadığı yozlaşmanın farkında olan tek kişi, 
Füsun’dur ancak bir çaba göstermek yerine ölümü beklemeyi seçer. 
“Mavikan Kokusu”nda ise kendini işine adamış ve yaşamını müze kitaplığında harcamış bir 
adamın defterinden parçalar okuruz. Bu öyküde, yalnızlık ve yaşamdan kaçış öne çıkar. 
Kitaplık görevlisi için her gün aynıdır. O, zamandan ve gündelik hayattan kopuktur. Onun 
için zaman, kitaplığa göre işler: “Kitaplıkta zaman bir alışkanlıktır, bir huydur. Loş ve 
belirsizdir” (2015: 37). Görevli günlük yazmaktadır: “Zamansızlık duygusu, defterin tutuluş 
biçiminden de belli oluyor. Eskiyazı kullanmadığım halde sondan başlamışım. Böylelikle 
baştaki üç-beş boş sayfa, son güne, bugüne geliyor: defterin ilk günü” (2015: 36). Görevlinin 
son günü, onun için bir başlangıçtır. Günlüğünü intiharının bir kaydı olarak yazar ve varlığını 
bu şekilde duyurmayı amaçlar. Kendi gençliğinin ona “son çıkardığınız kitap listesini bir 
şişeye koyup denize atalım. Şişeyi bulan, sizin ve bu kitapların var olduğunu öğrensin!” 
demesi, öykünün sonunda denizden çıkarılan arabanın bahsi geçen şişe olduğunu düşündürür. 
Varlığını ancak ölümüyle bildirebilir adam. Anlatıcının sürekli değiştiği bu öykü, ufak 
detaylarda gizlidir. Anlatıcının değişimi, öykü kişisinin zamansızlığını da gösterir. Kitaplık 
görevlisinin hayatını adadığı “kesin yalnızlığı” (2015: 41) ise kibir içerir.  
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“Pasaport” adlı öyküde, geçmişinden ve yaşlılığından kurtulmak isteyen bir adamın uçakta 
tanıdık bir gençle karşılaşmasıyla geçmişine ve anılarına dönmesi anlatılır. Evli ve çocuklu 
olan adam, on beş günlük yaz tatilinde İspanya’daki eski sevgilisinin yanına gitmek üzere 
uçağa biner (2015: 50). Karısını uzun zamandır aldattığı anlaşılır. Adamın aldattığı aynı 
zamanda kendisidir de. Nitekim adam, geçmişinden kaçtığını sanırken yakalanır. Yanına 
oturan genç adamı nereden tanıdığını bulmaya çalışırken çocukluğunu hatırlar ve “her şeyi 
geride bırakmak” (2015: 50) isterken geride bıraktıklarına, çağrışımlar ve tanıdık yüzlerle 
döner.  
Kitaptaki “Alte Liebe: Küçük Akşam Müziği” adlı öykü, Tomris Uyar’ın yaşantısından izler 
taşır ve onun yazma sürecini yansıtır (Uyar, 2020: 328). Gözlem, yazar için öyküyü kuran 
temel taşlardan biridir. Bu öyküsünde Uyar, kendi deneyimini kurmacaya dönüştürür: “Bugün 
Küçük Akşam Müziği’ni dergiden aldılar da içim rahatladı. Durmadan baştan yazmaktan 
perişan olmuştum” diyen Uyar, öyküyü “bir müzik parçası” şeklinde yazmaya çalışmıştır 
(2020: 191). Uyar’ın yazma sürecine de tanık olduğumuz bu satırlarda, onun öykücülüğünün 
deneyimden beslenen yönünün öne çıktığı görülür. Onun yaşamının izleri, deneyimleri, 
hatıraları ve eskittikleri öykülerinde de bulunur. Sekizinci Günah’ın son öyküsü, “Manastırlı 
Hilmi Bey’e Beşinci Mektup” ise Edip Cansever’in şiirinin bir devamıdır. Tomris Uyar, 
öykünün başında hem şiirle hem de müzikle okunduğunda ayrı anlam seviyelerine ulaşmanın 
ipuçlarını verir okura: “Şiirseverler, bu metni Edip Cansever’in Bezik Oynayan Kadınlar ve 
ölümüyle yarım kalmış şiiri İki Ada’yla koşutluk kurarak okuyabilirler” (2015: 56). Bu iki 
öykü, Tomris Uyar’ın öykücülüğünün niteliklerini ve beslendiği kaynakları gösterir. 
Yalnızlık, yersiz-yurtsuzluk ve zamansızlık “Manastırlı Hilmi Bey’e Beşinci Mektup”ta da 
öne çıkan temalardır. Edip Cansever’in şiirinin bir devamı olan bu öykü, kitabın yedinci 
günahın bir devamı çağrışımıyla paraleldir. Tomris Uyar, insanlığın kötücül yönlerini 
anlatırken, sıradan olanın ve var olanın hem edebi türlerdeki hem de yaşamdaki aksini 
göstermektedir.  
Sonuç olarak; Tomris Uyar öykücülüğünün iki temel kavramı olan “aydınlanma anı” ve 
“buzdağı tekniğini” Sekizinci Günah kitabında kullandığı görülür. Tomris Uyar’ın bu 
öyküleri, her okunduğunda farklı anlamlara, ayrıntılara ve yollara götürür okuru. Öykülerdeki 
bir kelime, öykünün başlığı yahut susan kişiler, yazılmayanlar okura bir “aydınlanma anı” 
yaşatır. Sekizinci Günah’ta metaforlar, çağrışımlar, rüyalar, bilinç akışı, zamansızlık gibi 
birçok unsur öykülerde karakterler kadar etkindir. Sekizinci Günah’taki öyküler, buzdağının 
yalnızca görünen kısmıdır ve okurun keşfini bekleyen anlam katmanlarından oluşur. 
Sekiz öyküden oluşan kitapta, sıradan insanların olağan yaşamlarından kesitler sunulur. 
Kendilerini tanımaktan ve yaşamın gerçek yüzünden uzak olan bu öykü kişileri, kötücül 
yönlerinin de farkına varamaz. Bu yapıtında Uyar, Hristiyanlıktaki “yedi ölümcül günah” 
inancını yeniden yazmıştır. Ancak öykülerde, insanlığın kötücül yüzleri merkezdedir. İnsanın 
kaçınması gereken “günahlar” ve zaaflar öykü kişilerinin niteliği olarak karşımıza çıkar. 
Öykülerde; kibir, kıskançlık, öfke, korku, bencillik, riyakârlık, gerçeklerden kaçış ve hatta 
yalnızlık insanlığın kötücül yüzleri olarak yer alır.  
Eserdeki “Alte Liebe: Küçük Akşam Müziği” ve “Manastırlı Hilmi Bey’e Beşinci Mektup” 
adlı öyküler, Tomris Uyar’ın yazma deneyimini ve öykücülüğünün niteliklerini öne çıkaran 
metinlerdir. Diğer altı öykü ise insanın kötücül yönlerini ve zaaflarını merkeze alır. Bu 
öykülerdeki karakterlerin sözlerinde, davranışlarında, sustuklarında ve yapmadıklarında 
“günahlar” da belirginleşir. Bütün öykülerin ortak yanı ise kişilerin kendini tanımamasıdır. 
Öykü kişilerinin esas günahı kendilerinden uzak yaşamaları, bir başka deyişle, 
yaşamamalarıdır. Zira kendini bilmeden bir yaşam sürmek hiç yaşamamakla eşdeğerdir. 
Sonuçta, Tomris Uyar’ın “sekizinci günah”ı kendi sesini duymadan yaşamak anlamına gelir. 
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Eserde kadın sorunu, toplumsal cinsiyet ve ataerkil düzenin kadın üzerindeki baskısı da 
toplumun kötücül yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların evlilik bağıyla mahkûm 
edildiği ve cezalarını çekmeye razı olarak ölümü beklediği yahut depresyonda, kabuslarla 
dolu yaşamlar/yaşamamalar sürdüğü öykülerde görülmektedir. Dolayısıyla korku, kadın 
karakterlerde daha baskın olarak öne çıkar. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki, “günah” aslında bir yönüyle deneyimdir. Öykülerde yaşamdan 
kaçınan karakterler, deneyimden, günahtan sakınan “uslu” kişilerdir. Fakat yaşamdan, 
tehlikeden, deneyimden ve günahtan kaçınan bu öykü kişileri, kibir ve kıskançlık gibi öteki 
“günahlara” yakalanırlar. Tomris Uyar Sekizinci Günah’taki öykülerinde, ahlaki bir 
yargılamaya varmadan, iyi-kötü ayrımını ve günah kavramını bütün açılardan gösterir. Geriye 
birçok soru ve muhtemel cevaplar kalır. 
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MEMET BAYDUR’UN “KADIN İSTASYONU” OYUNUNDA KADIN OLMAK 
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Özet 
Kaleme aldığı yirmiden fazla oyunla 1980 sonrası çağdaş Türk tiyatrosunda yer edinmiş olan 
Memet Baydur (1951-2001), konularını yirminci yüzyılın son çeyreğini yaşayan Türkiye’deki 
toplumsal ve siyasi gelişmelerinden alır. Memet Baydur, eserlerinde Türk toplumuna eleştirel 
bir bakışla yaklaşırken, sınıf ve kimlik çatışmalarını ironik bir dille ele alır. Oyunlarında 
kişilerin iç dünyalarını sergilemeye özen gösteren Memet Baydur, bireyin yalnızlığını, siyasi 
ve toplumsal baskılar karşısında özgürlüğünü kazanmak için verdiği mücadeleyi ve çektiği 
sancıyı da başarıyla yansıtır. Bütün oyunlarında dekordan müziğe, ayrıntılı açıklamalar 
kaleme alan Memet Baydur, eserlerinin hem yönetmen hem okur hem de seyirci için sıra dışı 
bir deneyim olmasını sağlar. Yazara, 1988’de İnönü Vakfı Tiyatro Ödülü’nü kazandıran 
“Kadın İstasyonu” (1987), kadının toplumdaki yerini, varoluş problemlerini sorgulayan iki 
perdelik bir oyundur. Bir istasyon lokantasında karşılaşan iki kadının, varlıklarına ve hayat 
yolculuklarına bir anlam verme çabasını konu edinen eser, duygusal olarak bağlı oldukları 
erkeklere ve toplumsal baskılara rağmen özgürleşmeye çalışan kadınların hüznünü yansıtır. 
Mekânın sembolik açıdan taşıdığı değerle dikkati çektiği “Kadın İstasyonu”, oyun kişilerinin 
yaşadığı dönüşümleri ve bağlarından kurtulup özgürce yeni yolculuklara adım atışlarını 
anlatır. “Kadın İstasyonu”, kadının Türk toplumundaki konumunu, hüzün ve mizah 
unsurlarını harmanlayarak ortaya koyar. İnsan olmanın, kadın olmanın, özgür olmanın 
anlamını sorgulayan oyun, çeşitli dillere de çevrilerek sahnelenmiştir. Bu bakımdan evrensel 
değerlere yaptığı vurgu ile öne çıkar. Bu çalışmada, “Kadın İstasyonu” oyununda kadın 
olmanın ne anlama geldiği ele alınacaktır. Özgürleşme yolunda kadın aklı ve kalbinin 
geçirdiği dönüşüm, metinden hareketle ortaya konmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Memet Baydur, “Kadın İstasyonu”, Türk tiyatrosu, kadın 
 

BEING A WOMAN IN MEMET BAYDUR'S WOMEN'S STATION PLAY 
 
Abstract 
Memet Baydur (1951-2001), who gained a place in contemporary Turkish theater after 1980 
with more than twenty plays he wrote, takes his subjects from the social and political 
developments in Turkey, which lived in the last quarter of the twentieth century. While 
Memet Baydur approaches Turkish society with a critical look in things, he deals with class 
and identity conflicts with an ironic language. Taking care to show the inner worlds of people 
in his plays, Memet Baydur successfully ends the loneliness of the individual, the struggle 
you have fought to finally win in the face of political and social pressures, and the pain you 
suffer. Memet Baydur, who writes detailed explanations in all his plays, from the decor to the 
music, ensures that the pieces are an extraordinary experience for both the director, the reader 
and the audience. “Kadın İstasyonu” (1987), which won the İnönü Foundation Theater Award 
to the author in 1988, is a two-act play that questions the place of women in society and the 
problems of existence. The work, which deals with the efforts of two women meeting at a 
station restaurant to give a meaning to production and their life journey, collects the sadness 
of women who are trying to be liberated despite the men they are emotionally attached to and 
social pressures.  
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“Kadın İstasyonu”, which draws attention with the value of the gains brought by the place, 
tells about the transformations experienced by the game users and their steps towards new 
journeys that get rid of their bonds. The “Kadın İstasyonu” reveals the obligation of women in 
Turkish society by blending the ambiguities of sadness and humor. The play, which questions 
interpretations of human regulation, female restraint, and free restraint, has been translated 
into various languages and staged. Meanwhile, he stands out with his emphasis on universal 
values. Taking this note, what not to understand from acquiring women at the “Kadın 
İstasyonu” will be discussed. It will be tried to reveal women and their heart on the path of 
liberation, based on the text. 
Keywords: Memet Baydur, “Kadın İstasyonu”, Turkish theater, woman 
 
Giriş 
Memet Baydur (1951-2001), 1980 sonrası Türk tiyatro edebiyatında, yayımlanan yirmi altı 
oyunuyla önde gelen isimlerden biri olur. Yayımlanan ilk oyunu Limon (1982)’dan itibaren 
insanları, onların gündelik yaşamının içine gizlenmiş dramları, bireyin açmazlarını, kimlik 
arayışlarını, toplum-birey çatışmasını, kadın-erkek ilişkilerini, aile sorunlarını, aydın 
meselesini konu edinir.  
80’li yılların politik sancılarının hâkim olduğu edebiyat dünyasında, didaktizme kaçmadan, 
doğrudan bir mesaj verme amacı gütmeden oyunlarını yazan Baydur, yerel sorunları olduğu 
kadar evrensel değerleri de eserlerinde ele almayı ihmal etmez: “Baydur tiyatrosunun, 
dünyanın ve Türkiye’nin yirminci yüzyılının son çeyreğine birinci elden tanıklık ettiği rahatça 
söylenebilir” (Yüksel, 2002: 25). Uzun yıllar dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Baydur, 
Türk toplumunun olduğu kadar insanlığın da değer yargılarını, toplumsal normları 
araştırmacıların “Baydurca” olarak nitelediği, kendine özgü bir üslupla işler (Yüksel, 2002: 
25). Buna göre insanın odağa oturtulması, konuşma dilinin ustaca kullanılması, mizahi olanın 
ciddi olanla iç içe kurgulanması, “oyunsu”luğun elden bırakılmaması gibi özelliklerin 
Baydur’un oyunlarının ayırt edici unsurları olarak nitelendirmek mümkündür (Yüksel, 2002: 
25; Şener, 2011: 110-111).  
Baydur’un oyunları “yemekten sohbet etmeye, eğlenceden sanata, kısacası yaşama malzeme 
olan her şeye ince bir beğeniyle yaklaşma; yoz kültüre, bağnaz düşünceye, duyguda, akıl 
yürütmede ve davranışta hazır reçetelere, her türlü kısıtlamaya, her türlü hoyratlığa, en genel 
anlamda ‘duyarsız’ yaklaşımlara başkaldırma”dır (Yüksel, 2013: 213). Seyircisini de 
alışılmış kalıpların dışında düşünmeye davet eden Baydur tiyatrosu, ezberlerden uzak, yaratıcı 
ve eleştirel düşüncenin peşinden gider. Yazarın oyunlarının, özellikle darbe sonrası Türk 
toplumunun “çekingen, içe dönük, sorgulamayan zihinlerini harekete geçirmeyi hedeflediği 
söylenebilir. Gözlemlediği gerçeklerden yola çıkan Baydur, gerçekleri doğrudan yansıtmak 
yerine, sorgulayarak bulmaya çalışır” (Paliçko, 2016: 94). Karakterlerinin de daimi bir arayış 
içinde olduğu Baydur oyunlarında sorgulamalar, hesaplaşmalar, içinden çıkılmaz görünen 
bunalımlar, onun “oyunsu” üslubu sayesinde, “ders kuruluğuna düşmeden”, insanı ezmeyen 
ama derin düşünmeye, vicdan muhasebesine davet eden bir hâl alır (Şener, 2006: 207). 
Sahnede gerçeklikle absürt olanı bağdaştıran yazar, bireyin dramını sergilerken ucu açık 
diyaloglar ve tartışmalara, laf oyunlarına veya kısa süreli suskunluklara başvurur. Konuşma 
dilinin imkânlarını başarılı bir şekilde kullanan yazar, “ciddi ve şakacı söylemleri değişik 
dozlarda buluşturan bir diyalog düzeni kullanır… Baydur tiyatrosunun dilsel söylemi yerli ve 
yabancı bir dolu kültürel gönderme içeren, tekerlemelerle, gündelik jargonla, türkü sözleriyle, 
şiirlerle bezenmiş, ince bir gülmece ve müzik duyarlığıyla beslenen ‘sıra dışı’ kullanımlardan 
oluşur” (Yüksel, 2002: 27).   
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Baydur’un oyun kişileri toplumun çeşitli kesimlerinden seçilir. Aydınlar, sanatçılar, 
akademisyenler, ev kadınları, işçiler onun oyunlarının figüratif kadrosunu oluşturur. 
Çatışmalar duygu ve düşünce itibariyle birbirinden farklı insanlar arasında kurgulanır. Farklı 
yerlerden gelip birbirine rastlayan, kimi sıradan kimi genel kabullerin dışında yaşayan 
insanların arasındaki gerilim, onun oyunlarında dramın kaynağını oluşturur: 

Kimi zaman, farklılığını özgürce yaşayan davetsiz bir misafir, bir garip gezgin, garsona 
benzemeyen bir garson, kimliği belirsiz bir sanatçı, fazla zeki bir bar kızı, gidecek yeri 
olmayan bir ihtiyar, bilge bir turist rehberi düzene ayak uydurmuş sıradan insanları 
tedirgin edecek, kimi zaman yörüngesinden sapmış bir uzay aracının kozmonotu, sapa 
yolda kamyonu bozulmuş bir sürücü, yaşamının son günleri ile kaçınılmaz son arasında 
sıkışmış bir yaşlı çıkışsızlığın bunalımını yaşayacaktır. Sıradan kişilerle sıra dışı 
kişilerin karşı karşıya getirilmesiyle ortaya çıkan umulmadık durum çatışmaya 
dönüşemeyen bir iç gerilim yaratacak, dramatik olan, eylemin tıkandığı bu noktada 
yaşanacaktır. (Şener, 2009, 8-9). 

Bununla birlikte oyunlar ilerledikçe, oyun kişileri kendi içlerinde de bir dizi hesaplaşmaya 
gider. Bu iç hesaplaşma daha çok bireyin kendini tanıma ve kimliğini bulma çabasını yansıtır. 
Bu çaba ise bireyin özgürleşmesine kapı aralar.  
Birey, insan onuruna, sevgiye, dostluğa, dürüstlüğe tutunarak kendini gerçekleştirmeyi 
başarır. 
Memet Baydur’un oyunlarında mekân genelde dar ve kapalıdır. Oyun kişileri bir mekânda 
toplanır ve birlikte geçirmek zorunda oldukları zaman süresince kurdukları diyaloglarla 
iletişim kurarlar. Bazen de daha derin bir iletişimsizliğe gömülürler.  

Memet Baydur oyunlarının yapı bakımından ortak özelliği, dramatik potansiyel içeren 
durumların bir ara zamana ve bir ara mekâna yerleştirilmiş olmasıdır. Ara mekân, 
oyun kişilerinin normal yaşam alanlarının dışında geçici bir süre kaldıkları yer, ara 
zaman, kişilerin normal yaşam akışının dışına çıktıkları ve bekleme sürecinde girdikleri 
zaman dilimidir (Şener, 2002: 38). 

Dramatik gerilimin sağlanmasında bu sıkışmışlık ve arada kalmışlık önemli rol oynar. 
Sıkıştıkları bir ara mekânda, geçmişlerini ve geleceklerini sorgulayan oyun kişileri, esesen 
sistemin kuşatması altında kalmıştır (Elmas, 2002: 55). İçinde bulundukları durumdan 
çıkmanın yolunu bulamadıklarında ise “oyun”a başvururlar. “Oyun kişilerinin en iyi 
yaptıkları, nerede, ne zaman ve kiminle olduklarını unutacakları bir oyuna sığınmaktır. 
Dolayısıyla Baydur’un oyunları genelde nasıl başlarsa öyle biter. Arada oyuna katılan ya da 
onu bozmak isteyen kişiler olsa da, bu kişiler oyunsu havayı kökten bozamayıp oyuna dahil 
olurlar” (Gözcü, 2002: 45). Dar ve labirentleşen mekân ve mekâna hapsolan zaman, oyuna ev 
sahipliği yaparlar. Bu bakımdan Baydur tiyatrosunda zamanın ve mekânın kurguyu 
destekleyen unsurlar olarak yer aldığı anlaşılmaktadır.  
Aynı şekilde dekor, ses ve müzik de onun oyunlarında titizlikle üzerinde durduğu konuların 
başında gelir. Oyunda dekor, betimlenen zamanın hem toplumsal hem psikolojik boyutunu 
yansıtır. Müziklerse ele alınan konunun niteliğine göre klasik, alaturka, caz vb. türler 
arasından özenle seçilir. Oyunlarını yalnızca sahnelenmek için değil aynı zamanda okunmak 
için de yazan Baydur’un düzen açıklamalarındaki özeni ve yarı ciddi yarı şaka yorumları 
okuyucuyu, yönetmeni ve oyuncuyu sıradışı bir tiyatro deneyimine yöneltir. 
Darbe sonrası toplumun içe dönük atmosferinde kurgulanan Baydur oyunları, baskının 
karşısında umudu koruyan iyimser metinlerdir (Paliçko, 2016: 97). “Tiyatroya daha iyi bir 
insan olmak için gidilir, bunun da temel öğelerinden biri aydınlatıcı, olumlu anlamda 
aydınlatıcı bir haz alanı yaratmaktır” (Şener vd., 2002: 65) diyen Memet Baydur, sanatın 
iyileştirici, özgürleştirici gücünün farkında bir yazar olarak Türk tiyatro tarihinde yerini alır. 
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“Kadın İstasyonu”nda kadınlık durumları 
Memet Baydur, kadının kimlik arayışı, toplumsal konumu ve erkeklerle ilişkileri üzerinde de 
durmuş bir yazardır. Kadın meselesini kendisi için bir “obsesyon” olarak görür. Kadına 
sıklıkla psikolojik ve fiziksel şiddetin uygulandığı ülkemizde, bu konunun erkekleri de 
ilgilendirmesi gerektiğini düşündüğü için eserlerinde kadın meselesine çokça yer verir (Şener 
vd., 2002: 67). 
Kadın-erkek ilişkileri, kadının toplumsal normlar karşısındaki konumu, kadının kimliği ve 
özgürleşmesi gibi konuları işleyen yazarın oyun kişileri arasında yer alan kadınlar, toplumun 
farklı tabakalarından gelirler. Kimi ev kadını, kimi öğretmen, sekreter, bilim kadınıdır. Kimi 
toplumca düşük sayılırken kimi orta ve üst sınıfa mensuptur. Kimi âşık, kimi evli, kimi 
bekârdır. Bu kadınların bazıları kendilerine verilmiş ezberlerle yaşarken bazıları hayatlarını 
sorgular ve erkeklerce çevrelenmiş dünyalarında kendilerine ait bir yerin olup olmadığını 
merak ederler: 

Baydur ‘kadın olgusu’na tüm tiyatro yazarlığı serüveni boyunca ilgiyle bakmıştır... 
Kuşluk Zamanı’nda erkekler dünyasını anlayışla karşılayan ve bu dünyanın uyumlu 
öğeleri olan Lili’i ve Ayşe’yi sergiler. Düdüklüde Kıymalı Bamya’da televizyon 
tutkunluğu nedeniyle yaşamı kendileri ve başkaları için özensizleştirilmiş, işlevsiz ev 
kadınları yerilirken, Aşk’ta andropza girmiş eşinin utanmasızca sevgili değiştirmesine 
küçük burjuva yaşamının kuralları gereği sineye çeken kültürlü kadının ‘tepki’ vermeyi 
öğrenerek özgürleşmesi gösterilir. Yalancını Resmi, düş gücüne teslim olmayı öğrenen 
kadının mutlu sonunu muştular (Yüksel, 2002: 29-30). 

Baydur’un oyunlarında kadınlar, toplumsal konumlarına, eğitim durumlarına, çevrelerine 
uygun bir şekilde yaşar, düşünür ve tepki verirler. Yazar, kadınların karakterlerini düşünce 
yapılarını belirleyen çevrelerinden bağımsız bir şekilde değerlendirmez. 
Yazarın kaleme aldığı ilk oyunlardan biri olan “Kadın İstasyonu” (1987) da kadın-erkek 
ilişkileri ve kadın kimliği gibi konuları işleyen bir oyundur. Baydur’un 1985–1987 yılları 
arasında Nairobi-Ankara hattında yazdığı eser, son hâlini 1989’da almıştır. 1988 İnönü Vakfı 
Tiyatro Ödülleri yarışmasında ikincilik ödülü kazanan oyun, Memet Baydur tarafından 1991 
yılında Marsilya’da Richard Martin Tiyatrosu’nda, Electra Station başlığıyla, Fransızca 
sahneye konmuştur. Oyunun çevirisini ve adaptasyonunu, yine yazar üstlenmiştir. 
“Kadın İstasyonu”, eğitimli, iki orta sınıftan kadının duygusal olarak bağlı bulundukları 
erkeklerin etkisinden sıyrılarak kendilerini bulma ve özgürleşme çabalarını konu edinir. Bir 
istasyon lokantasında karşılaşan iki kadın ve “garsona benzemeyen bir garson” olan Halis’in 
yer aldığı bu üç kişilik oyun, kimi zaman eğlenceli kimi zaman hüzünlü sohbetlerle ilerler. Bu 
sohbetler aracılığıyla iki kadının birbirlerini ve kendilerini sorgulamalarına, kalplerini 
açmalarına şahit oluruz. Kurulan ilgi çekici diyaloglar, onların yalnızlıklarını, hayat karşısında 
duydukları şaşkınlığı ve kararsızlığı ortaya koyar. 
İki perdeden oluşan “Kadın İstasyonu”nun ilk perdesi istasyon lokantasına açılır. Oyun, bu 
tek mekânda gerçekleşir. İstasyon lokantası, dekora titizlenen yazarın saatli maarif 
takviminden, miskince dolaşan bir kediye, duvardaki eski yazılı levhadan uçuşan bir sineğe(!) 
kadar tespit ettiği ayrıntılara sahiptir. Sahneye önce Halis girer. İstasyon lokantasının garsonu 
olan Halis, tertipli ve düzgün giyinmiştir. Masaların eksiklerini kontrol eder. Daha sonra 
lokantaya Sevin girer. Yeşil bir yağmurlukla içeri giren Sevin, genç, güzel bir kızdır. 
Makyajsız ve hüzünlü bir görünümü vardır. Bir masaya oturup çantasından çıkardığı sanat 
dergisini okumaya başlar. Ondan sonra lokantaya gelen Zeynep de Sevin gibi makyajsız ve 
hüzünlü bir kadındır. Sevin’den yaşça büyüktür. Hafif kırışmış bir yüzü olsa da zarif ve alımlı 
bir kadındır.   
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Lokantanın yegâne müşterisi olan iki kadın yavaş yavaş birbirlerini inceleyip tanımaya çalışır. 
Bakışmalar konuşmalara dönüşür. Bu konuşmalar, seyirciye iki kadını daha yakından tanıma 
fırsatı verir. Başlangıçta diyalog kurmakta zorlanan bu iki kadın, Halis’in de bilgece 
konuşmaları eşliğinde giderek birbirlerine ısınırlar. Birbirlerine yalnızlıklarını, artık 
yanlarında olmayan insanlara duydukları bağlılık yüzünden hayata yeni bir yön 
veremeyişlerini anlatırlar. İyilik-kötülük ikileminden, hayattan zevk almanın, her anı 
değerlendirerek yaşamanın öneminden bahsederler. 
Sohbetleri sırasında, önce niçin yolculuğa çıktıkları anlaşılır. Zeynep, iki yıl önce bir av 
kazasında öldü sandığı babasından bir mektup almıştır. Arjantin’den gelen ve babasının el 
yazısıyla kaleme alınmış bir kart, aile üyelerine inandırıcı gelmemiş ve bunun üzerine 
babasının mezarını açtırıp gerçeği anlamaya karar vermiştir. Sevin ise yirmisindeyken 
evlendiği yetmiş yaşındaki kocası emekli hâkim Hamdi Bey’in iki yıl sonra vefat etmesinin 
ardından yalnız kalmıştır. Hamdi Bey’in günlüklerinde övgüyle söz ettiği bir gölü ziyaret 
etmek üzere yola çıkmıştır. 
Kadınların konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla ikisi de eğitimli, kültürlü, çalışkan 
insanlardır. Zeynep kendisinden şu şekilde bahseder: 

Coğrafya öğretmeniyim. Babam çok zengin olduğu için hiç çalışmayabilirdim, okula 
gitmeyebilirdim ya da evlenince bırakabilirdim çalışmayı. Genç yaşta evlenip hemen 
boşandım. Evde oturmayı sevmiyorum. Babamın da hoşuna gitmişti çalışıyor olmam. 
Coğrafya pek keyifli bir konu değil sanırsın ama öyle değil. Her konu gibi onun da 
şaşırtıcı tarafları vardır. Önemserim ben coğrafyayı. (Baydur, 2009: 131) 

Maddi bir ihtiyacı olmasa da keyif aldığı bir konu olan coğrafya bölümünde okumuş olan 
Zeynep, sevdiği bir alanda çalışan, ne istediğini az çok bilen bir kadındır. Evliliğini 
sürdürememiştir. Çalıştığı için babasının memnun olduğundan bahsetmesi, bir bakıma onun 
onayına duyduğu ihtiyacı ortaya koyar. 
Sevin, üniversitede ekonomi okumuş, başarılı bir kızdır. Mezun olduktan sonra kendisine talip 
olan on şirketten en iyi olanını tercih etmiş ve orada sekreterliğe başlamıştır. Sevin, 
sekreterliğin “tatsız bir iş” olduğunu düşünür. Yine de işine devam etmektedir. Çünkü aldığı 
yüksek maaş sayesinde gezilere çıkabilmekte ve çok sevdiği fotoğrafçılıkla 
ilgilenebilmektedir.  
Zeynep, hayatının bu bölümünde babasının ölmemiş olma ihtimali sebebiyle şaşkınlık 
yaşayan bir kadındır. Ona beslediği sevgi ve bağlılık, ailesinin diğer üyelerinden farklı 
davranışlara yönelmesine sebep olmuştur. İki yıl önce öldü sandığı babasının ancak şimdi 
kendisiyle iletişim kurmuş olması, “acısını içime sağa sola çarpmayacağım bir yere 
yerleştirdim sanıyordum” (Baydur, 2009: 129) diyen Zeynep için hem kırıcı hem de ümit 
vericidir.  
Sevin ise çok genç yaşta, ailesi karşı çıktığı halde, Hamdi Bey’le evlenmiştir. Aradaki yaş 
farkı yüzünden çevresinin meraklı ve sorgulayıcı hatta yargılayıcı bakışlarına maruz kalmıştır.  

SEVİN: Yirmi yaşındayken kaçtım Hamdi Bey’e. Herkes karşıydı evlenmemize. Arada 
yarım yüzyıl fark var diye. Sanki zaman umurlarındaymış gibi! Hem her şeye boş 
verirler hem de kendi güdük kalıplarının ucundan kıyısından çatlatan bir şey olunca… 
çakal kesilirler. Evlendiğimiz yıl herkes işini gücünü bıraktı, aramızdaki yaş farkını 
konuştu. Hamdi bey gülerdi hepsine. “Yavrucuğum”, derdi “canını sıkmayasın. Bunlar 
böyledir. Yakında unuturlar bizi. Hiçbir olay karşısında ilgileri üç aydan fazla sürmez. 
Dikkatsiz insanlardır bunlar. Üzme kendini” derdi Hamdi Bey. Her şey onun söylediği 
gibi gelişti sonuna kadar. Bir süre sonra unuttular bizi. Yine de bakkalın, manavın 
bakışında bir gizli anlam, bir iç-sırıtma seziyordum. Hamdi Bey bunun kendi kendime 
yarattığım bir kuşku olduğunu söylüyordu ve saçımı okşuyordu.  
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 Herkes, genç bir kadının, emekli ve yetmiş yaşında bir adamla geceleri ne yaptığını 
merak ediyordu (Baydur, 2009: 136).   

Sevinin bu sözlerinden, toplumsal baskının sözle veya bakışla, özellikle kadınlar üzerinde ne 
kadar etkili ve zorlayıcı olabildiği anlaşılır. Sevin’e zor zamanlarında destek olan Hamdi Bey, 
yaşının verdiği olgunlukla bu durumu Sevin kadar endişeyle karşılamaz. İnsanların başkaları 
hakkında ilgisinin kısa süreli olduğu gerçeğini vurgular Hamdi Bey, toplumun sayısı gözü 
vardır ve bir konudan sıkılınca hemen başkasına çevrilebilirler. Sevin ile Hamdi Bey’in 
evliliğinde merak konusu olan daha çok iki insanın arasındaki yaş farkı ve genç bir kadının 
cinsel kimliğidir. Hatta Zeynep bile bunu sorar:  

ZEYNEP: Ne yapıyordunuz?  
SEVİN: (Kızgınca Zeynep’e bakar) Sevişiyorduk! Ne yapılır geceleri? Sonra… 
Konuşuyorduk. Ben yüzlerce soru soruyordum, o yüzlerce yanıt veriyordu. İnce ve 
sabırlı bir insan da Hamdi Bey. Uygar bir insandı. Ne canımı ne de aklımı acıtmadı bir 
kez olsun. Beni hep iyi şeylere doğru sürükledi. Böyle yaptığını hiçbir zaman belli 
etmeden (Baydur: 2009: 137).  

Zeynep’le aralarındaki diyalog, Sevin’in toplumsal normlar karşısında dik bir duruş 
sergilemeye çalıştığını gösterir. İki insan arasındaki ilişkinin başkalarınınkinden farklı 
olmadığını vurgular. Bir yandan da Hamdi Bey’le kurduğu bağın, adamın ince ve medeni bir 
insan olmasından kaynaklandığı anlaşılır. Günümüz toplumunun büyük problemlerinden biri 
olan kadına şiddet, kadınların korkulu rüyası olduğu halde, Hamdi Bey, Sevin’in canını da 
aklını da acıtmamıştır. 
Sevin, Hamdi Bey’e büyük bir sevgiyle bağlandığından, o ölünce kimsesiz kalmıştır. Sorduğu 
sorularla ondaki öğrenme isteğini tatmin eden eşinin yokluğu büyük bir kayıptır. Sevin, onun 
eski Türkçe ile tuttuğu on dokuz defterden oluşan günlüğü okumak için dersler almış ve o 
defterlerde yazanları takip ederek yaşamaya çabalamıştır. Fakat dul bir kadın için hayat çok 
da kolay değildir. Onu teselli etmeye çalışan garson Halis’in “Daha çok gençsiniz” demesi 
üzerine şu cevabı verir: 

SEVİN: Öyle ya… bir de o var! Daha çok gencim. Öğrenmek istiyorum. 
Öğreneceklerimle kendi arama hiçbir süzgeç koymadan. Birebir ilişkilere girmek… 
(Susar, gülümser) Eski Türkçe’yi bir bakıma bunu başarmak için de öğrendim. Yani her 
öğrenim, başka öğrenimlere açılmalı diyordum. Bu işlerin de komisyoncusu olmaz 
sanıyordum (Baydur, 2009: 143). 

Oysa, komisyoncular çoktan etrafını sarmıştır. Önce patronu ve daha sonra başka erkeklerce 
çevresi kuşatılmış, onu çaresiz bırakmıştır. Üstelik diğer kadınlar da Sevin’e destek 
olmamışlardır: 

SEVİN: Çok gençtim, bunu bilmiyordum. Henüz o derse gelmemiştim. Üstelik dul 
kalmıştım. Beni doyurmak için memleketin bütün erkekleri tırısa kalkmıştı.  
ZEYNEP: Komisyonlarını istiyorlardı. 
SEVİN: Hem de nasıl! Kadınlarımız da pek yardımcı olmuyorlardı bana.  
ZEYNEP: Onlar da başka bir âlem. Şu duvardaki saatli takvim gibidirler. Bir fıkra, bir 
yemek listesi, iki çocuk ad, bir atasözü ve gündoğumu ile günbatımının adresini vererek 
gelip geçerler (Baydur, 2009: 143). 

Zeynep’le Sevin’in diyalogları ilerledikçe Sevin’in genç yaşta ine düştüğü yalnızlığı anlamak 
kolaylaşır. Erkeklerin çıkarcılığı, kadınları istismarı büyük bir sorun olmuştur. Üstelik 
kadınlar da hemcinslerinin gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine yüzeysel şeyleri dert 
edinmektedir.  Erkeklerden de kadınlardan da insanca bir destek göremeyen bir kadın olan 
Sevin, tek başına kaldığını düşünür.   
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İki kadının samimi bir dertleşmesine dönüşen diyalogları Halis’in de bir garsondan 
beklenmeyecek bilgelikte sözleriyle zenginleşir. Özellikle Halis’in yolculukla ilgili sözleri, iki 
kadının macerasını da aydınlatacak niteliktedir: “Yolculuk, eninde sonunda bir yeri terk 
etmektir. Öyle değil mi? Ama bir gün, ama bir yıl için, fark etmez. Ne olacağı bilinmez 
yolculuğun sonunda” (Baydur, 2009: 135). Zeynep ve Sevin de birer yolculuğa çıkmıştır. Biri 
babası hakkındaki gerçeği öğrenmek, diğeri ölmüş eşinin günlüğünde okuduğu bir gölü 
görmek istemektedir. Ama yolculukları bu görünen maksatların dışında bir anlam da 
kazanacaktır. Birbirinden farklı iki kadının karşılaştığı istasyon lokantası, hayat yolculuğunda 
ne yöne gitmeleri gerektiği sorusunu da bir yandan onlara sordurur. Oyunun ilk bölümü iki 
kadının bekledikleri trenlerin gelmesi üzerine lokantadan ayrılmalarıyla biter. Perdenin 
sonunda kadınlar, kurdukları samimi dostluğun icabı olarak sarılırlar:  

Bir an. Kucaklaşırlar. Abla kardeş gibi. İki sevgili gibi. Aynı bombanın üstüne 
kapanmış iki asker gibi. Nedensiz bıçaklanmış iki serseri gibi. Aynı şiirleri ezbere bilen 
iki insan gibi. Ama en çok iki kadın nasıl kucaklarsa birbirini, işte öyle kucaklarlar. 
Yalnızca kadınların anlayabileceği bir sessiz an yaşanır sahnede (Baydur, 2009: 144). 

Bu satırlarla yazar, kadın dayanışmasını lirik bir şekilde ifade etmiş olur. İki perdelik oyun, 
Memet Baydur’un diğer oyunlarında da görülen bir yapılanmaya sahiptir. Oyun kişileri bir 
karakter özelliği göstermeseler de belirli bir gelişim süreci geçirirler (Şener, 2011: 113). 
Onların bu gelişimi oyunu da iki aşamalı bir düzleme oturtur.  

İlk düzlemde, bireylerin kendilerini ve birbirlerini açıkça suçlamaktan vazgeçtikleri, her 
durumun “doğal” sayılabildiği bir zorunlu birliktelik ortamında, aynı anda hem 
“alaycı” ve “iğneleyici” olabildikleri, hem de her şeye karşın “sevecenlik”ten 
vazgeçmediklerini gösteren söyleşim düzeni yer alır. Baydur bu söyleşim düzeni içinde 
“iç hesaplaşma”nın açımlanmasını amaçlar. 80’ler Türkiye’sine yapılan göndermeler 
bu birinci düzlemde hem satırlara hem de satır aralarına sindirilmiştir. İkinci düzlemde 
ise Baydur oyun kişilerini 1980’ler ve 90’lar Türkiye’sindeki somut koşullarından 
soyutlayarak (ya da koşullarla olan somut ilişkilerini pamuk ipliğine bağlayarak) onları 
insanlara, hayvanlara, doğal çevreye insan-toplum- toplumlar eliyle uygulanan her 
türlü baskının anlatım aracı yapar. Baydur, tiyatrosunun 1980’ler Türkiye’sinin insan 
görüntülerinin ötesine geçen bu özelliğiyle, yirminci yüzyıl uygarlığını, bu çağın 
insanının ve toplumunun, ilkel denen insanda ya da toplumlarda görülmeyen bir 
ikiyüzlülükle (sahtelikle) maskelenmiş ilkelliğini sorgulama aşamasına gelmiştir. 
(Yüksel, 1997:135) 

“Kadın İstasyonu” da bu düzlemlerden oluşmaktadır. İlk perdede gerçekleşen diyaloglar, bir 
yandan iki kadının birbirleriyle ve kendileriyle hesaplaşmalarını sağlarken bir yandan da 
onları büyük toplumsal problemler ve siyasi sarsıntılar içerisinde sevgi ve dostluk bağlarıyla 
birbirlerine bağlar. İkinci düzlem ise oyunun ikinci bölümünden itibaren sergilenir. İkinci 
perde yine istasyon lokantasına açılır. Aradan üç buçuk yıl geçmiştir. Mekânda bazı 
değişikliklerin olduğu gözden kaçmaz. Lokanta çok daha eski ve yıpranmış bir haldedir. 
Dekorda yapılan değişiklikler, aradan geçen zamandan daha çok Türkiye’nin yaşadığı 
toplumsal değişime işaret eder. Daha önce saatli maarif takviminin asılı olduğu duvarda şimdi 
bir Amerikan havayolları şirketinin takvimi vardır. Takvimin üzerinde ise bir uçak resmi 
bulunur. Masalardaki taze çiçeklerin yerini yapay çiçekler almıştır. Lokanta bu haliyle 
liberalleşen ekonomi anlayışının, Amerika etkisinin ve plastikleşen dünyanın ifadesidir. 
Garson Halis de lokantanın özensiz görünümüne uygun olarak eski tertipli kıyafetlerinin 
içinde değildir artık. 
Lokantaya Sevin ve Zeynep bu kez birlikte girerler. Yazar, düzen açıklamasında iki kadının 
da ilk perdeden farklı bir psikoloji ve görünüm içinde sergilenmesin ister:  
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Kapı açılır, konuşarak Sevin ile Zeynep girerler. Rahat, şık, özentisiz ama özenli 
giyinmiştir ikisi de. Sevin’in elinde bir çanta ve bir fotoğraf makinesi vardır. Zeynep'in 
elinde çantası, iki kitap, bir dergi vesaire. Birinci perdenin tam tersine, ikisi de dingin, 
dinç, uyanık tavırlıdır. Sanki daha güzelleşmişlerdir. Birbirleriyle; alışkın, dostça, 
mutlu bir havayla konuşurlar (Baydur, 2009: 145). 

İki kadın aradan geçen zaman zarfında dostluklarını ilerletmiş ve hayatları için yeni adımlar 
atmışlardır. Halis henüz ortalıkta yoktur. Zeynep ve Sevin bir masaya geçip koyu bir sohbete 
dalarlar. Sevin’in Aykut isminde bir mimarla ilişkisi olduğunu öğreniriz. Zeynep de 
öğretmenliği bırakmıştır. Zeynep, Sevin’in fotoğraf ilgisini destekleyen cümleler kurar. 
Kadınlar hiçbir ses duyulmayan istasyon lokantasının sakinliğinde, kendi aralarında kâh gülüp 
eğlenerek, kâh hüzünlenerek sohbetlerine devam ederler. Baydur, bu anda oyunla ilgili bir 
açıklama daha yerleştirmiştir. “Bu oyunu bir kadın yönetmeli diye düşünüyorum hafiften. 
Erkek şovenist bir domuz olduğum için mi” (2009: 149). Bu ironik açıklamayla yazar, 
kadınların oyun içindeki varlıklarının baskınlığına vurgu yapar. Çocukluk anılarından 
bahseden iki kadın daha sonra da Hamdi Bey ve Zeynep’in Brezilya’da yaşayan babası 
hakkında konuşurlar. Hayatlarında iz bırakmış iki erkek hakkındaki sözleri, kadınların 
geçmişlerinin muhasebesini yapmış olduklarını gösterir: 

ZEYNEP: İnce insanlar tanıdık. 
SEVİN: İnce ve bencil. 
ZEYNEP: İnce, bencil ve kıyıda kalmış. 
SEVİN: İnce, bencil, kıyıda kalmış ve sorumsuz. 
ZEYNEP: İnce, bencil, kıyıda kalmış, sorumsuz ama meraklı. 
SEVİN: İnce, bencil, kıyıda kalmış, sorumsuz, meraklı ve yitip giden. 
ZEYNEP: İnce, bencil, kıyıda kalmış, sorumsuz, meraklı, yitip giden ama güzel 
insanlardı doğrusu (Baydur: 2009: 155). 

İki kadın da incelik sahibi, hayatı seven, bilgili erkeklerin etkisinde kalmışlardır. Onların 
bencil bir yönü olduğunu kabul eden kadınlar, yitirdikleri bu adamlarla yaşadıkları ilişkiyi 
iyisiyle kötüsüyle kabul edip sevgiyle anar. 
Laf oyunlarıyla ilerlemeye devam eden oyunda bu kez evrensel hukuk, medeniyet, sömürü 
gibi kavramların da gündeme geldiği görülür. Böylece Baydur’un oyunlarında var olduğu 
belirten ikinci düzlem belirir. Medeniyetin sahiplerinin aynı zamanda dünyayı sömüren güçler 
olduğu, duvarında Pan-Am takviminin yer aldığı istasyonda dillendirilmektedir. Sevin de 
Zeynep de mevcut durumun hem yerel hem evrensel olarak kötü olduğunun farkındadır. 
Bununla birlikte ümidi elden bırakmak istemezler:“ZEYNEP: Kötü bir dönem yaşıyoruz. 
Doğaldır böyle olması. Ama unutma, bir dönem bu. Yalnızca bir dönem” (Baydur, 2009: 154). 
Halis’in de aralarına katılmasıyla, sohbet renklenir. Anılar tazelenir. İki kadın lokantanın yeni 
hâline uygun olarak sakil bir görüntü çizen Halis’i iğneleyici konuşmalar yapar. Halis de 
onların oyununa eşlik eder, alınmadan. Kadınların Halis’e söyledikleri sözler aslında 
hayatlarına girmiş bütün erkeklere yöneliktir.  

Zeynep’le bakışır birbirlerine göz kırparlar. Halis’le uğraşıyor, oynuyor gibidir ikisi de 
ama aslında onunla değildir dertleri. Belki o ana kadar hayatlarına girip çıkmış bütün 
erkeklerle ve belki de en çok bundan sonra girip çıkacak olan adamlarla hem hesaplaşır 
hem de dalga geçer gibidir halleri. Bir hınç ya da intikam isteği yoktur tavırlarında 
(Baydur, 2009: 158). 

Zeynep de Sevin de artık akıllanmıştır. Hayatlarına yeni bir gözle ve dinginlikle bakmaktadır. 
Bununla birlikte bitmeyen bir hüzün lokantadaki herkesin üzerine sinmiştir. Keyifli 
konuşmaların, oyunların geçici hazzından sıyrılan Zeynep, bir an her şeyin yalan olduğu 
düşüncesiyle kederlenir. Bu anda onu daldığı düşüncelerden çekip çıkaran Sevin olur: 
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SEVİN: Bitirme seni sen yapan erdemlerini! Boyundurukların, bukağıların yalnızca bir 
kısmından kurtulduk, bir kısmından kurtardık paçamızı. Asıl iş yeni başlıyor Zeynep… 
Hem artık hiç kimseye gereksinimimiz yok bizim. Birbirimize bile! Kendi yollarımızı tek 
başımıza açabiliriz artık. Böyle bir işe kalkışabiliriz korkmadan. Nasıl diyordun, kül 
yutmayız artık! Artık yapayalnız kendi ayaklarımızın üstünde durabiliriz (Baydur, 2009: 
162). 

Sevin ve Zeynep’in insanca yaşamak, onurlu ve dürüst, sorumluluk sahibi aydın kimseler 
olmak üzerine gerçekleştirdikleri sohbet, Baydur’un oyunundaki politik bağlamı açığa çıkarır:  

ZEYNEP: Kendi hayatımıza egemen olacağız artık. Hiç değilse. 
SEVİN: Kadın olurken bize zorla öğretilenleri unuttuk bile. 
ZEYNEP: Kötü malumat, kötü unutuluyor ne de olsa! 
SEVİN: Artık hiçbir eşek, hiçbir gece kulübünde bize “bacım, yoldaşım" diyemeyecek. 
ZEYNEP: Evet, evet! 
SEVİN: Halay çekmek ya da sirtaki oynamak bahanesiyle ellerimizi elleyemeyecek hiç 
kimse! 
ZEYNEP: Artık kadın olduğum için de mutlu olacağım. 
SEVİN: Ben de. Güzel insanlar var bu istasyonun bulunduğu dünyalarda. Sakin ve 
muhalif, haksız yere yarım yüzyıl hapsedildiği halde özgür biri gibi davranan, yalnız 
ama yüreği kalabalık insanlar. Ayrıntıları önemseyen kişiler tanıyacağız. Bizim gibi 
insanlar Zeynep (Baydur, 2009: 162). 

Bu diyaloğun işaret ettiği meseleler hem güncel politik meselelere hem de kadının kendi 
safında bildiği erkekler tarafından da nesneleştirilmesine işaret eder. Yukarıda da belirtildiği 
üzere Memet Baydur’un oyunları tamamıyla politize olmuş, güdümlü bir edebiyat örneği 
oluşturmazlar. Yazar, oyun kişilerinin diyalogları arasına serpiştirilmiş ve oyunsuluğunu 
kaybetmeyen ifadelerle okuyucuyu düşünmeye çağırır sadece. Politik olanı insani olandan 
ayırmadan ilerleyen oyunlarda bir eylem çağrısı da yoktur. Aydın insanın hüznü ve 
sıkışmışlığı söz konusudur: 

“Kadın İstasyonu”nda oyunun öyküsü yazarın hemen bütün oyunlarında olduğu gibi, 
kopuklu ve yarım bırakılmış anlatılarla örülmüştür. Olay başlangıçları eyleme 
dönüşmez, küçük durumlarda düğümlenip kalır, ya da şakayla, alayla bozulur. 
Sözcüklerdir ne çıkan. Sözcüklerin yerleşik anlamları bozulur, yeni anlamlar üretilir, 
başka anlamlara, metinlere göndermeler yapılır. Anlatılanlara anı olarak kalmış 
olmanın gölgesi düştüğünde şakalar hüzne dönüşür, geçmişle şimdiki zaman arasında 
gerilimli anlar yaşanır (Şener, 2011: 113-114). 

İki kadın, sakin ama muhalif kalabilmenin umudunu taşırlar. İyimserliği elden bırakmadan 
değişimi kucaklamaktan çekinmemek gerektiğini anlamışlardır. Oyunun ilerleyen 
sahnelerinde Halis de mutfaktan çıkarak iki kadının yanına gelir. Önce seyirciye, özellikle de 
erkeklere seslenir: 

HALİS: (Uzun bir süre seyirciye bakarak bekledikten sonra) İşte böyle. Adınız ister 
Marcel olsun, ister Habib, ister Winston olsun ve tilki avında kırmış olun erkekliğinizi 
ya da Ali olsun döverken öldürmüş bir yıllık karısını, adınız ister Vladimir olsun aynı 
anda kafasını ve votkasını duvara çarpan, ister manuel olsun olup bitenleri şaşkınca ve 
pek anlamadan  seyreden, George, Jacques, Stephan, Armenak, Memet, Paolo, Dimitri, 
Attila, Gustav, Necmi… kim olursanız olun ve Ayşe’yi, Catherine’i, Lisa’yı, Koşka’yı, 
Teresa’yı, Lüsin’i, Tina’yı ister tanımış olun, ister hiç görmemiş… bu şarkıyı 
bilmiyorsanız hiçbir şeyi anlayamayacaksınız demektir… 
Trik Trak, trik trak 
Olur mu böyle hiç 
Çalışmamak? (Baydur, 2009: 163).  
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Halis aynı mısraları tekrar ederken, arakadan yükselen orkestra sesi de ona eşlik eder. İki 
kadının arasına girerek dans eder. Daha sonra onlardan ayrılarak şarkıyı söylemeyi sürdürür. 
Lokantaya sırasıyla bir çocuk, bir kadın, aşçı kılıklı bir adam, iki genç kız, bir makinist, iki 
adam ve kırmızılar içinde bir kadın daha girer. Müzik ve dans devam eder. Lokantada bir 
karnaval havası oluşur. Sevin ve Zeynep, bu neşeli kalabalık içinde birbirlerine doğru 
yürürler. Sahne karartılırken sadece iki kadın üzerine ışık düşürülür. Oyun umudun, 
dostluğun, dayanışmanın dünyayı güzelleştirdiği vurgusuyla sona ermiş olur. 
 
Sonuç 
1980 sonrası Türk tiyatro edebiyatının başarılı ismi Memet Baydur, oyunlarında toplumun 
baskısı altında ezilen insanları, bireyin kendi varoluşunu gerçekleştirme çabasını, kadın-erkek 
ilişkilerinin doğasını sorgular. İnsani olanı elden bırakmadan işlediği konuları ciddiyetle 
mizahı harmanlayarak kurgulayan Baydur, metinlerini “oyunsu” diyaloglarla örmeyi ihmal 
etmez. İnsan yaşamının her kısmını ve her anını gözden kaçırmayan yazar, seyircisini 
ayrıntılar arasında boğmaz. Baydur, toplumsal hayatın her yanını kuşatan kalıpların 
üzerindeki örtüleri sıyırarak, ezberleri bozmak ve bireyleri konfor alanlarından çıkarmak ister. 
Onun oyunları toplumun her kesiminden insanı sahneye taşır. Sıradan, toplumsal normları 
kabul ederek yaşayan insanların karşısına sıra dışı ve sorgulayıcı kişileri yerleştiren Baydur, 
büyük yargılara varmadan, fakat eleştirel bir yaklaşımla aydın kimliğini, yerel ve evrensel 
değerlerin değişebilirliğini ele alır. Genel olarak tek bir mekânda geçen oyunlarda bir araya 
getirilen oyun kişileri, toplumun baskısını kuvvetli bir şekilde hissederler. Oyun kişileri 
arasında gerçekleşen kimi hüzünlü kimi şakacı kimi iğneleyici diyaloglar, bu gerilimin 
yükselmesine veya düşmesine hizmet eder. Toplumsal meseleleri olduğu kadar bireysel 
problemleri de ortaya koyan Baydur oyunları, propagandist bir nitelik taşımaz. İnsan olmanın 
ve insan kalmanın hüznünü yansıtan oyunlarıyla Baydur, tiyatronun dünyayı daha iyi bir 
yapacağı inancını sergiler. 
Memet Baydur’un “Kadın İstasyonu” adlı oyunu, başkişilerinin kadın olduğu bir eserdir. 
Baydur tiyatrosunun genel özelliklerini barındıran oyun, iki kadının toplumsal kayıtlardan ve 
karşı cinsle kurdukları bağımlı ilişkilerden sıyrılarak özgürleşmesini anlatır. Oyunun kadın 
karakterleri Zeynep ve Sevin, sevdikleri erkekler yüzünden çıktıkları bir yolculuk sırasında, 
bir istasyon lokantasında karşılaşırlar. Lokantanın akıllı, fikirli garsonu Halis’le aralarında 
geçen konuşmalar kadınların bir iç muhasebeye yönelmesini sağlar. Erkeklerin kadınları 
duygusal ve fiziksel açıdan sömürmeleri, hemcins kıskançlığı, anlayışsızlığı ve bireyin özgür 
iradesiyle hayatına yön verebilmesi gibi konular etrafında dönen sohbetler sonunda Zeynep de 
Sevin de bir aydınlanma yaşar. Oyunun ilk bölümünde varılan bu sonuç, ikinci bölümün de 
çıkış noktası olur. İki dosta dönüşen iki kadın, aradan geçen üç buçuk yılın ardından yine aynı 
lokantaya gelirler. Önceki şaşkın, duygusal olarak yıpranmış ve kimsesizlik duygusuyla 
sarılmış olan kadınlar, artık yalnız değildirler. Bunun farkındalığıyla daha dingin, daha 
huzurlu görünürler. Toplumun içinden geçtiği dönemin kötülüğü onlarda hüznü asla 
eskimeyen ve eksilmeyen bir duyguya dönüştürmüş olsalar da Sevin ve Zeynep geleceği 
sükûnet ve umutla karşılayabileceklerini ve özgür birer kadın, birer insan olarak 
yaşayabileceklerini anlamışlardır. Oyun bu farkındalığın kutlandığı bir cümbüşle sona 
erdiğinde seyirci de kendi toplumsal konumunu, bağlı bulunduğu değerlerin niteliğini 
sorgulama cesaretini bulur. Geçmişiyle hesaplaşabilen, hüznünü kalbinde taşırken geleceğini 
nefretten ve intikam duygusundan uzak, umutla, sevgiyle ve dostlukla kurabilecek insanların 
var olduğu düşüncesi, oyunun Baydurca bir iyimserliğe sahip olmasını sağlar. “Kadın 
İstasyonu”, Memet Baydur tiyatrosunun insanı insana insanla anlatan içtenlikli bir metni 
olarak edebiyatımızın dikkate değer eserleri arasında yerini alır.   
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ÖZET 
Tanzimat dönemi ile birlikte edebiyatımıza giren türlerden biri de romandır. Roman, bu 
dönemden itibaren Batılılaşmanın hız kazanmasını sağlayan bir görev üstlenmiştir. İlk 
romanlar, geleneksel anlatılarımızdaki konu ve temaları tekrar ederler. Bu dönem 
romanlarının olay örgüsü engel-kavuşma kalıbını taşır. “Ara Nesil” diye bilinen edebî 
dönemin en önemli sanatçılarından Mustafa Reşid, çok yönlü bir sanatçı olmakla birlikte daha 
çok romancılığıyla öne çıkmıştır. Günlük hayatın işlendiği romanlarında aşk ve evlilik 
konuları öne çıkmıştır. Yazarın bazı romanlarının şahıs kadrosu yabancılardan oluşur. 
Geleneksel anlatılardaki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini kapsayan Ressam’ın olay örgüsü 
neden-sonuç ilişkisi gözetilerek kurgulanan bu romanın şahıs kadrosunun tamamı 
yabancılardan oluşmaktadır. 1892 yılında İstanbul’da Mahmut Bey Matbaasında basılmış eser 
on beş bölüm ve altmış dört sayfadır. Aşk konusunu işleyen Ressam adlı roman ismini 
başkarakterin mesleğinden alır. Romanın başkişisi Julio adlı bir ressamdır. Olayların 
İstanbul’da geçtiği roman, Julio’nun trajik sonuçlanan çalkantılı aşk hikâyesini merkezine 
alır. Mesleğindeki başarısı, nezaketi ve şıklığıyla dikkat çeken Julio, asilzade ailelerin 
bulunduğu sosyal çevrede kısa sürede şöhret olur. Eserdeki dramatik aksiyonu belirleyen şey, 
Julio’nun söz konusu çevrede kadınların hayranlığını kazanmasıdır. Şahıs kadrosu 
bakımından dar olan romanda kurgu, Tanzimat dönemi romanlarında olduğu gibi iyiler ve 
kötüler şeklinde bir kutupluluk vardır.   
Eserdeki olayların büyük bölümü Büyükada’da geçmekle birlikte Beyoğlu, Boğaziçi de olayın 
geçtiği diğer mekânlardır. Eserde mekânın sosyal ilişkilerin güzergâhı olmaktan başka işlevi 
bulunmamakla birlikte, roman kişilerinin sosyo-ekonomik durumları hakkında okura ipucu 
verir. Eserin vaka zamanı 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelir. Basit diliyle dikkat çeken 
Ressam adlı romanda anlatım olarak diyalog, monolog ve mektup yönteminden yararlanılır. 
Romanda hâkim bakış açısıyla konumlanan anlatıcı, zaman zaman okurla diyaloğa girer. Bu 
özellikleriyle Ressam romanı, kendisinden önceki romanların özelliklerini taşımaktadır.  
Bu çalışmada amaç Mustafa Reşid’in, Ressam adlı romanını yapı ve tema bakımından 
inceleyerek Batılıların sosyal yaşamdaki kadın-erkek ilişkilerine ayna tutmaktır.  
Anahtar Kelimeler: Aşk, ihtiras, Batılı yaşam, İstanbul.  
 

A NOVEL BY MUSTAFA RESİD: THE PAINTER 
 
ABSTRACT  
One of the genres that entered our literature with the Tanzimat period is the novel. The novel 
has undertaken a task that accelerates westernization since this period. Early novels repeat 
themes and themes from our traditional narratives. The plot of the novels of this period carries 
the obstacle-conjunction pattern. Mustafa Reşid, one of the most important artists of the 
literary period, known as the "Intermediate Generation", came to the forefront with his novel 
writing, although he was a versatile artist. The themes of love and marriage have come to the 
fore in his novels in which daily life is dealt with. The cast of some of the author's novels 
consists of foreigners. Encompassing the introduction, development and conclusion sections 
in traditional narratives, the plot of the Painter's plot, which is fictionalized by considering the 
cause-effect relationship, is entirely composed of foreigners.  
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The work, which was published in Mahmut Bey Printing House in Istanbul in 1892, has 
fifteen chapters and sixty-four pages. The novel The Painter, which deals with the subject of 
love, takes its name from the profession of the protagonist. The protagonist of the novel is a 
painter named Julio. The novel, where the events take place in Istanbul, centers on Julio's 
turbulent love story with a tragic ending. Attracting attention with his success in his 
profession, kindness and elegance, Julio soon becomes famous in the social circle of noble 
families. What determines the dramatic action in the work is women’s admiration of Julio in 
the circle. In the novel, which is narrow in terms of its characters, there is a polarity in the 
form of fiction, good and bad, as in the novels of the Tanzimat period. While most of the 
events in the work take place in Büyükada, Beyoğlu and Boğaziçi are other places where the 
event took place. Although the place in the work has no other function than being the route of 
social relations, it gives clues to the reader about the socio-economic status of the characters 
in the novel. The case time of the work coincides with the second half of the 19th century. In 
the novel The Painter, which draws attention with its simple language, dialogue, monologue 
and letter methods are used as narration. The narrator, who is positioned with the dominant 
point of view in the novel, occasionally enters into a dialogue with the reader. With these 
features, the Painter novel carries the characteristics of the previous novels. 
The aim of this study is to examine Mustafa Reşid's novel The Painter in terms of structure 
and theme, and to mirror the male-female relations of Westerners in social life. 
Keywords: Love, passion, Western life, Istanbul. 
 
GİRİŞ 
Batılılaşma siyasetten sanata, edebiyattan eğitime, sosyal yaşamdan kültürel hayata kadar 
birçok alandaki gelişim sürecinin adıdır. Osmanlı’da Tanzimat döneminden çok önce 
başlayan Batılılaşma çabaları, bu dönemden sonra hız kazanır. Edebî anlamda Batılılaşma 
yeni türlerin edebiyatımıza girmesiyle kendini belli eder. Bu alandaki en belirgin gelişme 
romanın Türk edebî hayatına taşınmasıdır. İlk görüşte aşk, aşkta araya engellerin girmesi ve 
mutlu/mutsuz son gibi kalıplar geleneksel anlatılardan ilk romanlarımıza yansıyan motiflerdir. 
Olay örgüsünün büyük oranda tek zincirli yapıya sahip olduğu bu dönem romanlarında hikâye 
kişilerin tanıtımıyla başlar.   
Türk edebiyatında yenilik döneminin üçüncü kuşağı olarak görülen Ara Nesil sanatçıları 
hakkında farklı değerlendirmeler vardır. Bu dönemde hayli kalabalık bir sanatçı kadrosu 
olmakla birlikte, birkaçı hariç sonraki dönemlere kalamamıştır. Mustafa Reşid, bu dönemle 
ilgili çalışmalarda adından hep bahsedilen bir sanatçıdır. Ara Nesil döneminde gazete, dergi, 
hikâye, tercüme ve antoloji başta olmak üzere edebiyatın birçok alanında çalışmaları bulunan 
yazar, romancılığı ile de öne çıkan bir sanatçıdır. Mustafa Reşid’in romanlarının temel 
özelliği yerli ve millilikten uzak olmasıdır. Yazar alafranga bir muhitte ve hayat biçimi 
tamamen Batılı olan bir dünyadan sahneleri -Penbe Ferace hariç- romanlarına taşımıştır 
(Kolcu, 2018: 149).  Romanı bir hayat kılavuzu gören birçok Tanzimat sanatçısı gibi Mustafa 
Reşid, “ahlakçı tutum”u benimseyerek okurunu eğlendirirken eğitmek ister. “Tanzimat devri 
romancısı toplumu eğitmeyi ve değiştirmeyi hedefleyen, bunun için de aksaklıklarını gördüğü 
aile kurumunu, inandığı değerler doğrultusunda yeniden yapılandırarak, toplumda yeni bir 
insan tipini (…) yaygınlaştırmaya çalışan misyon sahibi bir aydın tipidir” (Andı, 2004: 140). 
Geleneksel anlatılardan izler taşıyan romanlarında, Tanzimat dönemindeki anlatıların ana 
konularından biri olan aşkı işler.  
Gazete, dergi, çeviri, şiir, antoloji, hikâye ve roman gibi farklı türlerde eser veren Mustafa 
Reşid, bu dönemin belli başlı sanatçıları arasında yer alır. Mehmet Kaplan’a göre, “Mehmet 
Celal ile Mustafa Reşid, Servet-i Fünûn edebiyatında yaygın bir hastalık halini alan 
santimantalizm’in göze batan öncülerindendir” (2014: 26).   
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Mustafa Reşid’in Namık Kemal’e olan hayranlığı bilinmekle beraber o, roman yolunda 
Ahmet Mithat Efendi’yi takip eder. Ahmet Mithat Efendi gibi bazı eserlerinde olayların 
gerçek bir hikâye olduğuna dair bir giriş yazar. Mustafa reşidin Son salon ve Aşk romanında 
da böyle bir giriş vardır. Mustafa Reşid’in romanlarının sonraki dönemlere kalamamasının 
temel nedeni kendisinden önceki romancıları tekrar etmesidir. 
 
1. Yapı Unsurları  
1.1.İsim-İçerik İlişkisi 
Ressam adlı roman ismini başkarakterin mesleğinden alır. Başkişinin mesleğine göndermede 
bulanan başlık okurun hayal gücü için fazla bir çaba gerektirmeyen bir başlıktır. “Roman 
kurgusunun ilk unsuru, romanın adıdır. Ad, roman kurgusunun tamamı göz önünde tutularak 
verilir. Adın kurgunun bütününü en çarpıcı bir biçimde yansıtmaya çalışmasına ve cazibeli 
olmasına dikkat edilir” (Çetin, 2009: 185). 1889 yılında İstanbul’da Mahmut Bey 
Matbaası’nda basılmış olan eser on beş bölüm ve altmış dört sayfadan oluşmaktadır. Roman, 
trajik sonuçlanan bir aşk hikâyesini merkezine alır. Başkişi Julio adlı bir ressamdır. Roma 
Sanayi ve Nefise Mektebini bitiren Julio, iyi bir sanatçı olduğundan İstanbul’daki İtalya 
elçisine tavsiye edilmiş ve onun misafiri olarak İstanbul’a gelmiştir. Kısa sürede varlıklı 
ailelerin sevgisini ve güvenini kazanan Julio, İstanbul’daki zengin ailelerden birinin 
düzenlediği davette Urani adlı genç kıza aşık olur. Urani ise, bir süre önce Yanko adlı bir 
asilzadeyle nişanlanmıştır. Julio’yu sevmektedir. İkili arasındaki aşkı kıskanan Viyolet, 
Julio’yu kendisiyle evlenmeye ikna edemeyince Yanko’ya bir mektup yazarak nişanlısının 
Julio ile aşk yaşadığını ve sık sık buluştuklarını haber verir. Bu duruma öfkelenen Yanko, 
Julio’yla Urani’yi kaçarken yakalar. Yanko, Julio’yu düelloya davet eder ve düelloyu 
kazananın Urani’ye sahip olacağını söyler. Yapılan düelloda Julio’yu öldürür. Julio’nun 
öldüğüne tanık olan Viyolet oracıkta bayılır. Urani de Julio’nun silahıyla kendisini öldürür. 
Yanko da kaçarak izini kaybettirir. “Okumadan önce ilk bilgiler adlardan sağlanır. Okura 
karar vermesinde yardımcı olur, onu etkiler” (Tepebaşılı, 2012: 21). Okuru göz önünde 
bulunduran böyle bir başlık yazarın edebiyata bakışını da belirler.    
 
1.2. Olay Örgüsü 
Romandaki olay örgüsünün kaynağı İstanbul’daki yabancıların gündelik hayatıdır. Geleneksel 
anlatılardaki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini kapsayan Ressam’ın olay örgüsü neden-
sonuç ilişkisi gözetilerek kurgulanmıştır. Eserde tek zincirli olay örgüsü vardır.  “Olay örgüsü 
somut olarak o eserdeki zaman, mekân yapısı, kişi sunumu, anlatıcı ve dil kullanımını 
kapsar.” (Tepebaşılı, 2012: 34). Romanın olay örgüsü aşağıdaki şekilde üç ana halka altında 
incelenebilir:   
 
Birinci Olay Halkası: İlk Görüşte Aşk 
- Julio’nun İtalya’nın eğitim bakanı tarafından İstanbul elçisine tavsiye edilerek misafir 
olarak İstanbul’a gelmesi 
- Julio’nun birkaç ay içerisinde İstanbul’un zengin aileleriyle tanışması 
- Julio’nun yağlı boya tablolarının kopyasını yaparak bunları ucuza satması ve kısa 
sürede büyük paralar kazanması 
- Julio’nun Mösyö Lafon’un düzenlediği bir davette Urani adlı bir genç kızla tanışması  
- Urani ile dans etmeleri 
- Urani’nin, kendi fotoğrafının resmini Julio’dan yapmasını istemesi 
- Resmi yapmayı kabul eden Julio’nun ilham almak bahanesiyle sürekli Urani’yi 
görmeye gitmesi 
- Julio’nun, Urani’yi daha sık görmek için resmi bitirmek istememesi  
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- Yapılan resmin üzerine bir maymun tarafından yağlı boya dökülmesi 
- Julio’nun resmin geciktirilmesi konusunda Urani’nin babasından özür dilemesi  
 
İkinci Olay Halkası: Araya Engellerin Girmesi 
- Yaz mevsiminde Urani ile ailesinin Büyükada’ya taşınmasıyla birlikte Julio’nun da 
oraya taşınması 
- Julio’nun Urani ile Büyükada’da kır gezintileri yapması  
- Julio ile Urani’nin birbirlerini sevdiklerini anlamaları ve aşklarını karşılıklı ilan 
etmeleri 
- Julio’nun her gece Urani’yi evinde gizlice ziyaret etmesi 
- Viyolet’in, Urani’nin evine yapılan resmini görmeye gitmesi ve orada Julio’dan kendi 
resmini de yapmak istemesi  
- Viyolet’in isteğinin Julio tarafından geri çevrilmesi 
- Viyolet’in Julio’yu evine davet ederek kendi servetinin miktarından ve soyunun 
üstünlüğünden bahsetmesi 
- Viyolet’in Julio’ya evlilik teklifi yapması ancak Julio’nun, bu teklifi reddetmesi  
- Viyolet’in intikam almak için Julio ile Urani ile arasındaki ilişkiyi Yanko’ya haber 
vermesi 
- Hizmetçi Jak’ın bir gece yarısı Julio’nun Urani’nin evine pencereden girdiğini görmesi 
ve bunu Viyolet’e söylemesi 
 
Üçüncü Olay Halkası: Trajik Son 
- Urani ile Julio’nun başka bir ülkeye kaçmaya karar vermeleri 
- Urani ile Julio’nun kaçacakları gece Yanko tarafından takip edilip yakalanmaları 
- Yanko’nun Julio’yu düelloya davet etmesi ve bu düelloda Julio’yu öldürmesi 
- Gördüklerine dayanamayan Viyolet’in oracıkta bayılması ve Urani’nin de aynı yerde 
Julio’nun silahıyla kendisini öldürmesi  
- Yanko’nun kaçarak ortalıktan kaybolması 
 
1.3.Şahıs Kadrosu 
Bir romanda olayı sürükleyen vazgeçilmez unsur kişilerdir. Tanzimat’tan sonraki ilk yerli 
romanlarımızın kurgusunda yer verilen yabancılar, sonraki süreçte birçok romanın asli kişisi 
veya romandaki şahıs kadrosunun tamamını oluşturur. Geniş bir şahıs kadrosu bulunmayan 
Ressam’da kişilerin hepsi yabancı ve gayri müslimdir. Şahıslar milliyet olarak Fransız ve 
İtalyan’dırlar. Romandaki kişiler hayatın içerisinden olmakla beraber sosyo-ekonomik 
anlamda üst kültür grubunda yer alırlar. Eserdeki olayın ağırlığını çeken Urani, Viyolet, 
Yanko asilzade olarak tanımlanırlar. Eserde değişik görevlerle karşımıza çıkan kişiler, iyiler 
ve kötüler şeklinde bir zıtlıkla kurguda yer alırlar. Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre “tezat, 
hayatın zembereğidir” (Güven, 2014: 87). “İyi ile kötü arasındaki zıtlık, tarihin değişmez bir 
öğesidir, kişi hep bunun kurbanı olacaktır” (Eco, 2017: 118). Bu zıtlıkta iyilerle kötüler 
sürekli birbiriyle mücadele içerisindedirler. Eserin başkişisi Julio ile Urani tematik gücü, 
Viyolet ve Yanko ise karşı gücü temsil ederler. Sosyal ve ekonomik anlamda yüksek sınıfın 
içinden gelen bu kişileri aynı zamanda sosyal tip olarak kabul etmek gerekir. Eserdeki bütün 
kişiler yazarın savunduğu tezi vermek için bir araçtır. “Kendileri için değil, aksiyon için 
vardırlar. (…) Yani karakterler aksiyona renk katabilir, ama olaylar her şeyden önce gelir” 
(Eagleton, 2016: 69). Bu eserde de kişiler trajik şekilde sonlanan aşk hikâyesindeki olaylar 
için bir araç konumundadır. Şahıs kadrosundaki kişilerin hepsi anlatıcının sunumuyla olay 
örgüsünde yer alırlar. Ruhsal ve fiziksel özelliklerinden ayrıntıya girilmeksizin sınırlı şekilde 
bahsedilir.  
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Julio’nun hem bedensel hem de ruhsal özelliklerine yer verilirken, Urani ile Viyolet sadece 
bedensel olarak sunulurlar. İki kadın figürden Urani “kurban tipi”, Viyolet ise “ölümcül 
kadın”ı temsil eder. Eserdeki temel çatışmanın oluşmasında etkili olan iki figürün bedensel 
sunumlarında “heykelsi bir güzellik” (Pacteau, 2005: 33) dikkati çeker. Romandaki bütün 
şahıslar sosyal çevreleriyle birlikte verilir. 
  
1.3.1. Başkişi  
Ressam romanının başkişisi Julio’dur. Eserin başındaki bilgilere göre Roma Sanâyi-i Nefîse 
Mektebini bitirmiş bir gençtir. Geçmişi ve ailesi hakkında başka bilgi verilmeyen Julio, İtalya 
eğitim bakanının tavsiyesiyse İtalya’nın İstanbul’daki elçisinin misafiri olmuştur. Eser 
boyunca herhangi bir değişim ve gelişim yaşadığı görülmez ve hep aynı kişi olarak kalır. 
Büyükada’daki Hristos Manastırı’nın yakınında bulunan bir evde yaşar. Eserin başında 
mesleğindeki becerisi, şıklığı ve nezaketi ile çevresinin ilgisini kazanmış biri olarak tanıtılır:  
“Julio, rebî’i hayat ıtlâkına şâyeste olan (hayatının baharına yaraşır, layık) yirmi beş 
yaşından pek de uzaklaşmamış olduğu gibi – güzel bir delikanlı tasvîr etmek isteyen 
heykeltıraşlara sermâye olabilecek kadar – latîf ve cazibeli (güzel ve çekici) bir çehreye, ilm-i 
kıyâfet ulemâsının takdîr edeceği bir zâviye-i vechiyyeye mâlik (görüşe sahip), ten-dürüst şen 
(sağlam vücutlu) idi.  
Süse pek ziyâde meraklı olduğundan en meşhur terzileri, şapkacıları, kunduracıları filanları 
ayda birkaç defa ziyaret eder, günde iki üç kere elbisesini değiştirirdi. Bu cihetle kendisini 
görenler modacıların ilân-ı makamında istihdâm ettikleri adamlardan biri veyahut bir raks 
muallimi zannederdi.” (s. 4) 
Aşkı uğruna ölüm göze almış biridir. Ancak tecrübesiz bir genç olduğundan Viyolet’in 
tuzağına düşerek hayatını kaybeder. Yaşadığı sosyal çevrede kısa sürede kadınların 
hayranlığını kazanmıştır. Mesleğiyle önce kendisini çevresine kabul ettiren Julio, daha sonra 
kişiliği ile kadınların hayranlığını kazanır. Anlatıcı ona olan hayranlığı “bâ-husus (özellikle) 
kadınların teveccühünü (güvenini) kolayca celb etmek (kendine çekmek) serine vakıf 
olduğundan nisvândan (kadınlardan) olan müşterilerinin takdirine mazhar oluyordu 
(beğenisini kazanıyordu).” (s. 4) şeklinde dile getirir. Yaptığı fotoğrafların resmini ucuza 
satmasıyla tanınan Julio, İstanbul’un itibarlı aileleri tarafından gerçekleştirilen davetlerin 
önemli bir konuğu haline gelir. Eserdeki temel çatışmanın kaynağı, onun kadınlar tarafından 
aşırı derecede beğenilmesidir. Beyoğlu’ndaki bir mekânda katıldığı davette bütün kadınları 
davranışı ve şıklığıyla “düşünceden çelerek” (Bennett-Royce, 2020: 103) ilgi odağı olmayı 
başarır. Kendisi de bu hayranlığın zamanla farkına varır. Bu durumu fırsata çevirerek yaptığı 
resimleri değerinden fazla bir fiyata satar. Böylece kısa sürede büyük para kazanır. Onun bu 
fırsatçılığı, kurnaz bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.   
 
1.3.2. Norm Karakterler:  
Eserdeki norm karakterlerin başında Viyolet gelir. Eserde tek yönlü çizilir. “En meşhur 
heykeltıraşların, ressamların tahayyül ettikleri yolda bir tenâsübe (uygunluğa) mâlik (sahip)” 
(s. 36) bir bedensel güzelliği vardır. Aynı zamanda eserdeki ihtirası ve “öteki”yi temsil eden 
asli kadın figürdür. Tanzimat dönemi romanlarındaki iki karşıt kadın figürden biri olan 
“ölümcül kadın” (Moran, 2004: 39) olarak karşımıza çıkar. Parisli bir genç kızdır. Anlatıcı bu 
konuda “Parislilere mahsus bir telâffuzla” (s. 22)  konuştuğunu belirtir. Soylu bir aileden 
gelmektedir. Napolyon ile yakın arkadaşlığı bulunan bir mareşalin torunudur. Ancak 
İstanbul’da neden bulunduğu hakkında bir bilgi verilmemiştir. Romandaki temel çatışmayı 
sağlayan kişilerin başında gelir. Urani ile Julio aşkının önündeki engel ve rakip 
konumundadır. Daha önce Yanko’nun evlilik teklifini reddetmiş olan Viyolet, Mösyö 
Lafon’un davetinde Julio’ya aşık olur.   
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Ancak Julio’nun Urani’yi sevmesi ile planları alt üst olmuş, bütün çabalarına rağmen genç 
adamı kararından vazgeçirememiştir. Kıskançlık zehrinden kurtulmak için Urani’nin Julio’yla 
evlenmesine engel olmak ister. Sonuçta, istemeden de olsa ikisinin ölümüne neden olur. 
Julio’nun da hayran olduğu bir güzelliği vardır. Anlatıcı onun güzelliğini; “Bir nâdire-i 
rûzgâr (zamanın güzel kadınları arasında)” (s. 29) şeklindeki ifadeyle dile getirir. Güzelliği 
ile Julio’yu büyüleyen bu kadın, aynı zamanda onda bir korku ve ürpertiye de neden olur. Bu 
korku bir bakıma romandaki trajik sonu sezdirmektedir. Eserdeki hakim bakış açılı anlatıcı 
onun güzelliğiyle Julio’yu nasıl etkilediğini şöyle dile getirir:  
“Esmer güzelinin yani Viyolet’in beyaz çehresi, abanoz gibi siyâh saçlarıyla iri parlak 
gözleri, semâî (göğe ait) olduklarını işâret eder gibi yukarıya kıvrılarak seyrine doyulmaz bir 
manzara teşekkül eden kirpikleri, kemâl-i sıhhatine delâlet eden (olgun bir sağlığa sahip 
olduğunu gösteren) pembe yanakları. Mini mini ağzı, eslâf-ı şu’arânın (önceki şairlerin) içine 
düşüp de bir türlü çıkamadığı (Çahzenhanedanlar)ın (Çahzenhanedanı’nın sahip olduğu 
mevki) en derini addolunmaya şâyân olan (yaraşır) çene çukuru husûsen (özellikle) gâyetle 
(son derece) şevkengîz olan (isteklendiren) gerdân-ı sîmini (gümüş gerdanı) gözünün önüne 
geldi.” (s. 29-30)    
Romanda fitneliği, kurnazlığı ve ölümcül kadını temsil eden Viyolet, aynı zamanda kıskançlık 
ve kötülük imgesidir. Güzelliği mitolojik figürleri hatırlatan Viyolet’in kurgudaki işlevi, âşık 
ile maşukun birbirine kavuşmasını engellemektir. Onu, kötülük yapmak için harekete geçiren 
şey ayna karşısında kendi bedeniyle ilgili farkındalıktır. “Beden, benlik algısının, kişiliğin ve 
kimliğin çok önemli bir parçasıdır” (İnceoğlu-Kar, 2010: 134). Güzellik olarak Urani’den 
üstün olduğunu düşündüğünden Julio’nun kendisini sevmesi gerektiğine inanır. Ancak 
Julio’nun ilgisiz tavrına öfkelenerek adetâ çileden çıkar. Bu durumu kabullenemeyen Viyolet, 
sahip olduğu asalet ve servetinden bahsederek onu etkilemek ister. Bunu da başaramayınca 
Yanko’yu kışkırtarak Urani ile birbirine kavuşmalarını engeller. 
Eserdeki norm karakterlerden ikincisi olan Urani, romandaki sevilen kadını ve aşkı temsil 
eder. Urani, “Tanzimat döneminde kurban tipi aşkın idealize edildiği bir öyküyü anlatan 
romanlarda, sevgilisine ihanet etmektense ölümü tercih eden romantik genç kız(lara)” 
(Moran, 2004: 39) benzer.  Diğer şahıslar gibi tek yönlü çizilir. Onun da Viyolet gibi 
mitolojik tanrıçaları bile kıskandıracak cinsten bir güzelliği vardır:  
“Urani’nin uzun kirpikleri göz uçlarında biraz daha yükselerek bir manzara-i ârâm-sûz 
peydâ ettiği (rahatsız eden manzara oluşturduğu) gibi ağzının müntehâları (son noktaları) da 
biraz yukarıya kıvrıldıktan sonra yine aşağıya temâyül ederek - göz uçlarındaki manzaraya 
rekâbet edecek- bir bedî’î hâsıl eyliyordu (güzellik ortaya çıkıyordu).” (s. 10) 
Julio’ya ilk görüşte aşık olan Urani, aşkı için her şeyi göze alabilen bir kadındır. Ailesi, 
Julio’yla evlenmesini sınıfsal farklılıktan dolayı doğru bulmasa da kendisi pek 
önemsememiştir. Nişanlısı Yanko ile aynı sosyal sınıftan gelmelerine rağmen onu 
sevmemektedir. Urani, romanın sonunda sevgilisi Julio’ya kavuşamadığı için onun silahıyla 
kendisini öldürür.  
 
1.3.3. Kart Karakterler:  
Romanda Urani, ihtiyar mürebbiyesi Aleni, anne ve babası, Viyolet, onun arkadaşı Kaleotild, 
hizmetçisi Margaret, uşağı Jak ve Yanko kart karakterleri oluştururlar. Bu karakterlerin 
hepsinin kurguda bir işlevi vardır. Tip ve karakter özelliği taşımayan Urani’nin mürebbiyesi 
Aleni ile Viyolet’in hizmetçisi Margaret ve uşağı Jak’ı yardımcı kişiler olarak tanımlamak da 
mümkündür. Eserdeki kart karakterlerden biri de Yanko’dur. Viyolet’e aşık olmuştur ancak 
onun tarafından reddedilince Urani’yle evlenmeye karar vermiştir. Bununla birlikte Viyolet’i 
unutamamıştır. Gururuna düşkün bir asilzadedir. Julio’nun Urani’yle olan yakınlığını 
öğrenince ikisini de öldürmeye karar verir.  
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Jak ise Viyolet’in yazdığı mektubu Julio’ya ulaştıran ve Julio’nun, Urani’nin evine gece yarısı 
girdiğini Viyolet’e haber veren kişi olarak romanın sonucuna etki eden kart karakterlerden bir 
diğeridir. Bu haber Yanko’nun çileden çıkmasına neden olur. Urani’nin anne ve babası da kart 
karakterler arasında yer alır. Babasının İstanbul’da bankası vardır. Bu aile eserde zenginliği 
ve asaleti temsil eder. Kızları Urani’nin zengin ve asilzade olmayan Julio’yla evlenmesine 
engel olmuşlardır.  
 
1.3.4. Fon Karakterler: Mösyö Lafon, davette Julio’yla sohbet eden Aleksandr adlı genç ile 
Julio’yu takdim eden hizmetkâr, diğer misafirler ve Julio’nun hizmetçisi fon karakterleri 
oluştururlar. 
 
1.4.Mekân 
Olayın ağırlıklı olduğu romanlarda mekânın pek bir işlevi yoktur. Romanda olayların geçtiği 
yer mekân genel itibariyle İstanbul’dur. Eser İstanbul’un cazip bir belde olduğuna dair bir 
tasvirle başlar. Bu tasvirin asıl amacı olaylara dekor oluşturmaktır: 
“İstanbul, mecma’ı letâfet’ ıtlâkına sezâdır (İstanbul’a, güzelliklerin hepsini taşıyan bir yer 
denilse uygundur). Ne tarafına bakılsa her biri bir memlekete ziynet (süs, gösteriş) verecek 
nice mevâki (mevkiler) müşâhede olunur. Bunlar kendilerine mahsûs birer letâfet-i hâizdir 
(güzelliğe sahiptir).” (s. 3)  
Eserdeki diğer mekân tasvirleri de bir dekor unsuru olarak metne yansımıştır. Julio ile Yanko 
arasındaki düellonun yapıldığı gecede yapılan çevre tasviri, Urani ile Julio’nun Büyükada’da 
bahçe gezintilerini aktaran tasvirlerin hepsi bir dekor oluşturma gayesi taşır. Yazar bu yolla 
bir atmosfer yaratarak okuru olaya hazırlamak ve ister. 
Romanın asli mekânı Büyükada’dır. Olayların büyük bölümü Büyükada’daki Hristos 
Manastırı civarında geçer. Beyoğlu ve Boğaziçi ise tali mekânlardır. Şahısların sosyal 
yaşamlarının güzergâhı olan söz konusu mekânlar, onların duygu ve ruh durumlarına herhangi 
bir etkisi hissedilmemekle birlikte sosyo-ekonomik durumları hakkında ipucu verir. 
Beyoğlu’nda Mösyö Lafon’un davetinin yapıldığı eğlence mekânı, bu yönüyle kurguda 
önemli rol üstlenir. Burası romandaki dramatik aksiyonun başlamasında etkilidir. Çünkü Julio 
ile Urani bu eğlence mekânında tanışıp birbirlerine âşık olurlar. Urani ile Viyolet’in 
Büyükada’da iskele civarındaki köşkleri, onların zengin ve itibarlı ailelerin kızları olduklarını 
gösterir. Buna karşın Julio’nun yaşadığı Büyükada’daki tek katlı ve üç oda bir salondan 
oluşan “küçücük ev”, fakir insanların yaşadığı “küçük adî haneler”e benzer. Urani ile 
Viyolet’in köşkleri gösterişli şekilde düzenlenmiş mekânlardır. Anlatıcı Viyolet’in 
Büyükada’daki köşkünün tasviri ile onun kişiliğine ayna tutar: 
“Bu köşk, Viyolet gibi bir nâzenîne (nazlı kıza) çârçûbe (çerçeve) intihâp olunacak (seçilecek) 
derecede zarîf ve derûnundaki (iç dünyasındaki) eşyâ dahi o nispette zarîf idi.” (s. 41) 
Yukarıdaki paragrafta Viyolet’in bedensel güzelliği ile yaşadığı köşkün zarafeti birbirini 
tamamlar niteliktedir. Burada olduğu gibi eserdeki tasvirlerin çoğu öznel niteliktedir.  
 
1.5.Zaman 
Romanda olaylar belli bir zamanı kapsar. “Roman, bir zaman sanatıdır ve geniş zamana 
yayılan olay, durum, olgu, yaşantı, duygu, hayal ve düşünce unsurlarının sergilenmesidir” 
(Çetin, 2009: 126). Ressam’da zaman, takvime bağlı başlayıp gelişen ve sonlanan bir özellik 
taşır. Olayın yaşandığı zaman konusunda kesin bir tarih belirlemek zor olmakla birlikte 
yabancıların Beyoğlu semtinde yoğunlaşması, eğlence hayatının bu semtteki varlığı ve köşk 
gibi ayrıntılar, eserdeki zamanın 19. yüzyılın ikinci yarısı olduğunu sezdirir. Romanda vaka 
zamanı kronolojik bir özellik gösterir.   
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Zamanın akışı ise gün, ay ve mevsimlerle verilir. Ancak zamanda geriye giderek vaka 
zamanının genişletildiği de görülür. “Julio altı yedi ay evvel ‘hem ziyâret hem ticâret’ 
maksadıyla Roma’dan İstanbul’a gelmiş, kışı Beyoğlu’nda geçirmiş idi” (s. 3) şeklindeki 
cümleyle zamanı genişleten anlatıcı, ardından vaka zamanına yeniden döner. Vaka zamanı, 
geri dönüşlerle birlikte yaklaşık bir yıllık bir süreyi kapsar. Eserde olayların cereyan ettiği 
vaka zamanı, Julio’nun Mösyö Lafon’un Beyoğlu’ndaki bir salonda Ocak ayında verdiği bir 
balo ile başlar ve yaz mevsiminin sonuna doğru Julio’nun öldürülmesiyle son bulur. 
Olayların geçtiği zaman dilimine karşılık gelen vaka zamanı, nesnel zamanda tasarruf 
yapılarak aktarılır. Nesnel zaman aktarılırken zamanda geriye gitmeler ve ileriye sıçramalar 
yapılır. Zamanın akışını belirten gün, ay ve mevsim ibareleri ile zamanda geçişler sağlanır. 
Anlatıcı yukarıda Julio’nun İstanbul’daki geçirmiş olduğu süreden; “altı yedi ay evvel…” 
şeklinde bahsederek eseri bir ayrıntıdan uzaklaştırmış olur. Eserin dördüncü bölümünün 
başında “bahar geldi” (s. 14), “üç dört gün sonra Julio’ya bir fotoğraf geldi.”(s. 12), “bir 
hafta sonra Julio büyük adada bir köşkün bahçesinde güzel bir kız ile beraber 
geziyordu”(s.15), “tahmînen bir ay sonra nısfü’l-leylde (gece yarısında) bir delikanlı 
(Hristos) Manastırı’nın kabristânı önünde geçer iken şu şarkıyı pest perdeden tagannî 
ediyordu (şarkı söylüyordu).” (s. 53) şeklindeki ifade ve cümlelerle zamanda sürekli ileriye 
sıçramalarla romanda özetleme yapılarak olaylar ayrıntıdan uzaklaştırılır. Bu durum okurun 
olaya odaklanmasıyla birlikte olayları kavramasında da kolaylık sağlar. 
 
1.6.Bakış Açısı ve Anlatıcı 
Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olayları nakleden kişiye anlatıcı denir. “İtibarî bir varlık 
olan anlatıcı, eserde, yazarın dilini kullanarak ait olduğu âleme ait mekânı, şahıs kadrosunu 
ve hayat tezahürlerini nakleder veya dikkatlere sunar” (Aktaş, 1991: 96). Anlatıcının eserde 
şahısları ve olayları naklederken kendisine seçtiği konuma ise bakış açısı denir. Ressam adlı 
roman hâkim bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Romanda yazar, kendisine anlatımda büyük 
imkânlar sunan ilahî karakterli anlatıcı tipini seçmiştir. Eserde her şeyi bilme gücüne sahip 
ilahî karaktere sahip anlatıcı, üçüncü tekil şahıs konumuyla karşımıza çıkar. Anlatıcı, eserde 
kişilerin fiziksel özelliklerini, sosyal mevkilerini, geçmişlerini, duygu ve düşüncelerini bilen 
biri konumundadır.   
Mustafa Reşid’in eserinde anlatıcının olaylar, karakterler ve onların eylemleri hakkında 
yorum yaparak okuru bilgilendirmesi, açıklamalar yapması, araya girerek olaya müdahale 
etmesi Tanzimat yazarlarının romanda anlatıma sürekli müdahalesine benzer. “Tanzimat 
romanında anlatıcı, sosyal fayda ilkesinden de hareketle eğitici ve ahlakçı bir kimliğe 
sahiptir.” (Eliuz, 2019: 11). Jale Parla’ya göre bu müdahaleci anlatım bir taraftan  meddah 
geleneğine dayanırken, diğer taraftan  da Tanzimat yazarlarının nesnelliği amaçlamayan öznel 
dünya görüşleriyle beslenir (1993: 62). Yazar, olay örgüsünde gerilimin tırmandığı bir 
noktada şahıslarla ilgili bilgilendirme yaparken sözü anlatıcıdan devralarak kendisi 
konuşmaya başlar. Onun bu tavrı Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarındaki okurla diyaloğa 
giren anlatıcıyı akla getirir: 
 “Urani’yi peder ve mâderinin (babası ve annesinin) bulunduğu salona kadar teşyî ettikten 
(uğurladıktan) sonra Viyolet’in yatak odasını ziyâret edelim.” (s. 35) 
Anlatıcı, olayın ikinci halkasında hikâyeye dâhil olan Yanko’yu tanıtırken de metne şöyle 
müdahale eder: 
“Hikâyemizin eşhâs-ı mühimmesinden (önemli şahıslarından) olan bu zât yirmi yedi yirmi 
sekiz yaşlarında idiyse de iri yapılı olduğundan otuzu mütecâviz (otuz yaşını geçmiş) 
görünüyordu. 
‘Güzel’ safına addolunabilecek delikanlılardan idi.  
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Mukaddemâ (bundan önce) Viyolet’e tâlip olmuş idiyse de reddolunduğundan Urani ile 
tezevvüce (evlenmeye) teşebbüs etmiş, hatta kızın peder ve mâderinin (babası ve annesinin) 
muvâfakatini istihsâle (ele geçirmeye) muvâffak olduğu gibi Urani’yi dahi bir derece kadar 
hoşnut ederek maksadına nâil olmak (kavuşmak, erişmek, ulaşmak) üzere iken ressam 
Julio’nun zuhûru (ortaya çıkması) bâ’is-i tehir (ertelenmesine sebep) olmuş idi.” (s.48)  
Romanda, anlatıcının kişilere olan mesafesi aynı değildir. Romanın hemen başında Julio’yu 
tanıtırken; “Bu küçücük hâneye lâyık olmayan o levhaları herkes nazar-ı istiğrâb ile temâşâ 
ederken (şaşkınlıkla seyrederken) kendi kendine ‘acaba burada kim oturuyor?’ sualini îrâd 
eylerdi (dile getirirdi).” (s. 3) şeklinde tarafgir bir tutum sergileyen anlatıcı, ilerleyen 
sayfalarda da başkişiden yana tavrını sürdürmeye devam eder. Anlatıcı, Viyolet’ten gelen 
mektubu okuyan Julio’nun yaşadığı endişe ve korkuyu aktarırken; “biçare adam mecnûn gibi 
gâyet süratle ve gayr-i muntazam sûrette (düzensiz şekilde) odanın içinde dolaşmağa başladı”  
diyerek karakterlere olan mesafesini kaybeder. Anlatıcı, “Âşık ve mâşûka yani Julio ile Urani 
taamdan (yemekten) sonra biraz gezmek üzere bahçeye çıktı.”(s. 31) ve “Esmer güzelinin 
yani Viyolet’in beyaz çehresi, abanoz gibi…” (s. 29) cümlelerinde görüldüğü gibi şahısların 
mevki ve niteliği hakkında açıklama yaparak “yani” kelimesinin verdiği imkânla okurun 
çıkarımda bulunmasına yardım eder. Yine Julio’nun, Viyolet’in davetine giderken hangi 
duygu ve düşünceleri yaşadığı ve Viyolet’in Julio’ya beslediği duygular ve onunla ilgili 
yaptığı planlar hakkında bilgi sahibidir:  
“Viyolet’i böyle bir plan yapmaya iten sebep, Urani’yi Yanko’yla evlenmesini sağlayarak 
Julio’yu kendisiyle evlenmeye ikna etmektir.  
‘İş yolunda. Julio tard (uzaklaştırma) ve tahkîr olunca Urani’den vazgeçecektir. O zaman! 
İşte o zaman benim olacaktır.” (s. 52)  
Her romanda olaylar bir bakış açısıyla okura aktarılır. Romanda şahısların geçmişlerini, ne 
düşündüklerini ve zihinlerinden geçenleri bilen bir hâkim bakış açısı vardır. Hakim bakış açısı 
konumundaki anlatıcı, hiçbir zaman kendisini gizlemez ve her an kendi varlığını hissettirir. 
Şahısların zihinlerindekilerini bile bilir. Eserde hâkim bakış açısıyla hareket eden anlatıcı, 
zaman zaman okurla diyaloğa girer, olaylar hakkında açıklama ve yorumlar yapar 
Hâkim bakış açısına sahip anlatıcı olaylar boyunca bütün şahısların iç dünyasında olup 
bitenler hakkında fazlasıyla bilgi sahibidir. Julio’nun, Urani ile Viyolet’in güzellikleri 
karşısında yaşadığı duyguları; “Julio’nun enzâr-ı hayreti (hayret eden bakışları) işte bu iki 
bedîa (ender güzelliğe sahip kimse) arasında tereddüt ediyordu. Birincisine baktıkça nazarı o 
sık uzun kirpikleri güç hâliyle çekerek bir sîmâ-yı ruh perver içinde istiğrak (dalgınlık) 
ediyor, ikincisinin temâşâsına (seyretmesine) dalıp da nigâhı (bakışı) yavaş yavaş 
dudaklarının ortasına varınca şekli henüz açılmağa başlamış bir gül goncasından daha 
dilber, rengi yakutlara gıpta resân olacak (gıpta uyandıracak) kadar saf kırmızı bir seddi dil-
nişînden (gönülde yer tutan) deryâ-yı eşvâka (şiddetli arzulara, isteklere) atlayarak gark 
oluyordu (kendinden geçiyordu).” (s. 10) diyerek aktaran anlatıcı, Julio’nun Urani ve 
Viyolet’le olan karşılaşmalarında neler hissettiğini de bilir. Anlatıcı, başkişi Julio’nun, 
Viyolet’le ilk karşılaşırken iç dünyasında yaşanılanları “Bir dakika sükût içinde geçti. Bu 
esnâda Viyolet ressama nazar-ı atıf (bakış göndermek, bakışlarıyla meyletmek) etti ki bu 
nazarın hedefinde husûle getirdiği lerze (titreyiş) iki saniye kadar devam eyledi. O nazar, 
‘yalan söylüyorum. Beni hayrân eden sensin.’ diyordu. Ressam bir kere daha titredi. 
Kendisine muhavvif (korku veren) bir şeyi takarrub etmiş (yaklaşmış) gibi bilâ-ihtiyâr (elinde 
olmayarak) iki adım geriye çekildi. Bu kızdan korkuyordu. Niçin?.. Kendisi de bilmiyordu.” 
(s. 25-26) şeklindeki cümlelerle aktarırken, Julio’ya yaptığı evlenme teklifinden olumsuz 
yanıt alan Viyolet’in yaşadığı duyguları ve zihninden geçenleri ise şöyle yaqnsıtır: 
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“Julio’nun yüzü sarardı. Gözleri karardı. Viyolet zâhiren (görünüşte) tebessüm ediyordu. 
Bâtınen (içten) kan ağlıyordu. Bir iki dakika sükût içinde geçti. Bu esnâda ressam birkaç 
kelime ile mukâbele etmek (karşılık vermek) istedi. Lâkin helecânı (kalp çarpıntısı) müsâit 
olmadı.(…) 
Viyolet yalnız kalınca kendi kendine dedi ki: 
- İşte reddolonduk!.. Hîç şüphe yok, Urani’yi seviyor. Şimdi ne yapalım? Urani olmasa idi o 
beni sevecekti. Rakibime galebe için (galip gelmek için) ne yapmalı?” (s. 46-47) 
Hakim bakış açısına sahip anlatıcı, Viyolet’ten gelen mektubu aldıktan sonra Julio’nun iç 
dünyasından geçenleri; “Viyolet kendisine ne söyleyecekti? Bu güzel kadının kendisiyle 
konuşmak istediği mesele neye dâ’ir idi. Zavallı delikanlı bunu bir türlü tayîn edemedi 
(belirleyemedi).” (s. 38) şeklindeki cümlelerle aktarırken, yine Viyolet’in mektubunu alan 
Yanko’nun beyninde zuhur eden düşünceler hakkında da bilgi sahibidir. Yanko’nun 
zihnindeki düşünceler anlatıcı tarafından şöyle aktarılır: 
“Yanko her ne kadar Urani ile tezevvüce (evlenmeye) teşbîb (biri hakkında âşıkâne şiirler 
yazmak) etmiş ise de Viyolet’e meyli bâkî olup ara sıra ‘Viyoletle teâmül etse idim daha 
bahtiyâr olurdum!’ demekten kendisini mâni (engel olma) edemiyordu. 
O gün Viyolet’ten aldığı davetnâme ümîdini tecdîd etti (tazeledi).” (s. 48) 
 
1.7.Dil ve Anlatım 
Bir “romanda bir şeyin anlatım biçimi, eserin anlamının bir parçasıdır” (Bennett-Royle, 
2020: 109). Yazarın anlatım tutumu; yani okurun zihnini yoracağı durum ve konuları bizzat 
kendisinin açıklaması, eserin ebedîlikten hayli uzak kalmasına neden olur. Eserde monolog, 
özetleme, diyalog ve leitmotiv tekniklerine de yer verilir. Eserdeki monologlar, şahısların 
itiraflarını ve planlarını yansıtır. Julio’ya yaptığı evlilik teklifi reddedilen Viyolet, Urani’yi 
onun elinden alma planlarını yaparken şöyle düşünür: 
“Nihâyet kendi kendine dedi ki: 
- ‘Herhâlde Urani’ye galebe edeceğim (galip geleceğim). Zirâ silahlarım daha iyidir.” 
Yine Yanko’nun, Julio’yu öldürdükten sonraki planını;  
“Yanko kendi kendine: 
‘O da geberdi. Artık benim için firârdan başka yapacak bir şey kalmadı’ diyerek bir sür’ati 
mütezâyide (gittikçe artan bir hızla) ile çamlar arasında kayboldu.” (s.64) şeklindeki 
cümlelerle dile getirir. Roman boyunca şahısların iç dünyalarında olup bitenler “kendi 
kendine” şeklindeki leitmotiv ile aktarılır. Romanda bu leitmotive altı defa yer verilir.  
Romandaki diyaloglar anlatımın en önemli parçasıdır. Kısa cümlelerden oluşan diyaloglar 
olayları karmaşık olmaktan çıkararak eserin dilini basitleştirdiği gibi olaydaki ayrıntıları 
öğrenmemizi ve karakterleri daha iyi tanımamızı, iç dünyalarınızı anlamamızı sağlar. Kısaca 
karakterlerin amaçlarını, duygularını, düşüncelerini, arzularını, hırslarını, kararlarını ve 
niyetlerinin hepsini diyaloglar yoluyla öğreniriz. Bu yöntemle okur kişiler ve olaylarla baş 
başa bırakılarak heyecan ve merak unsuru canlı tutulmak istenir. Urani ile Julio’nun 
birbirlerine duyduğu aşk, Viyolet’in Julio’dan resmini yapma isteğini hep diyaloglardan 
öğreniriz. Julio ile Urani arasındaki aşkın önünde ilk engel olarak görülen Julio’nun soylu 
olmamasını da ikili arasındaki şu diyalogda öğreniriz: 
“- Peki! i’tirâf edeyim: ben de sizi seviyorum!.. Fakat izdivâcımız (evliliğimiz) için bu kifâyet 
etmez (yetmez). 
- Daha neye ihtiyacımız var. Bir papaza değil mi? 
- Ondan evvel iki şişe!  
- Neye? 
- Pederimin, vâlidemin rızâlarına!   
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- Siz râzı olduktan sonra onların muvâffakiyetlerini (olur, onay, rıza) istihsâl (ele geçirmek) 
kolaydır. 
- Bilâkis! Kolay zannettiğiniz şey pek müşküldür.  
- Ne mâni’ (engel) gösterebilirler? 
- Evvelâ fakîrliğinizi!  
- İleride zengin olamaz mıyım? 
- Saniyen (ikinci) asil olmadığınızı! 
- En asil familyaların iptidâlarını (başlangıçta) benim gibi asil olmayan insanlar teşekkül 
etmemiş mi?  
- İşte bunu pederime, vâlideme anlatamazsınız.” (s. 23) 
Ressam adlı roman dil, anlatım ve içerik itibariyle popüler bir romandır. Basit bir dile sahip 
roman, okurun zihnini zorlayacak bir anlatımdan yoksundur. Eserde halkın anlayabileceği bir 
dile yer verilmekle beraber yer yer süslü anlatıma rastlanır. Yazar, tabiat ve mekân 
tasvirlerinde süslü bir dil kullanır. Romanın başındaki İstanbul ve Viyolet ile Urani’nin 
bedensel tasvirlerinde süslü anlatım tercih edilmiştir. Bu bölümlerde ikili, üçlü hatta dörtlü 
tamlamaların kullanıldığı görülür: 
 “Bu mahâlin (yerlerin) letâfetini (güzelliğini) kemâliyle (tam) takdîr edebilmek için bir gurup 
esnâsında orada bulunmalıdır:  
Vaktâ ki (ne vakit ki) güneş yavaş yavaş Marmara’nın ortasına doğru inmeye, dalgalar ziyâ-
yı ateşin (ateş ışığının) içinde yuvarlanmaya başlar. Saba dahi orada mutâdı veçhile (âdet 
olduğu gibi) hazîn hazîn (hüzünlü hüzünlü) arpını(∗) çalmağa iptidâ (başlangıçta) yani çam 
ağaçlarının arp tellerine müşâbih olan (benzeyen) yaprakları arasından geçerken hâsıl 
(ortaya çıkan) ettiği sâde havâ-yı nesîmîde (latîf, hoş havada) semî’in (işiten kişi) hayatını 
tezyîd edecek (çoğaltacak, artıracak) birtakım temevvücât-ı latîfi (hoş ve yumuşak 
dalgalanmaları) peydâ idi (ortaya çıkmıştı). 
Esvât-ı darb-ı fezâ-yı tuyûr (kuşların gökyüzünü inleten sesleri) bu âhengi tabîiye (doğal sese) 
manzûm olur. 
İşte bu sırada o mahâlde bulunan ashâb-ı ibtisâr-ı (görüş sahibi olanlar) sem’î (kulak) ve 
basar (göz) vasıtasıyla öyle bir şevk-i rûhânî iktisâp eder ki (ruhsal zevkler kazanır ki) bu ne 
kalem ta’rif edebilir ne fırça tasvîr!” (s. 16-17) 
“Urani hayâl-i gûne-gûne cilvegâh (çeşit çeşit renklerle bezeli yer) olan Marmara’nın semâ 
ile ittisâl ettiği (birleştiği) noktasında güneş tarafından tabakât-ı kesife-i hevâîye tersîm 
olunan (en yoğun istek tabakalarını çizen) levha-i hazîn-i engîzi de temâşâ ettikten sonra 
(hüzünlü levhalara son veren seyirleri) refîkalarına (arkadaşlarına) vedâ edip hânesine avdet 
eyledi (geri döndü). Julio’nun vüruduna (ulaşmasını) muntazır oldu (dört gözle bekledi).” 
(s.29)  
Yukarıdaki tamlamalar bir yana bırakılırsa Ressam romanında kullanılan dilin döneminin 
edebiyat diline göre daha yalın olduğu söylememek mümkündür. Eserde gündelik hayatta 
kullanılan argo kelimelere de yer verilir. Bir asilzade olan Yanko’nun, düello sonunda Julio 
ve Urani’den aldığı intikamı “geberdi” şeklindeki argo bir sözcükle ifade etmesi eserdeki 
tutarlılığı zedeleyen bir anlatımdır. Yine Julio ile Urani köşkten kaçmak için plan 
yaptıklarında gösterdiği çabalar için “Cenab-ı Hak (Allah) muinimiz (yardımcımız) olsun.” (s. 
57) şeklindeki sözler de gayr-ı müslim bir insan tarafından kullanılamayacağından dolayı bir 
tutarsızlıktır.  
 
2. İzleksel Kurgu 
Ressam adlı romanın asli teması aşktır. Buna bağlı olarak eğlence hayatı, sınıfsal üstünlük, 
aile, kadının sosyal hayattaki yeri ve ölüm gibi temalar da görülür. Eserin merkezini oluşturan 
aşk izleği, geleneksel anlatılarımızdan izler taşır.   
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Romandaki aşk, ilk görüşte aşık olma-engel/ayrılma-kavuşma motifini taşır. Julio ile Urani ilk 
kez Mösyö Lafon’un düzenlediği davette karşılaştıklarında birbirine aşık olurlar: 
“Güzel tesadüf! Julio kendisi gibi süsçe, güzellikçe o baloda temiz etmiş bir kızın yanına 
oturdu. Bu sırada kızın üst tarafında oturan bir delikanlı Julio’ya hitaben “vay, azizim Julio! 
Hoş geldiniz!” dedi. 
Julio mukabele için o tarafa tevcih edince gözleri kemal-i dikkatle kendisini muayene etmekte 
olan güzel kızın gözlerine müsadif oldu. Bir dakika kadar ikisi de hareketsiz kaldı. Yekdiğerini 
cezbetmiş olan bu gözlerin merbut olduğu başlar bilâ-ihtiyar eğildi, birbirini selamladı!.. 
Kızın yanakları kızardı, ressamın yüzü sarardı.” (s. 6-7) 
Romanda ilk görüşte başlayan aşk, hemen ardından bir engelle karşılaşır. Urani ile Julio 
davette bakışlarıyla birbirlerini sevdiklerini belli ederler. Ancak Julio’nun bir asilzade 
olmaması kavuşmanın önünde bir engeldir. Bu bağlamda ikili arasındaki aşk, bir yasak aşk 
özelliği de gösterir. Çünkü, ailesi sosyal sınıf farklılığından dolayı Urani’nin Julio’yla 
evlenmesini istememektedir. İkili arasındaki bu sosyal çatışmanın nasıl sonuçlanacağı 
eserdeki düğümlerden biridir. Julio da Urani de aradaki engele rağmen birbirini sevmekten 
vazgeçmemişlerdir. Gerek bu engel gerekse daha sonra Viyolet’in bu ilişkiyi kıskanarak bir 
kötülük figürü olarak araya girmesi olaydaki gerilimi üst seviyeye çıkarır. Julio’nun, 
Viyolet’ten gelen fotoğrafının kopyasını yapma isteği ve evlenme teklifi karşısında yaşadığı 
kararsızlık olay örgüsündeki ikinci gerilim noktasıdır. Julio Viyolet’in güzelliğine hayran 
kalsa da Urani’nin varlığını düşünerek bu isteğini geri çevirir. Julio’nun Viyolet’in isteğini 
reddetmesi olayın seyrini değiştiren bir durumdur. Urani’yi kıskanan Viyolet, güzelliği ve 
servetiyle genç adamı etkileyerek onu Julio’dan ayırmak ister. Ne yazık ki Julio, Urani’ye 
sadık kalarak Viyolet’i reddeder. Ahlaki bir sapma yaşayan Viyolet, Urani’ye duyduğu 
kıskançlığın ve Julio tarafından reddedilmenin acısını hafifletmek için bir kötülük yoluna 
başvurur. Viyolet’in ayna karşısına geçerek bedeniyle ilgili gerçeklerin farkına varması, 
kötülük eylemlerinde etkili olur. Ayna “bir nesne olmasına rağmen bilincin de ifşasıdır. 
Ayna, arzu retoriğinin temsilidir. Kendiliğe ait narsist yaklaşımların nesnesidir” (Orhanoğlu, 
2021: 105). Viyolet, ayna karşısına geçtiğinde kendisiyle ilgili aşağıdaki düşüncelere ulaşır: 
“Viyolet, tuvalet masasının önünde saçlarını tarıyordu. O saçları ki uzunluğu, parlaklığı nice 
peri peykeranın gıptasını mûcib oluyordu (peri güzellerinin gıptasını gerektiriyordu)! 
Uzun saç, tabîatın nâdiren ihsân ettiği bir taçtır ki buna nâil olan (ulaşan) kadın bi-hakkın 
(tam mânâsıyla) müftehir olabilir (övünebilir). 
Viyolet, halvetgâhında (tek başına oturduğu yerde) bulunduğu cihetle uryân (çıplak) idi. Her 
biri bir dilbere (güzele) sermâye-i mübâhât olmaya (parasıyla övünmeye) şâyeste (layık, 
yaraşır) olan azâsının letâfetini (güzelliğini), tenâsübünü (uygunluğunu) temâşâ ettikçe 
(seyrettikçe) kendi kendine hayran oluyordu. 
Saçlarını kemâl-i î’tinâ ile (büyük bir özenle) taradıktan sonra ayağa kalktı. Gâyet zârif bir 
dolaba kapaklık eden aynanın önüne gitti. Aksini temâşâya (seyretmeye) daldı.” (s. 35) 
Romanda kadının toplumsal yaşamda yer alan kadınların, güzelliği karşı cinsle olan sosyal 
ilişkilerinde bir güç olarak kullandıkları görülür. Eserdeki temel çatışmanın kaynaklarından 
biri iki kadın figürün -Urani ve Viyolet’in- bedensel güzellikleridir. “Modernleşmenin karşı 
konulmaz çağrısı, kadın hayatına güzellik ve cazibenin kapılarını açmıştır” (Işın, 2014: 117). 
Julio’nun Uraniye aşık olmasında ve Viyolet’tin güzelliğine hayran olmasında bedensel 
güzellikleri etkili olmuştur. Mektup da, romanda kişiler arası iletişimi sağlamaktan çok 
dramatik aksiyonu şekillendiren ve izleksel kurguda önemli olan bir simgedir. Viyolet’in, 
hizmetçisi Margaret aracılığıyla Julio’ya gönderdiği mektup olay örgüsündeki temel 
çatışmanın ortaya çıkmasını sağlarken, uşağı Jak ile Yanko’ya gönderdiği mektup ise 
romandaki trajik sonun gerçekleşmesinde belirleyici olur.  
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Julio tarafından reddedilmeyi kabullenemeyen Viyolet, Urani ile ilgili gerçekleri bir mektupla 
Yanko’ya bildirmeyi tek çare olarak görür. Yanko, Urani ile Julio’nun aşk yaşadıklarını ve 
sürekli görüştüklerini Viyolet’ten gelen mektupla öğrenir. Bu mektup Yanko’nun harekete 
geçerek Urani’nin Julio’yla kaçmasını engellediği gibi ölümüne de sebep olur. 
Romanda tabiata kaçış düşüncesi de işlenmektedir. Julio le Urani, İstanbul’dan uzaklaşmaya 
karar verdiklerinde, bundan sonra birlikte doğanın kucağında yaşamayı hayal ederler:  
“Julio düşünüyordu. Urani sözünde devam etti.  
- Azîzim emîn olunuz ki köy âlemi bizi bahtiyâr eder. Emrâz-ı müzmine-i medeniyetten 
(medeniyetin müzmin hastalıklarından) yani ağrâz (niyetler, kin ve düşmanlıklardan) ve 
mefâsitten (kötülükler, fenalıklar, fitneler) halâs olmak (kurtulmak) ne büyük saâdettir. 
Bundan sonra istediğimiz gibi yaşayacağız. 
- Böyle azîm-i kâşaneye (süslü köşk, mükellef eve) bedel iki kattan, dört beş odadan ibâret bir 
meskenimiz olacak. Medeniyetin o mizâc-ı gürültülerine bedel dağların, ovaların sükûnunu 
istimâ edeceğiz (dinleyeceğiz). Tiyatroya bedel kuşları dinleyeceğiz. Nâr-ı hasetle sûzân olan 
(haset ateşiyle yanan) ciğerlerden geçerek bozulmuş havalara bedel ceyyit (iyi, hoş) bir hava 
teneffüs edeceğiz. Nasıl, bu ömürden memnûn olacak mısınız? 
-Şüphesiz!” (s. 57) 
Romandaki maşuk ve rakibe konumundaki kadınların isimlerinin tabiattaki varlıklardan 
seçilmesi yukarıdaki düşüncenin bir sonucudur. Romanda dipnot olarak verilen bilgilere göre 
Viyolet Fransızca “menekşe”, Urani ise Rumca “semavi” (s. 31) demektir.  
Eserin dramatik aksiyonunda eğlence hayatı da etkili olur. Eserde sosyal ilişkilerin 
gelişmesine zemin hazırladığı anlaşılan eğlence hayatı, aynı zamanda bireylerin kendi 
kendisinden kaçmak için gerçekleştirdikleri bir gündelik hayat pratiğidir. Romandaki eğlence 
hayatı Beyoğlu ile sınırlıdır. Beyoğlu, Tanzimat’ın ilanından sonra İstanbul’da Batılı hayatın 
merkezi konumuna gelir. “19. yüzyıla kadar hayat nizamının farklı olması sebebiyle Türk 
insanının uzağında kalmış olan Beyoğlu,  Tanzimat’ın getirdiği yenidünya görüşüyle birlikte 
aniden ön plana çıkar. Batıyı tanımak için kestirme yoldan Beyoğlu’na giden Türk insanı, bu 
amacına, Beyoğlu’nda yaşayan azınlıkların ve yabancıların hayatını taklit etmekle 
ulaşacağını düşünür” (Çoruk, 1995: 308).  Tanzimat’ın ilanından sonra doğal olarak gayri 
müslimlerin de en yoğun olduğu semt haline gelen Beyoğlu, eğlence hayatının da merkezine 
dönüşür. Eserin merkezindeki aşka zemin hazırlayan eğlence mekânı Beyoğlu’nda bulunur. 
Söz konusu mekân bu semtin en gözde eğlence mekânlarından Lüksembourg’un yakınında bir 
yerdir. Bu eğlence mekânında ilk görüşte gerçekleşen aşk, en büyük merak unsuru olarak 
romanın sonuna kadar çözülmeyi bekler. Viyolet’in evlilik teklifi, resminin yapılması isteği 
ise ara düğümlerdir. Romanda tematik çatışmayı şekillendiren asıl sorun aşk ilişkisindeki 
kavuşma-kavuşamama gerilimidir. Bununla birlikte Julio’nun, Urani’nin fotoğrafının resmini 
tamamlayıp tamamlamayacağı, Urani’nin ailesinin evlenmesine nasıl tepki vereceği, Julio ile 
Urani’nin Büyükada’dan kaçıp kaçamayacakları, Yanko’nun Julio ile Urani’den nasıl bir 
intikam alacağı gerilimi sağlayan diğer durumlardır.  
   
Sonuç 
Roman, gerek bireyi gerekse toplumu anlatma ve tanımada etkili edebiyat türlerinin başında 
gelir. Roman, insanın iç dünyasındaki temel duyguları anlamanın ve anlatmanın da bir 
aracıdır. Bir Ara Nesil sanatçısı olan Mustafa Reşid, Ressam adlı romanında, Tanzimat’tan 
sonraki Batılılaşma sürecinde İstanbul’da yaşayan yabancı ve gayri müslimlerin sosyal 
ilişkilerinden bir kesit sunar. Kendisinden önceki geleneği devam ettirerek eserlerinde aşkı 
ana konu olarak işleyen yazarın bu tercihinde okuru eğlendirmek ve ilgisini çekmek düşüncesi 
etkili olmuştur. Yazar, romanlarında gündelik hayatın pratiklerinden hareketle bazı mesajlar 
verir.  
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Ressam’da tecrübesiz bir gencin İstanbul’da bir eğlence mekânında başlayan aşk macerasını 
bir hayat tecrübesi olarak sunarak ibret dersi vermek ister. Çünkü eserin başkişisi, sevdiği 
uğruna ölmekten çok tecrübesizliğinin kurbanı olmuş bir gençtir.  
Ressam, şahıs kadrosu itibariyle hepsi yabancılardan oluşan bir eserdir. Temel unsurun olay 
olduğu romanda, kişiler belli bir görev yüklenerek kurguda yer alırlar. Düz karakter 
olduklarından olaylar boyunca hiçbir değişim yaşamazlar ve romandaki trajik sona kadar 
olumlu da olumsuz da olsa hep aynı kalırlar. Romandaki bütün kişiler olayların sürüklediği ve 
sosyal gerçekliği olan kişilerdir. Eserde olaylar, her şeyi bilme gücüne sahip hâkim bakış 
açısıyla sunulur. Anlatıcı ise olaylar ve kişiler hakkında yorum ve açıklama yaparak zaman 
zaman metne müdahale eden bir kimliğe sahiptir. Bu durum Tanzimat dönemi romanlarında 
olduğu gibi, sosyal fayda prensibinin bir gereği olarak toplumun ve bireyin eğitilmesi 
amacıyla ilişkilidir. Yazar, romanında Tanzimat sanatçılarının izinden giderek, anlatıcı 
aracılığıyla olayları keserek zaman zaman araya girer ve açıklama yapar. Bu bağlamda roman 
tekniği bakımından kusurlu olan Ressam, Batılı anlamdaki romana ilerleyen yolda yazılmış 
bir kalem tecrübesidir.  
Roman, şahıs kadrosu ve olay örgüsü itibariyle yazarın diğer romanlarına benzer. Eserin 
kurgusu ilk Tanzimat romanlarındaki kalıbı tekrar eder. İlk görüşte aşık olma, araya 
engellerin girmesi, sosyal ve sınıfsal farklılığın bir engel olarak yer alması ve trajik son ilk 
anlatıların birer yansımasıdır. Toplumdan çok bireyin durumunun ele alındığı eserde, aşk, 
eğlence hayatı, kadının sosyal hayattaki konumu gibi konular Tanzimat romanındaki edebî 
geleneğin devam ettiğini gösterir. Romanda, İstanbul’u mekân olarak seçen yazar, Müslüman 
ve Türk toplumunun yaşantısına hiç yer vermemiştir. Eser dil, anlatım ve içerik itibariyle 
popüler bir romandır. Basit bir dile sahip romanda okurun zihnini zorlayacak bir anlatım 
yoktur. Ancak yazar, mekân ve tabiat tasvirlerinde süslü dil kullanır. Anlatıcı olayları 
aktarımını gösterme ve anlatma yoluyla gerçekleştirir. Ayrıca diyalog ve monologlar da 
anlatıda önemli rol oynar. Kişilerin ruh ve duygu durumlarını, anlatıcının sesi kadar, 
diyaloglar ve monologlar yoluyla da öğreniriz. 
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ÖZET  
Ortaçağ’dan 19. yüzyılın sonlarına kadar Batılı seyyahlar kültürel, siyasi ve ekonomik 
nedenlerle Doğu’ya seyahat etmişler, kaleme aldıkları seyahatnamelerle, sosyal ve kültürel 
yaşamın aktarımına önemli katkıda bulunmuşlardır. Bu açıdan, tarih, coğrafya ve sanat tarihi 
gibi sosyal disiplinlerin yanı sıra turizm tarihi, turizm araştırmaları alanlarında da son derece 
önemli kaynaklardır. 
19. yüzyılda seyahat koşullarının iyileşmesi zengin bir seyahat literatürünün oluşumuna 
olanak sağlamıştır. Bu seyahatnamelerden biri de Robert Walsh’ın İstanbul’da kaldığı süre 
boyunca kentteki yaşamını, Batı Anadolu ile Balkanlar’daki gezilerini anlattığı 
“Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor isimli eserdir.. Yazar, 
Türkiye’de bulunduğu süre boyunca İstanbul ve Edirne’nin dışında, Ege Bölgesi’nde İzmir, 
Aydın, Manisa ve çevrelerinde bulunarak izlenimlerini Thomas Allom’un gravürleriyle 
belgelemiştir. 
Ege Bölgesi, dünya tarihinde Yunan-Roma-Bizans-Osmanlı uygarlığına, tarihi eserlerine ev 
sahipliği yapan Pergamon (Bergama), Ephesos (Efes), Smyrna (İzmir), Hierapolis 
(Pamukkale), Sardes (Sart) gibi çok sayıda antik kenti içinde barındırmaktadır. Araştırmanın 
amacı Walsh’ın anlatımıyla, Allom’un gravürleriyle Ege Bölgesi’nin sahip olduğu kültürel 
mirası tanıtmak ve anlatmaktır. Araştırmada Allom’un hayatı, başkent İstanbul’la ilgili 
eserleri hakkında kısa bilginin ardından Ege Bölgesi’ne ait antik kentler, Walsh’ın anlatımı ve 
Allom’un resimleri üzerinden değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde antik kentlerin bugünkü 
görünümleri ile kültürel miras bakımından zengin bölgenin tarihi dokusu bir kez daha gözler 
önüne serilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, kültürel miras, antik kentler, Thomas Allom, gravür.  
 

AN EVALUATION OF THOMAS ALLOM'S WESTERN ANATOLIAN 
ENGRAVINGS 

 
ABSTRACT 
Western travelers have contributed significantly to the transfer of social and cultural life with 
the travel books they wrote with cultural, political and economic developments from the 
Middle Ages to the end of the 19th century. In this respect, travel books are extremely 
important resources in the fields of tourism history and tourism research, as well as social 
disciplines such as history, geography and art history. 
The improvement of travel conditions in the 19th century enabled the formation of a rich 
travel literature. One of these travel books is "Constantinople and the Scenery of the Seven 
Churches of Asia Minor" in which Robert Walsh describes his life in the city during his stay 
in Istanbul and his travels in Western Anatolia and the Balkans. The author, during his time in 
Turkey outside of Istanbul and Edirne, in the Aegean Region, Izmir, Aydin, Manisa and the 
surrounding area has documented their impressions with Thomas Allom's engravings.  
The Aegean Region hosts many ancient cities such as Pergamon, Ephesos, Smyrna, 
Hierapolis, Sardes, which have hosted Greek-Roman-Byzantine-Ottoman civilization and 
historical monuments in the world history.  
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The aim of the research is to introduce and explain the cultural heritage of the Aegean Region 
with the engravings of Allom, with the expression of Walsh. In the research, after a brief 
information about the life of Allom and his works about Istanbul, the capital city, the ancient 
cities of the Aegean Region will be evaluated through Walsh's narration and Allom's 
engravings. In the conclusion section, Allom's drawings in the 19th century will be compared 
with today's views of ancient cities. Thus, the historical texture of the region rich in cultural 
heritage will once again be revealed. 
Keywords: Western Anatolia, cultural heritage, antique cities, Thomas Allom, engraving. 
 
GİRİŞ 
Seyahat etme arzusu, bilinmeyeni merak eden insanların uzun yolculuklara çıkmasına neden 
olmuş, bunun sonucunda zaman içinde sayısız seyahatname kaleme alınmıştır. Merak, 
öğrenme isteği, görev veya başka birçok sebeplerle yola çıkan seyyahlar, gezileri esnasındaki 
izlenimlerini, gittikleri ülkelerin toplumu ve insanlarını, yaşayışlarını, kültürlerini, ziyaret 
ettikleri ülke ve şehirlerin tarihi dokusunu, anıtsal mimari ve kalıntılarını kendi kültür ve 
görgüsüyle birleştirerek okuyucusuna aktarmıştır. Batı’nın Doğu’ya duyduğu ilgi ve merak, 
Batılının imgeleminde yarattığı Doğu olgusu ve Oryantalizm kavramı seyahatlerin ve kaleme 
alınan gezi yazıları, anılar, mektupların yazılmasında önemli rol oynamaktadır. Gramsci’ye 
göre “entelektüel, halkla arasında bir bağ kurmadığı sürece siyaset ve tarih yapamaz. Bu 
anlamıyla entelektüelin de temsil ettiği halktan ayrı düşünülmesi söz konusu olamaz. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde seyahatnamelerin Edward Said’in “sömürgeci metinlerin 
tarihsel süreçlerde ele alınması edebiyatın gerçekle imgesel arasında bir araç olarak 
kullanıldığını göstermektedir” şeklindeki ifadesi Batının Doğu’yu ele alış şeklini gözler önüne 
sermektedir. (Said, 2006:11) 
Seyyahların, Asia Minor (Küçük Asya) adını verdikleri coğrafyadaki seyahatleri sonucunda 
yazdıkları seyahatnameler bize Batı Anadolu’daki Antik çağa ait sanat eserleri hakkında 
detaylı bilgiler sağlamaktadır. Ege Bölgesi dünya tarihinde Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı 
uygarlığına ve tarihi eserlerine ev sahipliği yapan Pergamon (Bergama), Ephesos (Efes), 
Smyrna (İzmir), Hierapolis (Pamukkale), Sardes (Sart), Priene (Güllübahçe), Miletos 
(Miletus) gibi pek çok önemli antik kenti içinde barındırmaktadır. (Akurgal, 1998:142) 
19. yüzyılda seyahat koşullarının iyileşmesi zengin bir seyahat literatürünün oluşumuna 
olanak sağlamıştır. Bu seyahatnamelerden biri de Robert Walsh’ın İstanbul’da kaldığı süre 
boyunca kentteki yaşamını, Batı Anadolu ile Balkanlar’daki gezilerini anlattığı ve Thomas 
Allom’un resimlediği (Res.1) Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia 
Minor (İstanbul ve Küçük Asya’nın Yedi Kilisesi, 1838) adlı yapıttır. Yazar, Türkiye’de 
bulunduğu bu süre zarfında İstanbul ve Edirne’nin dışında, Ege Bölgesi’nde İzmir, Aydın, 
Manisa ve çevrelerinde bulunarak gözlemlerini Thomas Allom’un gravürleriyle belgelemiştir. 
Walsh’un 1838 yılında Londra’da yayınlanan bu kitabında Allom’a ait elle renklendirilmiş 97 
adet Türkiye gravürünün yer aldığı bilinmektedir. Sosyal ve kültürel yaşamın sahnelendiği bu 
eserde anıtlar, çeşmeler, sarnıçlar, surlar ve kaleler, mezarlıklar, saraylar gibi İstanbul'daki 
anıtsal yapılar, bunların yanı sıra hamamlar, çarşılar, kahvehaneler gibi sosyal mekânlarda 
gündelik yaşamdan sahnelerin yer aldığı görülmektedir. Kitapta Arnavutluk, Trakya, 
Boğaziçi, Bursa, Edirne ve Yanya'dan, hatta yedi tane antik Anadolu kentinden bahsedilirken 
Ephesos (Efes), Smyrna (İzmir), Pergamon (Bergama), Thyateira (Akhisar), Sardes (Sart), 
Philadelphia (Alaşehir), Laodikya (Denizli) önemli antik kentlerin gravürleri de yer 
almaktadır. İncil'in son kitabı olan İ.S. 96 yılında Patmos adasında kaleme alınan Aziz 
Yuhanna İncilinde sözü edilen Hristiyanlığın ilk ve en eski cemaatleri saydığı yedi Hristiyan 
kiliselerinden de bahsedilmektedir. (Yenilir, 2017:15)  
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BATI ANADOLU KENTLERİNİ SEYAHAT EDEN GEZGİNLER 
17.yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın sonlarına kadar Anadolu'daki antik kentler birçok 
Avrupalı seyyahın anlatımlarında yerini bulmuştur. Bunlar arasında Edward Racynzski, 
Charles Texier, Joseph François Michaud, J.J.F. Poujoulat, Helmuth Karl Bernhard von 
Moltke, , Richard Chandler, Robert Walsh, William Martin Leake, Francis Vyvyan Jago 
Arundell, J. M. Tancoigne, Charles Fellows, William Knight, William John Hamilton, Hugh 
Edwin çok sayıda gezgin sayılmaktadır. (Çetin, 2013: 25) 
 
 

     
Resim 1. WALSH, Robert/ALLOM, Thomas. Constantinople and the Scenery of the Seven 

Churches of Asia Minor illustrated…, With an historical Account of Constantinople, and 
Descriptions of the Plates…, Londra/Paris, Fisher, Son & Co. [1839]. 

 
BATI ANADOLU KENTLERİNİ SEYAHAT EDEN GEZGİNLER 
17.yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın sonlarına kadar Anadolu'daki antik kentler birçok 
Avrupalı seyyahın anlatımlarında yerini bulmuştur. Bunlar arasında Edward Racynzski, 
Charles Texier, Olivier A. Guillauma, Joseph François Michaud, J.J.F. Poujoulat, Helmuth 
Karl Bernhard von Moltke, Carl Humann, Antoine Galland, E.J Davis, Richard Chandler, 
Robert Walsh, William Martin Leake, Francis Vyvyan Jago Arundell, J. M. Tancoigne, 
William Turner, Charles Fellows, George Thomas Keppel, William Knight, William John 
Hamilton, Hugh Edwin Strickland, Carl von Scherzer, Charles Thomas Newton, Hans Barth 
gibi çok sayıda gezgin sayılmaktadır. (Çetin, 2013: 25) 
 
THOMAS ALLOM’UN BATI ANADOLU GRAVÜRLERİ  
Efes Harabeleri 
Doğu’ya yapılan seyahatlerle birlikte seyyahların antik kentleri sıkça ziyaret ettikleri 
anlaşılmaktadır. Bunlardan biri de Efes antik kentidir. 17. Yüzyılın sonlarına doğru Efes’e 
gelen İngiliz seyyah George Wheeler’in kentin kalıntılarını gösteren çizimler hazırladığı 
Charles de Bruyn’un da Artemis Tapınağı ve St. John Kilisesi olduğu düşündüğü yapıları 
gösteren bilgiler aktardığı anlaşılmaktadır. Ziyaret eden seyyahların Meryem Ana Evi, Celsus 
Kitaplığı, Hadrian ve Domitian tapınakları, Yedi Uyurlar Mağaraları, gimnazyum, amfitiyatro 
gibi kentin anıtsal yapılarını anlatımlarında yer verdikleri görülmektedir.   
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Davis tepenin batısında yer alan antik tiyatronun caveasının harap durumda olduğunu 
belirtirken Hamilton da Jüpiter ve Artemis tapınağı kalıntılarına tapınağın korint sütun 
parçalarına ve dağınık halde durduklarına değinmektedir. (Yüksel, 2012: 52-53)  
 

 
Resim 2. Thomas Allom, “Efes Harabaleri ve Ayasuluk” 

 
(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.90-91) 
Walsh ise anlatımlarında kentin antik kaynaklarda amazonlara atfedildiğine Hristiyanlıkla 
birlikte İncil’de geçen yedi kiliseden birinin bu kentte olduğuna dair bilgiler aktarır. Efes’i 
ziyaret eden seyyah, Küçük Menderes kıyısında kurulu olan kentin coğrafi konumuna de yer 
verir. Tepenin yamacında kısmen kazılarak ortaya çıkarılan antik tiyatronun oturma yerlerinin 
harap olduğundan hemen altında Artemision tapınağına ait kalıntılarından bahseder. Allom’un 
çizdiği bu gravürde (Res.2) ön tarafta sağda tiyatro kalıntıları, yamacın diğer tarafında da 
etrafa saçılmış kırık sütun parçalarıyla kaidelerin betimlendiği görülmektedir. Geri planda 
düzlüğün son bulduğu tepeleri, daha alçak bir tepede Ayasuluk köyünü aşağıda da St. John 
Kilisesi kalıntılarını tasvir eder. (Walsh, 2017: 315-316) 
 
Kadifekale, İzmir 
Konumu ve nüfus çeşitliliği bakımından Batı Anadolu’nun en gözde illerinden olan İzmir’den 
seyahatnamelerin pek çoğunda Smyrna olarak bahsedilmektedir. İzmir’i ziyaret eden İngiliz 
seyyah Charles Fellows denizden yaklaştığı İzmir Körfezi’nin (Res.3) oldukça etkileyici 
göründüğünü, dağlar ve yeşil, zengin ve güzel ormanlarla çevrili körfezin çarpıcı ve 
karakteristik bir etki yarattığını söyler. Tamamı ahşaptan yapılmış, kahverengi çatılı bacasız 
evleriyle sokakların darlığına (Res.4) dikkat çeker. (Fellows, 1852: 3-7)  
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Resim 3. Thomas Allom, “İzmir Limanı” –  Resim 4. İzmir’de Dar Bir Sokak” 

 
(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.199- p.127)  
İzmir’i ziyaret eden bir başka seyyah Charles Texier de Smyrna’da tanrılara adanan 
sunaklardan Aziz Polycarpus ve Aziz John kiliselerin varlığından söz ederek öyküleriyle 
Pagos’un güneydoğu tarafında azize adanmış şapelden bahseder. (Pınar, 2001: 26) 
Yüksek bir yamaç üzerine kurulmuş olan kalenin görünümüne yer veren Walsh’un antik 
Pagus’un (Kadifekale) zirvesinde yer alan akropolisin etrafında kare ve yuvarlak kuleleriyle 
sur ve tahkimat kalıntılarına rastladığı bilinmektedir. Hristiyanların Aziz Pavlus’a adadığı 
Efes antik kentinden getirilen taşlarla sur duvarlarının inşa edildiğine değinen seyyahın 
anlatımlarından ve Allom’un çiziminden (Res.5)  ön planda Meles olarak adlandırılan nehrin 
üzerindeki köprüyü, bu köprüden birbiri sıra geçen mal yüklü kervanlarıyla şehrin ticari 
hayatına dair izlenimleri aktardığı görülmektedir. (Walsh, 2017: 282-283) 
 

 
Resim 5. Thomas Allom, “Smyrna Kalesi (Pagus-Kadifekale)” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.132) 
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Bergama Akropolü ve Bergama Kızıl Avlu 
Antik çağda Misya bölgesi sınırları içinde yer alan Helenistik dönemden sonra bir Roma 
eyaleti olan Pergamon antik kenti gerek dünya gerek Hristiyanlık tarihi için önemli bir 
yerleşme olarak bilinir. Cornelis De Bruyn, James Dallaway Alphonse de Lamartin, Richard 
Chandler, Charles Texier gibi çok sayıda seyyah tarafından ziyaret edilen antik kente, anıtsal 
yapı kalıntılarına mermer kabartma heykellere dair detaylar aktarılmaktadır. (Çetin, 2013:25) 
Bunlardan en bilineni bugün Berlin’de Pergamon Müzesi’nde yer alan Zeus Sunağı 
gelmektedir. Yanı sıra akropolisteki antik tiyatrodan daha aşağı yamaçlarda Asklepios şifa 
merkezine kadar bilgiler bulunan bu seyahatnamelerde Mısır’dan ihracatı yasaklanan bütün 
dünya için büyük değer taşıyan pergamencarte adı verilen parşömen hakkında da bilgi 
bulunmaktadır. Hıristiyanlığın Asya’da yayılmaya başlamasıyla Aziz Johannes İncili’nde 
sözü edilen yedi kiliseden birinin de burada kurulduğu bilinmektedir. Walsh’un anlatımında 
yer bulan ve Allom’un tasvir ettiği gravürde (Res.6) antik Selinos çayı (Bakırçay) üzerinde bir 
köprü ve üstünden geçmekte olan bir kervan görmekteyiz. Arka planda Ege denizine kadar 
uzanan geniş düzlüğün manzarasına hakim tepede Bergama Akropolü yer almaktadır. (Walsh, 
2017: 267-268) 
 

 
Resim 6. Thomas Allom, “Bergama Akropolis” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.114) 
 

 
Resim 7. Thomas Allom, “St.John Kilisesi Kalıntıları (Kızıl Avlu)” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.157) 
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Kızıl Avlu ise kentin diğer önemli anıtsal yapılarından biridir. Bizans döneminde Büyük 
Konstantin tarafından yeniden inşa edilen kentte ilk Hıristiyan ibadethanelerinden birini 
görmek mümkündür. Yedi kiliseden biri olduğu düşünülen bu yapı Ayasofya’dan sonra kutsal 
sayılan yapıdır. Kalıntılarının görüldüğü kilisenin bugün Kızıl Avlu diye de geçen bazilikanın 
bitişiğinde olduğu anlaşılmaktadır. Gravürde (Res.7) manzaraya hâkim üstü yıkık kulenin 
tepesinde bugün de izleri görülen leylek yuvaları izlenmektedir.(Walsh, 2017: 272-273)  
 
Manisa Sardis ve Bintepeler 
Seyahatnamelerin birçoğunda Küçük Asya olarak adlandırılan Batı Anadolu’da antik 
dönemde Manisa ve çevresi önemli bir yer tutmaktadır. Hıristiyanlar için büyük anlamı olan 
Yedi Kilise’den Sardis, Philadelphia ve Thyateira’nın da Manisa ve çevresinde olması bunun 
önemli bir sebebi olarak gösterilmektedir.  
Texier’in anlatımlarında geniş bir yer bulan Sardis antik kenti kalıntılar ve yıkıntılar içinde 
betimlenmektedir. Sardes akropolünün kuzeydoğusunda antik tiyatro sahnesini yıkılmış 
olduğu, tiyatro ve tapınak arasında Gediz nehrine yakın olan kesimde Kroisos Sarayından 
kalan parçaların varlığı bilinmektedir. Kentin kuzeybatısında da Kybele tapınağının varlığına 
rastlayan seyyah, kalıntıların yanında temelleri görülen yedi kiliseden biri olan Hristiyan 
yapısını tanımlamaktadır. (Texier, 2002:58) 
Walsh, antik çağlarda zengin Lidya krallığının başkenti olan Sardes’ten akropolisten, 
kiliseden ve çevredeki yer alan Bintepeler adı verilen tümülüslerden söz etmektedir. Resimde 
akropolün bulunduğu yamaç ve dik uçurum görülürken tepeye hâkim manzarada Gediz ovası 
Alyattes’in mezarı ve Marmara Gölü betimlenmektedir. (Res.8) Arka planda ise bağlarıyla 
bitki örtüsüyle Bozdağ seçilebilmektedir. Lidya krallarının mezarlarının bulunduğu Bintepeler 
(Res.9) adlı düzlükte gölün sakin görüntüsü, göle bakan yamaçlarda konik şekilli kral 
mezarları tasvir edilmiştir. (Walsh, 2017: 298-302) 
 

 
Resim 8. Thomas Allom, “Sardis Akropolü” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.97) 
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Resim 9. Thomas Allom, “Sardis Akropolü” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.219) 
 
Akhisar Thyateira Harabeleri 
Manisa ile birlikte, Akhisar’da da bulunan pek çok seyyah, Akhisar’ın bir kervan yolu 
olduğundan ve bu sebeple çok büyük bir handa konaklayacak iyi yerler bulduğundan 
bahseder. Yedi Kiliseden biri olan Antik kentinin ekilmemiş bir bataklık halindeki devasa bir 
düzlüğe kurulduğundan bahseder. (Güzel, 2012: 296) 
Walsh antik dönemde Thyateira’nın bir Lidya şehri olduğuna ardından Roma egemenliğine 
girdiğine, Hıristiyanlığın Asya’da yayılmasıyla önemli bir kült merkezi olduğuna dair tarihsel 
bilgiler aktarır. Yedi kiliseden bir diğerinin burada bulunmasıyla çok sayıda seyyahın ilgisini 
çeken kente ait kalıntılar, harabeler ve önemli yapılar anlatımlarda yer almaktadır. Allom’un 
gravüründe görüldüğü üzere (Res.10) toprak üzerinde izleri dahi kalmamış yapı kalıntıları, 
mezarlıklarda ve diğer tarafta kırık sütun parçalarını görülmektedir. (Walsh, 2017: 297-299) 
 

 
Resim 10. Thomas Allom, “Thyateira Kenti” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.163) 
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Manisa Alaşehir  
Alaşehir’e dair gözlemlerini de dile getiren seyyah Charles Texier, burada bulunan Hıristiyan 
nüfusunun üç bin kadar olduğunu tahmin etmektedir. Kentin içinde antik Philedelphia 
akropolünün Toptepe düzlüğünde tapınak kalıntıları, erken Roma dönemi tiyatro kalıntıları, 
Bizans döneminde yapılmış surlar doğu kapısı ve MS 6. Yüzyıla ait yedi kiliseden olan Aziz 
John Kilisesi’nin önemli yapılar olduğundan söz etmektedir. (Güzel, 2012: 305) 
 

 
Resim 11. Thomas Allom, “Philadelphia” 

 
(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.101) 
Allom’un gravüründe (Res.11)  Philedelphia bir tepe üzerinde konumlanmaktadır ve bütün 
Yunan şehirleri gibi akropole doğru yükselmektedir. Tepenin yamaçlarında verimli arazi, 
bağlar ve bahçeler görülmektedir. Ön planda bir kısmı ayakta bir kısmı yıkık sur kalıntıları 
yer alırken minare ve kubbeleriyle şehrin Osmanlı dönemi izlerini takip edilmektedir. (Walsh, 
2017: 308-309) 
 
Aydın, Güzelhisar 
Seyahatnamelerde Aydın ilinden Aydın ve Güzelhisar olarak bahsedilmektedir.(Res.12) 
Bununla birlikte, söz konusu isimlerin pek çok farklı şekilde yazıldığı görülmektedir: “Guzel-
Hissar, Goozel-hissa, Ghulhissar, Aidin ve Idin”. (Çetin, 2013: 26) 
Aydın ile ilgili ilk izlenimlerini Richard Chandler’ın paylaştığı bilinmektedir. Seyyah, Aydın 
ilini “ağaçlı, evleri vasat, yüksek kubbeler ve minarelerin birbirine karıştığı ve arkasında 
Thorax denilen yüksek bir tepe bulunan büyük ve kalabalık bir şehir” olarak tanımlamaktadır. 
(Chandler, 1971: 168-169) 
1830’lu yıllarda Küçük Asya’ya gelen Charles Texier de Aydın iline gelmiş ve şehre dair 
gözlemlerini aktarmıştır (Texier, 2010: 249-250). Bir diğer gezgin Hamilton ise Aydın’ın 
Türklerin yaşadığı bölümünü, içinde -özellikle de şehrin kapısı yakınlarında – pek çok antik 
parça ve kırık sütun bulunan, büyük bir duvarla çevrili olduğu tasvirini paylaşmıştır. 
(Hamilton, 1842: 530-532) 
Aydın’ın Karacasu ilçesine gelen Fellows, seyahatnamesinde buradan “Karasoo” olarak 
bahseder. Burada bulunan Afrodisyas antik kenti civarındaki köyün ise çoğunlukla virane 
halinde olduğuna, sadece yirmisinde oturulan yüz kadar ev bulunduğuna değinmektedir.  
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Resim 12. Thomas Allom, “ Aydın’da Kervansaray” 

 
(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.109) 
19. yüzyıl başlarında bölgeye gelen ilk gezginler içinde yer alan Walsh, Güzelhisar 
kasabası’nın; Juvenal’in Romalıları baştan çıkarmak için kadınlarını göndermekle 
damgaladığı antik Tralles olduğundan bahseder. Walsh’un deyişiyle, burası Küçük Asya’daki 
Menderes’in kuzey tarafında ve Efes’in yaklaşık 30 mil uzağında yer alan; Güzelhisar’a her 
iki tarafında zengin bahçelerin, asma, zeytin ve Doğuya has ağaçların bulunduğu mükemmel 
bir yoldan ulaşılır. Akropolis tarihi kentinin bulunduğu tepeyi çıkarken kıvrılarak akan 
Menderes’i betimler. (Walsh, 2017: 316-317) 
 
Pamukkale Hierapolis ve Travertenler - Hierapolis Amfi tiyatro  
Antik çağda Karya bölgesi sınırları içinde yer alan antik kent, kutsal şehir anlamına gelen 
hieropolis olarak adlandırılmaktadır. Doğal oluşum ve şifalı suları nedeniyle halk arasında 
Pamukkale olarak da bilinen kente çok sayıda seyyahın geldiği bilinmektedir. Oldukça geniş 
arazide bol miktarda sıcak su kaynağı ve kireçli tortuyla örtülü olan kentin çevresinde antik 
kalıntılar görülmektedir. Bunlardan biri stadyum diğeri de amfi tiyatrodur. Ayrıca kalıntılar 
arasında kapaklı kapaksız çok sayıda lahit görülmektedir. (Texier, 2002: 387) 
 

 
Resim 13. Thomas Allom, “Hieropolis Kalıntıları ve Pamukkale” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.99) 
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Resim 14. Thomas Allom, “ Antik Tiyatrodan Hieropolis Kalıntıları” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.141) 
 
Gravürde görülen (Res.14) Hieropolis tiyatrosu şehrin diğer kalıntıları arasında iyi durumda 
görülmektedir. Harabe halindeki büyük ve görkemli yapı yarım daire formuyla korunabilmiş 
sahnenin bir kısmının hala ayakta ve oturma sıralarının da tonozlu geçitleriyle korunabildiği 
anlaşılmaktadır. Ön planda yivli sütunların kırık parçaları ve sütun başlıklarını görülmektedir. 
(Walsh, 2017: 323-325) 
 
Laodikya 
Antik dönemde Jüpiter’in kenti olarak bilinen Diospolis yani Laodikya antik kenti ismini 
Antiokhus’un karısı Laodike’den almaktır. Batı Anadolu’nun bir diğer önemli şehri olan 
Denizli’de de nüfus ve halka dair en genel bilgiyi Hamilton sunar. Texier, Denizli için, 
Laodikya’ya en yakın olan kasaba, önceleri etrafı surla çevrilmiş küçük bir yer olduğunu, 
yüzyılın başlarında meydana gelen bir depremle küçüldüğünü anlatır. (Texier, 2010: 387)  
Allom gravürde (Res.15) seyyahların senato binası olduğunu tahmin ettiği yapıyı tasvir 
etmektedir. Ayakta kalmış pek çok payandanın desteklediği kemerlerin arasında mermer 
parçaları, pervazlar, kaideler ve sütunlar betimlenmektedir. Duvarın bir kısmında okunabilen 
bir kitabe seçilmektedir. (Walsh, 2017: 330-331) 
 

 
Resim 15. Thomas Allom, “ Laodicea Kalıntıları” 

(Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, p.209) 
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SONUÇ 
Seyyahların Osmanlı hükümetinden izin alarak gerçekleştirdikleri seyahatin rotalarından 
biridir Batı Anadolu. Özellikle antik yazarların eserlerinden etkilenen seyyahlar Roma ve 
Yunan medeniyetlerinin yönetimine giren şehirlerden geriye kalanları ve İncil’de bahsedilen 
kutsal alanları görme arzusu sile Batı Anadolu topraklarına geldikleri anlaşılmıştır. Çekmiştir. 
Bu merakla, 17. Yüzyıl sonundan 19. Yüzyılın ilk yarısına kadar olan dönemde Batı 
Anadolu’da seyahat eden Batılı seyyahların, genel olarak, eski eserlerin bulunduğu yerleri 
gezmek ve buralarda incelemeler bulunup bilgi toplamak amacında olduklarını görülüştür. 
İngiliz mimar, ressam, gravürcü olan Allom 19. yüzyılda Osmanlı topraklarına gelmiş 
Osmanlı ile ilgili izlenimlerini betimlemiştir. Seyahatnamedeki gravürler incelendiğinde 
Thomas Allom’un, mimari ve panoramik manzaralar göze çarparken ayrıntıda hareket 
hâlindeki insan figürlerine de yer verdiği görülmüştür. Gerek Osmanlı ile ilgili eserleri gerek 
Batı Anadolu kent manzaraları, mimari unsurları ve günlük yaşamını gösteren eserlerinde 
sanatçının gerçekçi ve ayrıntıcı üslubuyla iyi bir gözlem yeteneğine sahip olduğu 
anlaşılmıştır. 19. yüzyılda İngiltere’de aldığı mimarlık eğitiminin resimlerine yansıdığı 
görülen topografik çizimlerinde mimari eserleri ayrıntılı ve gerçekçi oranlarıyla aktardığı, 
insan figürlerini de farklı yüz ifadeleriyle ve hareket hâlinde resmettiği görülmüştür. Gerçekçi 
ve titiz yaklaşımıyla ele aldığı bu çizimleri günümüz fotoğraflarıyla kıyaslandığında birer 
belge niteliği taşımaktadır.  
Seyahatnamede adı geçen Ege Bölgesi’ne ait antik kentlerin Walsh’ın anlatımı ve Allom’un 
resimleri üzerinden değerlendirilmiş böylelikle kültürel miras bakımından zengin bölgenin 
tarihi dokusu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.  
 
GÜNÜMÜZDEKİ GÖRÜNÜMLERİYLE ANTİK KENTLER 
 

    
Resim 16. Efes Antik Kenti (Seda Ağırbaş arşivinden) 

 

    
Resim 17. İzmir Kadifekale’den  
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Resim 18. Bergama Akropolis’ten (Seda Ağırbaş arşivinden) 

 

    
Resim 19. Sardis Antik Kenti’nden (Seda Ağırbaş arşivinden) 

 

     
Resim 20. Akhisar Tyateria Antik Kenti (Seda Ağırbaş arşivinden) 

 

    
Resim 21. Alaşehir (Philedelphia) Antik Kenti (Seda Ağırbaş arşivinden) 
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Resim 22. Aydın Karacasu (Afrodisyas) Antik Kenti (Seda Ağırbaş arşivinden) 

 

   

 
Resim 23. Denizli, Pamukkale Hieropolis Antik Kenti (Seda Ağırbaş arşivinden) 

 

   
Resim 24. Denizli, Laodikea Antik Kenti (Seda Ağırbaş arşivinden) 
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ÖZET 
Bu araştırmada Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında 2020 yılı ilkbahar 
yetiştirme döneminde, nohutta 4 anaç ve bunların yarım diallel melezlemesinden elde edilen 6 
F2 melezlerinde bitkisel özellikler yönünden genetik parametreler ile genel ve özel uyum 
yeteneği tahmin edilmiştir. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 
olarak yürütülmüştür. Çalışmada bitkide dal sayısı, bitki yaş ağırlığı, bitkide yaprak sayısı ve 
kanopi özellikleri incelenmiştir. Dal sayısı bakımından dar anlamda kalıtım derecesi 0.23, 
geniş anlamda kalıtım derecesi ise 0,41 olarak bulunmuştur. Bitkide dal sayısı ve bitki yaş 
ağırlığı yönünden dominant gen etkisinin hâkim olduğu saptanmıştır. Bu durum bitki yaş 
ağırlığı bakımından yapılacak olan seleksiyonun başarılı olma şansının düşük olduğunu 
göstermektedir. Bitkide yaprak sayısı bakımından genel uyum yeteneği (GUY) önemli 
bulunmuştur. Ayrıca yaprak sayısına ve kanopiye eklemeli genetik varyansın etkili olduğu 
saptanmıştır. Kanopi değerinin yüksek olduğu genotiplerde dominant genlerin mevcut olduğu 
belirlenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Nohut, uyuşma yeteneği, genetik parametreler, dal sayısı, yaprak sayısı  
 

ESTIMATE OF GENETIC PARAMETERS AND DETERMINATION OF 
COMBINATION ABILITIES IN CHICKPEA 

 
ABSTRACT 
In this study, genetic parameters and general and special combination were estimated in terms 
of vegetative characteristics in 6 F2 hybrids obtained from 4 parent and their half diallel 
crosses in chickpea during the spring season in 2020 at Dicle University, Faculty of 
Agriculture. Experiment was set out randomized complete blocks design (RCBD) with 3 
replications. F2 combinations were sown by hand in 2 m long rows with 45 cm interrow 
spacing. In the study, the number of branches per plant, plant fresh weight, number of leaves 
per plant and canopy characteristics were examined. In terms of the number of branches, 
narrow sense heritability was 0.23, broad sense heritability was 0.41. It was determined that 
the dominant gene effect was dominant in terms of the number of branches and plant fresh 
weight in the plant. This shows that the chance of successful selection in terms of plant fresh 
weight is low. General combination ability (GCA) was found to be important in terms of the 
number of leaves in the plant. In addition, it was determined that the additive genetic variance 
in the number of leaves and canopy was effective. It was determined that dominant genes 
were present in genotypes with high canopy value. 
Keywords: Chickpea, combination ability, genetic parameters, number of branches, number 
of leaves 
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FARKLI DOZLARDA İMAZAMOKS ETKİLİ HERBİSİT UYGULAMASININ 
MERCİMEK (Lens culinaris L.) BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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ÖZET 
Yemeklik tane baklagil bitkisi olarak bilinen mercimek gerek protein gerekse karbonhidrat, 
mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin besinsel içeriğe sahiptir. Beslenme 
bakımından önem arz eden mercimek bitkisinin üretiminde verimi sınırlandıran birçok faktör 
vardır. Bu faktörler arasında yabancı otlar önemli yer tutmaktadır. Yabancı otlar mercimek 
bitkisinin su ve besinine ortak olmasının yanı sıra ışığa temas etmesini de engelleyerek 
bitkinin zayıf kalmasına neden olup üretimde %100‘e kadar verim kayıplarına neden 
olabilmektedir. Yabancı ot mücadelesinde önemli bir yöntem olan herbisit uygulaması kesin 
bir çözüm olmamakla birlikte kültür bitkisinin de olumsuz etkilenmesine neden 
olabilmektedir. Bu durumda herbisite dayanıklı bitkilerin ıslahı uygun çözümler arasında 
önde gelmektedir. Bu çalışmada farklı dozlarda herbisit uygulamasının farklı mercimek 
genotiplerinde boy bakımından etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.  Materyal olarak standart 
bir çeşit olan Fırat-87 ve Fırat-87 tohumundan mutasyon ıslahıyla elde edilen Aday-1 genotipi 
kullanılmıştır. Her iki mercimek genotipine de farklı dozlarda (0, 80, 160, 240, 320, 400 ve 
480 ml/da) imazamoks etken maddesini içeren herbisit uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 
standart bir çeşit olan Fırat-87 tavsiye edilen doz (160 ml/da) karşısında önemli düzeyde zarar 
görürken, Aday-1 genotipi tavsiye dozun 3 katına (480 ml/da) kadar dayanıklılık gösterdiği 
görülmüştür. 
Anahtar kelimeler: Mercimek, yabancı ot, bitki boyu, herbisit, imazamoks      
 

EFFECT OF DIFFERENT DOSE IMAZAMOX HERBISIDE APPLICATION ON 
THE DEVELOPMENT OF LENTIL (Lens culinaris L.) 

 
ABSTRACT 
Lentil, known as an edible legume plant, has a very rich nutritional content in terms of 
protein, carbohydrates, minerals and vitamins. There are many factors limiting the yield in the 
production of lentils, which are important in terms of nutrition. Among these factors, weeds 
have an important place. Weeds not only share the water and nutrients of the lentil plant, but 
also prevent the plant from contacting the light, causing the plant to remain weak. As a result, 
it can cause yield losses up to 100% in production.  
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Although herbicide application, which is an important method in weed control, is not a 
definitive solution, it may also cause adverse effects on the cultivar. In this case, breeding of 
herbicide-resistant plants is one of the leading solutions. In this study, it was tried to 
determine the effects of herbicide application at different doses in terms of height in different 
lentil genotypes. Aday-1 genotype obtained by mutation breeding from Fırat-87 and Fırat-87 
seed, which is a standard cultivar, was used as material. Herbicides containing imazamox 
active ingredient were applied to both lentil genotypes at different doses (0, 80, 160, 240, 320, 
400 and 480 ml/da). As a result of the study, it was observed that while Fırat-87, a standard 
variety, suffered significant damage against the recommended dose (160 ml/da), Aday-1 
genotype showed resistance up to 3 times the standart dose (480 ml/da). 
Keywords: Lentil, weed, plant height, herbicide, imazamox      
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KULLANILABİLİR MISIR ATIKLARININ BİYOKÜTLE VE ENERJİ 
POTANSİYELLERİNİN TEORİK ANALİZİ: BULGARİSTAN ÖRNEĞİ 

 
Dr. Öğr. Üy. İsmail NANELİ 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 
ORCID: 0000-0002-6377-5263 
 
ÖZET 
Dünyada artan nüfus ile birlikte ülkelerin enerji ihtiyacı artış göstermektedir. Fosil yakıtlardan 
sağlanan enerjinin elde edilmesi sırasında çevre kirliliğine yol açması ve fosil kaynakların 
tükenmesi yenilenebilir enerji kaynaklarını ön plana çıkarmaktadır. Bitkisel atıklarda bulunan 
enerjinin elde edilmesini sağlayan tesislerin kurulum öncesi kaynak yeterliliği araştırmaları 
tesisin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Yapılan çalışmada 
Bulgaristan’ın 2005-2020 yılları arasında mısır bitkisinin atık potansiyeli (ton/yıl), kuru 
madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m3/yıl), özgül metan oranı (m3/yıl), metan enerji 
değerleri (MJ/yıl) saptanmıştır. İncelenen parametreler arasında atık potansiyeli (ton/yıl), kuru 
madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m3/yıl), özgül metan oranı (m3/yıl), metan enerji 
değerleri (MJ/yıl) ortalamaları sırasıyla; 1 262 464.27 ton/yıl, 1 110 968.56 ton/yıl, 1 098 
343.92 m3/yıl, 274 585.98 m3/yıl, 9 885 095.24 MJ/yıl olarak belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Enerji, Mısır, Özgül metan oranı, Teorik analiz, Uçucu kuru madde  
 

THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND ENERGY POTENTIALS OF 
USABLE MAIZE WASTE: THE EXAMPLE OF BULGARIA 

 
ABSTRACT 
With the increasing population in the world, the energy needs of countries are increasing. The 
environmental pollution caused by the energy obtained from fossil fuels and the depletion of 
fossil resources bring renewable energy sources to the fore. Source adequacy researches 
before the establishment of the facilities that provide the energy in the plant wastes are of 
great importance in terms of the sustainability of the facility. In the research, waste potential 
(ton/year), dry matter (ton/year), volatile dry matter (m3/year), specific methane ratio 
(m3/year), methane energy values (MJ/year) was determined to Bulgaria. Among the 
parameters examined, the averages of waste potential (ton/year), dry matter (ton/year), 
volatile dry matter (m3/year), specific methane ratio (m3/year), methane energy values 
(MJ/year); 1 262 464.27 tons/year, 1 110 968.56 tons/year, 1 098 343.92 m3/year, 274 585.98 
m3/year, 9 885 095.24 MJ/year. 
Keywords: Energy, Maize, Specific methane content, Theoretical analysis, Volatile dry 
matter 
 
GİRİŞ 
Dünyada gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte ülkelerin enerji ihtiyacı artmaktadır. 
Ülkeler enerji tüketiminde fosil kaynakların (petrol, doğalgaz, kömür v.b) hammadde olarak 
kullanımının çevre kirliliğine neden olması ve rezervlerin sınırlı olması nedeniyle tercih 
etmemektedir.  Belirtilen nedenlerden dolayı fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji 
kaynakları (hidroelektrik, biyokütle, jeotermal, güneş, rüzgar v.b) ön plana çıkmaktadır 
(Naneli, 2022).  
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Bitkisel ve hayvansal atıkların gaz veya elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla 
kurulacak tesislerin sürdürülebilirliği açısından substrat miktarının araştırılması önemlidir. 
Enerji, toplumların farklı alanlarda ihtiyaç duyduğu sistemlerin çalışmasında öncül 
etmenlerdir. Ülkelerin enerji ihtiyacını karşılayamaması yada enerji üretiminde gerekli 
hammaddenin farklı ülkelerden karşılanması önemli bir problem oluşturmaktadır.    
Bulgaristan enerji ihtiyacını çeşitli yollarda elektrik üretimiyle karşılamaktadır. Hidroelektrik, 
termik, nükleer, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji sistemlerinden üretim 
gerçekleşmektedir. Ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması ve ihracatın sağlanabilmesi 
hususunda farklı üretim sistemleri önemlidir. Bulgaristan fosil kaynaklardan kömür 
bakımından önemli bir kaynak miktarına sahiptir. Ham petrol-doğal gaz ihtiyacının nerdeyse 
tamamı Rusya’dan sağlanmaktadır. Nükleer yakıtın Rusya’dan ithal edilmesi hususu 
düşünüldüğünde Bulgaristan’ın bahsedilen ülkeye enerji bağımlılığı devam etmektedir. 
Bulgaristan’ın AB bünyesinde sürdürülebilir gelişme göstermesi için AB mevzuatı gereği 
2019 yılı sonuna kadar yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin genel tüketimin 
%20’sini karşılamasını öngörmektedir. Bu nedenle Bulgaristan AB ile görüşmeler 
doğrultusunda 2019 yılı sonuna kadar elektrik tüketiminin %16’sının yenilenebilir enerji 
kaynaklardan ve ulaştırma sektörü yakıt tüketiminin %10’unu bioyakıtlardan gerçekleşmesi 
hedefini ortaya koymuştur. Çok kısa sürede belirttiği taahhüdü yerine getirmiştir. Belirlenen 
hedefler sonrası enerji tesisleri için yapılan teşvikler kaldırılmıştır. 
Bulgaristan’da biyokütle yeterince kullanılmamaktadır. Biyokütle ile enerji üretiminde 
genellikle odun kullanılmaktadır. Bulgaristan enerji tüketiminin %9’unu biyokütleden 
sağlamayı planlamaktadır. Bulgar çiftçiler son dönemlerde biyolojik atıkların geri dönüşümü 
ve arıtılmasına yatırım yapmaktadır. Bulgaristan’da bulunan toplam 12 biyogaz tesisinin 10’u 
bitki hayvan atıklarını substrat olarak kullanırken, 2’si kullanılmayan yağları hammadde 
olarak kullanmaktadır (Anonim, 2017).  
 
MATERYAL-YÖNTEM 
Yapılan çalışmada Bulgaristan’ın 2005-2020 yılları arasında mısır bitkisinin atık potansiyeli 
(ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m3/yıl), özgül metan oranı (m3/yıl), metan 
enerji değerleri (MJ/yıl) saptanmıştır. İncelenen parametreler bazı araştırıcıların 
gerçekleştirdikleri yöntemlere göre belirlenmiştir (Aybek ve ark., 2015). Bulgaristan’da mısır 
bitkisi ekim alanı (da), üretim miktarı (ton), verim (kg/da) özelliklerinin yıllara göre 
değerlendirilmesi Tablo 1’de verilmiştir. 
 
• Elde edilen veriler, 
• ATIK POTANSİYELİ = ((EKİM ALANI × 527 × 0.6)/1000) 
• KURU MADDE = ((ATIK POTANSİYELİ × 88)/100) 
• UÇUCU KURU MADDE = ((ATIK POTANSİYELİ × 87)/100) 
• ÖZGÜL METAN ORANI = (UÇUCU KURU MADDE × 0.25)  
• METAN ENERJİ = (ÖMO × 36) 
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Tablo 1. Mısır bitkisi ekim alanı (da), üretim miktarı (ton), verim (kg/da) özelliklerinin yıllara 
göre değerlendirilmesi 

Yıllar Ekim alanı (da) Üretim miktarı (ton) Verim (kg/da) 

2005 2 987 120 1 585 701 531 
2006 3 502 910 1 587 805 453 
2007 2 143 670 980 055 457 
2008 3 293 450 1 368 347 416 
2009 2 742 290 1 290 833 471 
2010 3 275 250 2 047 414 625 
2011 3 994 210 2 209 204 553 
2012 4 667 890 1 717 785 368 
2013 4 283 000 2 738 671 639 
2014 4 084 040 3 137 478 768 
2015 4 986 440 2 696 923 541 
2016 4 069 420 2 226 094 547 
2017 3 981 520 2 562 569 644 
2018 4 446 200 3 522 500 792 
2019 5 609 100 4 059 790 724 
2020 5 815 300 3 014 090 518 

FAO, 2022. 
 
BULGULAR-TARTIŞMA 
Bulgaristan mısır biyokütle ve enerji potansiyelleri Tablo 2’de verilmiştir. Atık miktarı 
bakımından yaklaşık 1.8 milyon ton ile maksimum miktar elde edilmiştir.  2007 yılında 
yaklaşık 678 bin ton atık madde miktarıyla minimum değer saptanmıştır.  
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Tablo 2. Mısır bitkisi atık, kuru madde, uçucu kuru madde ve enerji potansiyellerinin yıllara 
göre değerlendirilmesi 

Yıllar 
Atık miktarı 

(ton/yıl) 
Kuru madde 

(ton/yıl) 
Uçucu kuru 

madde (m3/yıl) 
Metan gaz 

(m3/yıl) 
Enerji değeri 

(MJ/yıl) 

2005 944 527.34 831 184.06 821 738.79 205 434.70 7 395 649.10 
2006 1 107 620.14 974 705.72 963 629.52 240 907.38 8 672 665.71 
2007 677 828.45 596 489.04 589 710.75 147 427.69 5 307 396.79 
2008 1 041 388.89 916 422.22 906 008.33 226 502.08 8 154 075.01 
2009 867 112.10 763 058.65 754 387.53 188 596.88 6 789 487.73 
2010 1 035 634.05 911 357.96 901 001.62 225 250.41 8 109 014.61 
2011 1 262 969.20 1 111 412.90 1 098 783.21 274 695.80 9 889 048.85 
2012 1 475 986.82 1 298 868.40 1 284 108.53 321 027.13 11 556 976.78 
2013 1 354 284.60 1 191 770.45 1 178 227.60 294 556.90 10 604 048.42 
2014 1 291 373.45 1 136 408.63 1 123 494.90 280 873.72 10 111 454.10 
2015 1 576 712.33 1 387 506.85 1 371 739.73 342 934.93 12 345 657.53 
2016 1 286 750.60 1 132 340.53 1 119 473.03 279 868.26 10 075 257.23 
2017 1 258 956.62 1 107 881.83 1 095 292.26 273 823.07 9 857 630.37 
2018 1 405 888.44 1 237 181.83 1 223 122.94 305 780.74 11 008 106.49 
2019 1 773 597.42 1 560 765.73 1 543 029.76 385 757.44 13 887 267.80 
2020 1 838 797.86 1 618 142.12 1 599 754.14 399 938.53 14 397 787.24 

Ortalama 1 262 464.27 1 110 968.56 1 098 343.92 274 585.98 9 885 095.24 

 
2010 yılı itibariyle atık madde miktarı 1 milyon tondan fazla olduğu saptanmıştır. Elde edilen 
mısır bitkisi atık potansiyeli miktarıyla 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla; 13.9 milyon MJ, 
14.4 milyon MJ enerji potansiyeli belirlenmiştir. Bu durumda Bulgaristan’da toplam 12 adet 
biyogaz tesisi bulunduğu ve 10 tesisin hayvansal ve bitkisel atıkları substrat olarak kullandığı 
göz önünde bulundurulursa mısır bitkisinin biyogaz tesislerinde kullanılmak üzere önemli bir 
substrat potansiyeli bulunmaktadır. Bazı araştırıcılar hayvan atıklarından (Bao ve ark., 2019) 
9 597.4 Mm3 biyogaz elde edilebileceğini bildirmiş olup (Khalil ve ark., 2019), bazı 
araştırıcılar farklı lokasyonlarda benzer çalışmalar gerçekleştirmişlerdir (Taşova ve Naneli, 
2020).  
 
SONUÇ 
Sofya Ticaret müşavirliğine göre ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterli seviyede 
işletilmediği değerlendirmesi yapılmaktadır. Su, güneş, biyokütle, jeotermal ve rüzgar 
enerjilerinde büyük potansiyel olduğu belirtilmektedir. Bulgaristan’da AB kriterleri 
çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin artırılması amaçlanmıştır. Yapılan 
çalışmalar neticesinde öngörülen miktarlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde 
edilmiştir. Elde edilen son verilere göre ülkede yaklaşık 12 adet biyogaz tesisi bulunmaktadır. 
Bunlarda 10’unda substrat olarak bitki ve hayvan atıkları kullanılmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, mısır atıkları ülkede önemli biyogaz 
potansiyeline sahiptir. Özellikle 2018-2020 yılları arasında mısır potansiyel enerji değeri artış 
göstermiştir. Çalışma, AB kriterleri çerçevesinde biyogaz tesisi kurulumunda özellikle 
yatırımcı firmalara yardımcı olacaktır. 
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ORCID: 0000-0002-6377-5263 
 
ÖZET 
Dünyada biyogaz ile elde edilen enerji miktarı ve yapılan yatırım artış göstermektedir. 
Biyogaz tesislerinde alternatif enerji kaynaklarının kullanılarak enerji elde edilmesi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için çok sayıda devlet destekli teşvikler ile ülkeler önemli 
yatırımlar yapmaktadır. Özellikle biyogaz tesislerinde işlem sırasında yeterli kaynak 
varlığının araştırılması tesisin karlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 
Bulgaristan’da 2005-2020 yılları arasında yapılan araştırmada yulaf bitkisinin atık potansiyeli 
(ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m3/yıl), özgül metan oranı (m3/yıl), metan 
enerji değerleri (MJ/yıl) belirlenmiştir. Araştırmada saptanan parametreler arasında atık 
potansiyeli (ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m3/yıl), özgül metan oranı 
(m3/yıl), metan enerji değerleri (MJ/yıl) ortalamaları sırasıyla; 836.74 ton/yıl, 736.33 ton/yıl, 
727.96 m3/yıl, 181.99 m3/yıl, 6 551.67 MJ/yıl olarak bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Atık potansiyeli, Enerji, Teorik analiz, Uçucu kuru madde, Yulaf 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF BIOMASS AND ENERGY POTENTIALS OF 
USABLE OAT WASTE: THE EXAMPLE OF BULGARIA 

 
ABSRACT 
In the world, the amount of energy obtained with biogas and the investment made are 
increasing. Countries are making significant investments with many government-supported 
incentives in order to obtain energy and ensure its sustainability by using alternative energy 
sources to biogas facilities. Especially in biogas plants, it is important to investigate the 
existence of sufficient resources during the process in terms of the profitability and 
sustainability of the plant. In the research, waste potential (ton/year), dry matter (ton/year), 
volatile dry matter (m3/year), specific methane rate (m3/year), methane energy values (MJ) of 
the oat plant between 2005-2020 year was determined to Bulgaria. Among the parameters 
determined in the research, waste potential (ton/year), dry matter (ton/year), volatile dry 
matter (m3/year), specific methane ratio (m3/year), methane energy values (MJ/year) averages, 
respectively; 836.74 tons/year, 736.33 tons/year, 727.96 m3/year, 181.99 m3/year, 6 551.67 
MJ/year. 
Keywords: Waste potential, Energy, Theoretical analysis, Volatile dry matter, Oats 
 
GİRİŞ 
İnsanlar ulaşım, iletişim v.b ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla enerji kullanmaktadırlar. 
Bireylerin tükettikleri enerjiyle doğru orantılı olarak ülkelerin enerji ihtiyaçları oluşmaktadır. 
Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kendi üretimleriyle karşılamaları bağımsızlıklarını sağlamaları 
bakımından önemlidir. Enerji üretim kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları ve 
yenilenebilir enerji kaynakları bakımından incelenmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları; 
doğalgaz, petrol, kömür v.b belirli rezervlerde bulunan fosil kaynaklardır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları; rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal kaynaklardır (Naneli, 2022). 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir olması ve çevreye zararlı olmaması nedeniyle 
ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda talep artmaktadır.  
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Yenilenemeyen enerji kaynakları kullanımı küresel ısınmanın artmasına, sınırlı miktarlarda 
rezervler halinde bulunan fosil kaynakların tükenmesine neden olmaktadır (Momayez ve ark., 
2018).  
Bulgaristan yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen optimum 
seviyede kullanımını sağlayamamaktadır (Anonim, 2017). Fosil kaynaklardan özellikle kömür 
madeni bakımından zengin bir ülkedir. Ham petrol, doğalgaz ve nükleer enerji hammaddesi 
Rusya’dan karşılanmaktadır. Bulgaristan enerji üretiminin %46.8’i kömür, %37.1 nükleer 
santral, %8.3 yenilenebilir yakıt ve atıklar, %5.7 yenilenebilir enerji kaynaklar, %1.5 
doğalgaz, %0.5 hidroelektrik, %0.2 petrol ile gerçekleştirmektedir (Anonim, 2017). Elektrik 
üretim kapasitesi 12 710 MW’tır. Elektrik üretim miktarı dağılımında Termik (linyit kömür) 
4199 MW, Hidroelektrik 3198 MW, Nükleer 2000 MW, Yenilenebilir enerji 1806 MW, 
Termik (doğalgaz) 799 MW, Termik (diğer kömür) 708 MW sistemlerinden elde edilmiştir 
(Anonim, 2017). 
Bulgaristan’da hayvan ve bitki atıkları 10 adet biyogaz tesisinde hammadde olarak 
kullanılmakta olup, özellikle Bulgar çiftçileri biyolojik atık arıtma ve geri dönüşüm 
bakımından yatırım yapmaktadır. Bu durum konu ile ilgili bireylerin bilinç seviyelerinin 
arttığını göstermektedir (Anonim, 2017).  
 
MATERYAL-YÖNTEM 
Bulgaristan ekim alanı (da), üretim miktarı (ton) ve verim (kg/da) değerleri Tablo 1’de 
belirtilmiştir. Araştırmada Bulgaristan’ın 2005-2020 yılları arasında yulaf bitkisi atık 
potansiyeli (ton/yıl), kuru madde (ton/yıl), uçucu kuru madde (m3/yıl), özgül metan oranı 
(m3/yıl), metan enerji değerleri (MJ/yıl) saptanmıştır. İncelenen parametreler buğday ve 
yulafta saptanan %15’e göre belirlenmiştir (Öztürk ve Başçetinçelik, 2006). Sharma ve ark. 
(1988), Öztürk ve Başçetinçelik. (2006), Aybek ve ark. (2015) yaptıkları yulaf sap atıkları 
formülasyonuna göre analizler yapılmıştır.  
 
Formüller, 
A.P = ((E.A x 32 x 0.15)/1000) 
K.M = ((A.P x 88)/100) 
U.K.M = ((A.P x 87)/100) 
Ö.M.O = (U.K.M x 0.25) 
M.E.D = (Ö.M.O x 36) 
A.P: Atık potansiyeli, K.M: Kuru madde, U.K.M: Uçucu kuru madde, Ö.M.O: Özgül metan 
oranı, M.E.D: Metan enerji değeri, E.A: Ekim alanı 
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Tablo 1. Yulaf bitkisi ekim alanı (da), üretim miktarı (ton), verim (kg/da) özelliklerinin 
yıllara göre değerlendirilmesi 

Yıllar Ekim alanı (da) Üretim miktarı (ton) Verim (kg/da) 

2005 305 710 50 138 164 
2006 164 460 30 491 185 
2007 219 130 22 532 103 
2008 248 680 54 489 219 
2009 199 960 30 723 154 
2010 243 530 42 045 173 
2011 147 940 29 230 198 
2012 166 400 30 822 185 
2013 178 910 35 581 199 
2014 148 860 26 883 181 
2015 110 760 21 694 196 
2016 153 230 31 372 205 
2017 132 660 31 849 240 
2018 113 400 25 010 221 
2019 121 500 31 510 259 
2020 134 000 31 660 236 

FAO, 2022. 
 

BULGULAR-TARTIŞMA 
Yulaf biyokütle ve enerji potansiyelleri Bulgaristan’da belirlenmiş olup, Tablo 2’de 
görülmektedir. Maksimum atık miktarı 2005 yılında 1 467.41 ton olup, 2015 yılında 531.65 
ton ile minimum değerdedir. Son yıllarda yulaf atık miktar potansiyelinin azaldığı 
görülmektedir. 
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Tablo 2. Yulaf bitkisi atık, kuru madde, uçucu kuru madde ve enerji potansiyellerinin yıllara 
göre değerlendirilmesi 

Yıllar 
Atık miktarı 

(ton/yıl) 
Kuru madde 

(ton/yıl) 
Uçucu kuru 

madde (m3/yıl) 
Metan gaz 

(m3/yıl) 
Enerji 

(MJ/yıl) 

2005 1467.41 1291.32 1276.64 319.16 11489.80 
2006 789.41 694.68 686.78 171.70 6181.06 
2007 1051.82 925.61 915.09 228.77 8235.78 
2008 1193.66 1050.42 1038.49 259.62 9346.39 
2009 959.81 844.63 835.03 208.76 7515.30 
2010 1168.94 1028.67 1016.98 254.25 9152.83 
2011 710.11 624.90 617.80 154.45 5560.18 
2012 798.72 702.87 694.89 173.72 6253.98 
2013 858.77 755.72 747.13 186.78 6724.15 
2014 714.53 628.78 621.64 155.41 5594.75 
2015 531.65 467.85 462.53 115.63 4162.80 
2016 735.50 647.24 639.89 159.97 5759.00 
2017 636.77 560.36 553.99 138.50 4985.89 
2018 544.32 479.00 473.56 118.39 4262.03 
2019 583.20 513.22 507.38 126.85 4566.46 

Ortalama 836.74 736.33 727.96 181.99 6551.67 

 
Yapılan araştırmalarda bazı araştırıcılar bitkisel ve hayvansal atıklardan biyogaz üretimiyle 
ilgili çalışmalar gerçekleştirmişlerdir (Kusch ve ark., 2011; Bao ve ark., 2019; Khalil ve ark., 
2019; Taşova ve Naneli, 2020). 
 
SONUÇ 
Bulgaristan devlet yetkilileri ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin 
olduğunu fakat istenilen seviyede kullanılmadığını belirtmektedirler. Özellikle jeotermal, su, 
rüzgar, biyokütle v.b bakımından yüksek bir potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir. Enerji 
ihtiyacının bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefi AB kriterleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan’da bitkisel ve hayvansal atıkların substrat 
olarak kullanıldığı 10 adet biyogaz tesisi bulunmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalarda elde 
edilen sonuçlara göre, yulaf atıkları ülkede önemli biyogaz potansiyeline sahip değildir. 
Özellikle son yıllarda yulaf potansiyel enerji değerleri azalış göstermiştir. Çalışma, AB 
kriterleri çerçevesinde biyogaz tesisi kurulumunda özellikle yatırımcı firmalara yardımcı 
olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
Bu çalışma, bağ budama atıklarından elde edilen farklı konsantrasyonlardaki Duman 
Solüsyonu (DS) uygulamalarının, farklı anaçlar üzerine aşılı asma fidanlarının randımanı ve 
kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca, bu araştırma ile asma 
fidanı üretim prosedüründe en yaygın köklendirme yöntemi olarak kullanılan Indole-3-butyric 
acid (IBA)’in DS uygulamaları ile karşılaştırılması hedeflenmiştir. Sera koşullarında 
yürütülen denemede bitkisel materyal olarak 110 R ve 1103 P Amerikan asma anaçları 
üzerine aşılı Narince üzüm çeşidine ait fidanlar kullanılmıştır. Yöntem olarak, dikim işlemi 
öncesinde aşılı fidanların dipten 2.5 cm’lik kısımları, farklı konsantrasyonlardaki (%0.5 DS, 
%1 DS, %0.5 DS + 50 ppm IBA, %1 DS + 50 ppm IBA ve 50 ppm IBA) solüsyonlar 
kullanılarak 24 saat yavaş daldırma uygulamasına tabi tutulmuştur. Kontrol gruplarda ise saf 
su kullanılmıştır. Gerçekleştirilen uygulamaların ardından asma fidanlarında meydana gelen 
değişimlerin belirlenebilmesi amacıyla, fidan randımanı, yaprak (boğum) sayısı, sürgün 
uzunluğu, sürgün taze ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı, sürgün kuru madde oranı, kök uzunluğu, 
kök sayısı, kök gelişim düzeyi, kök taze ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve kök kuru madde oranı 
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre %0.5 konsantrasyondaki DS uygulamalarının 
kontrol gruplara kıyasla her iki anaç + çeşit kombinasyonunda da fidan randımanı (1103 P: 
68.6; 110 R: 65.5), sürgün uzunluğu (1103 P: 32.0; 110 R: 20.0), sürgün taze ağırlığı (1103 P: 
10.4; 110 R: 7.3), sürgün kuru ağırlığı (1103 P: 2.6; 110 R: 1.7), sürgün kuru madde oranı 
(1103 P: 24.9; 110 R: 22.6), kök uzunluğu (1103 P: 19.7; 110 R: 19.7), kök taze ağırlığı (1103 
P: 1.9; 110 R: 2.3), kök kuru ağırlığı (1103 P: 0.4; 110 R: .0.6) ve kök kuru madde oranı 
(1103 P: 21.9; 110 R: 26.4) bakımından daha yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir.  
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Araştırma sonucunda DS uygulamalarının fidan randımanı ve fidan kalitesinin artırılması 
bakımından IBA ya da kombinasyonlarına kıyasla oldukça etkili bir yöntem olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Biyostimülant, Asma (V. vinifera L.), Duman solüsyonu, Bağ Budama 
Atıkları, Atık Yönetimi. 
 

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF SMOKE SOLUTION APPLICATIONS 
ON SAPLING YIELD AND QUALITY IN GRAPEVINE SAPLING PRODUCTION 

 
Abstract 
This study was carried out to determine the effects of Smoke Solution (DS) applications at 
different concentrations obtained from vineyard pruning residues on the yield and quality of 
grapevine saplings grafted on different rootstocks. In addition, in this study, Indole-3-butyric 
acid (IBA) with DS applications, which are used as the most common rooting method in the 
grapevine production procedure, were compared. In the experiment carried out under 
greenhouse conditions, saplings of Narince grape variety grafted on 110 R and 1103 P 
American grapevine rootstocks were used as plant material. As a method, 2.5 cm parts of the 
grafted saplings from the bottom were subjected to slow immersion for 24 hours using 
solutions at different concentrations (0.5% DS, 1% DS, 0.5% DS + 50 ppm IBA, 1% DS + 50 
ppm IBA and 50 ppm IBA) before planting. Pure water was used in the control groups. In 
order to determine the changes in grapevine saplings after the applications, sapling yield, 
number of leaves (nodes), shoot length, shoot fresh weight, shoot dry weight, shoot dry matter 
ratio, root length, number of root, root development level, root fresh weight, root dry weight 
and root dry matter ratio were detected. According to the findings, it was determined that DS 
applications at 0.5% concentration had higher averages in terms of sapling yield (1103 P: 
68.6; 110 R: 65.5), shoot length (1103 P: 32.0; 110 R: 20.0), shoot fresh weight (1103 P: 10.4; 
110 R: 7.3), shoot dry weight (1103 P: 2.6; 110 R: 1.7), shoot dry matter ratio (1103 P: 24.9; 
110 R: 22.6), root length (1103 P: 19.7; 110 R: 19.7), root fresh weight (1103 P: 1.9; 110 R: 
2.3), root dry weight (1103 P: 0.4; 110 R: .0.6) and root dry matter ratio (1103 P: 21.9; 110 R: 
26.4) in both rootstock + variety combinations compared to the control groups. As a result of 
the research, it was concluded that DS applications are a very effective method in terms of 
increasing the sapling yield and quality compared to IBA or its combinations. 
Keywords: Biostimulant, Grapevine (V. vinifera L.), Smoke Solution, Vineyard Pruning 
Residues, Waste Management. 
 
GİRİŞ 
Asma; üzümünden şırasına, yaprağından budama atığına kadar, farklı alanlarda 
değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek potansiyele sahip çok sayıda ürüne 
kaynaklık eden, ekonomik açıdan son derece önemli bir bitki türüdür. Uluslararası Asma ve 
Şarap Organizasyonu’nun (OIV) yayınladığı rapora göre, dünyada 7.3 milyon ha alanda 
bağcılık yapıldığı ve yaklaşık 77.4 milyon ton üzüm üretildiği bildirilmektedir (Anonymous, 
2020). Bağlardan sürekli ve sürdürülebilir şekilde yüksek kalitede ürün elde edilebilmesi 
amacıyla, budama ve terbiye gibi kültürel işlemleri kapsayan bağ yönetim uygulamaları 
yetiştiricilik açısından büyük önem taşımaktadır (Hunter ve Archer 2001; Chien 2012). 
Bağcılık faaliyetleri sonucunda fazla miktarda atık meydana gelmekte ve bu durum ciddi bir 
çevresel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili “atık” konusu, 
son zamanlarda düzenleyici otoritelerin (örneğin, Avrupa Komisyonu’nun 1999/31/EC ve 
2008/98/EC sayılı Direktifleri) dikkatini çeken önemli konular arasında yer almaktadır (Jesus 
ve ark., 2017).   
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Bağ budama atıkları, yılda hektar başına 2.5 tonluk ortalama bir hacmi temsil etmektedir 
(Guerrero ve ark., 2016; Ferreyra ve ark., 2020). Ülkemizde de bağcılık faaliyetleri oldukça 
geniş çapta sürdürülen önemli bir tarım kolu olmakla birlikte, bağ alanlarından her yıl 
ortalama 2.3 milyon ton budama atığının çıktığı tahmin edilmektedir (Bekar, 2016). Budama 
işlemi sonrası bağlarda kalan budama atıkları hem toprak işleme hem de hastalık ve 
zararlılarla mücadele açısından önemli sorun teşkil etmektedir (Vergara ve ark., 2012; 
Rondeau ve ark., 2013). Bu nedenle, atık miktarını azaltmak için kaynakların geri 
dönüştürülmesi ve yeniden kullanılmasını kapsayan çevreci çözümler bulunması bir gereklilik 
olarak görülmektedir (Acquadro ve ark., 2020). Bağcılık yan ürünlerin değerlendirilmesi hem 
çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması hem de gıda ve yem endüstrileri için; yeşil 
malzeme, yenilenebilir besin kaynakları ve biyoaktif bileşiklere olan talebin karşılanması 
bakımından son yıllarda büyük ilgi görmektedir (Kammerer ve ark., 2014; Teixeira ve ark., 
2014; Colantuono ve ark., 2017; Jesus ve ark., 2017; Jesus ve ark., 2020). Bağ budama 
atıkları, %27.33-30.70 oranında selüloz, %12.15-16.32 hemiselüloz, %5.43 asetil, %27.10-
28.67 lignin ve %4.36-13.39 özütten oluşmakla birlikte, geriye kalan kısım ise %7.22 nem, 
%71.45 uçucu madde, %2.68 kül (21.16 mg/kg P, 85.43 mg/kg K, 150.56 mg/kg Ca, 26.91 
mg/kg Mg, 8161.50 mg/kg Fe, 510.23 mg/kg Na, 458.51 mg/kg Cu ve 11.48 mg/kg Al) ve 
%18.98 sabit karbondan meydana gelmektedir (Nitsos ve ark., 2018; Cavalaglio ve ark., 
2020). Bitki atıklarının ortaya çıktıkları alanlara geri dönüşümünün sağlanması ile topraktaki 
organik karbon bileşiklerinin arttırılabileceği, toprak yapısının optimize edilebileceği, besin 
döngüsünün teşvik edebileceği, besin mevcudiyetinin yükseltilerek toprağın verimlilik 
seviyesinin iyileştirilebileceği ve buna bağlı olarak bitki gelişiminin desteklenebileceği 
yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Singh ve ark., 2007; Huang ve ark., 2008; Shao ve 
ark., 2009; Ramos ve ark., 2010). 
Son zamanlarda önemli bir “biyostimülant” olarak, tarımsal üretime katkı sağlayabilecek 
alternatif çevre dostu bir uygulama olan bitkisel kaynaklı duman solüsyonları gündeme 
gelmiştir (Ngoroyemoto ve ark., 2019). Duman solüsyonlarının, başta tohum çimlenmesi ve 
fide gelişimi olmak üzere, bitkilerde büyüme ve gelişme ile ilgili olaylar üzerine teşvik edici 
etkilerinin bulunduğu ve aynı zamanda bitkileri abiyotik stres faktörlerine karşı koruduğu 
bilinmektedir (Jäger ve ark., 1996; Gerhard ve ark., 2006; Ngoroyemoto ve ark., 2019; 
Khatoon ve ark., 2020). Duman solüsyonlarının bir regülatör olarak çimlenme üzerindeki 
uyarıcı etkisi ilk kez Bruniaceae familyasında (Audouinia capitata L.) tespit edilmiştir (De 
Lange ve Boucher, 1990). Daha sonra çeşitli habitatlardaki bitki türleri üzerine olumlu 
etkilerinin bulunduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur (Brown, 1993; Dixon ve ark., 
1995; Drewes ve ark., 1995; Pierce ve ark., 1995; Keeley ve Fotheringham, 1998; Daws ve 
ark., 2007; Moreira ve ark., 2010). Lignin, selüloz, hemiselüloz ve diğer karbon bileşiklerini 
içeren bitkisel materyallerin, yakılmasıyla elde edilen duman solüsyonlarının; alkol, 
aldehitler, ketonlar ve furfural gibi organik asitlerle birlikte; koruyucu olarak işlev gören 
formaldehit, fenoller ve kinoller ile antioksidan, antiseptik ve anti-bakteriyel olarak işlev 
gören pirogallol de dahil olmak üzere çok sayıda kimyasal bileşen içerdiği tespit edilmiştir 
(van Staden ve ark., 2004; Sriharti ve ark., 2020). Bitkisel kaynaklı dumanın önemli bir 
çimlenme uyarıcısı ve bitki büyümesiyle ilgili pozitif bir büyüme düzenleyicisi olduğunun 
doğrulanmasından sonra (De Lange ve Boucher, 1990; Brown, 1993), dumanda bulunan aktif 
bileşikler ve etki şekilleri üzerine odaklanılmıştır (Khatoon ve ark., 2020). 
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Bitki Türevli Dumandaki Bileşenler 
Bitkisel kaynaklı dumanda yer alan aktif bileşikler Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi 
(GC-MS), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ve Nükleer Manyetik Rezonans 
(NMR) kullanılarak çözücü ekstraksiyonunu (Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu) içeren bioassay-
güdümlü fraksiyonasyon protokolüne göre karakterize edilmiştir (Flematti ve ark., 2004, 
2005). Yapılan araştırmalar duman solüsyonlarının içeriğinde fazla sayıda organik ve 
inorganik maddenin bulunduğunu göstermiştir (Sriharti ve ark., 2020). Bitkisel kaynaklı 
duman çözeltisinde çok sayıda farklı bileşiğin yer alması, bu bileşikler arasındaki 
konsantrasyon dengesinin önemine dikkat çekmektedir. Yakılan bitkinin miktarına ve oluşan 
dumanın suda tutulma oranıyla ilişkili olarak, duman solüsyonlarının bitkiler üzerindeki 
etkinliğinin değişebileceği çeşitli araştırmacılar tarafından da ortaya konulmuştur (Lindon ve 
Menges, 2008; Dixon ve ark., 2009; Dogrusoz ve ark., 2019; Başaran ve ark., 2019; Khatoon 
ve ark., 2020). Dumanın yapısında bulunan kimyasal bileşikler, yakılan bitkinin türüne, 
alındıkları döneme ve ait oldukları dokuya göre farklılık gösterebilmekte olup; ısı, inkübasyon 
sıcaklığı ve ışık gibi diğer çevresel faktörlerle de etkileşime girebilmektedir (Brown ve ark., 
1994). Bu aktif bileşiklerden karrikinler ve siyanohidrinlerin, yüksek sıcaklıklarda stabil, suda 
çözünebilir özellikte, ışıktan korunmak koşuluyla 4 °C’de uzun süre yapısını koruyabilen ve 
düşük konsantrasyonlarda dahi yüksek aktiviteye sahip kimyasallar oldukları tespit edilmiştir 
(van Staden ark. 2000; Flematti ve ark., 2004; Kulkarni ve ark., 2011; Nelson ve ark., 2012; 
Flematti ve ark., 2015; Khatoon ve ark., 2020). Duman solüsyonlarının bitkiler üzerindeki 
etkileri, solüsyonların kaynağına ve konsantrasyonuna bağlı olarak önemli ölçüde değişmekle 
birlikte (Mojzes ve Kalapos, 2014; Aslam ve ark., 2015; Abu ve ark., 2016; Abedi ve ark., 
2018); olumlu etkiler genellikle düşük dozlarda tespit edilirken, yüksek dozların toksik etki 
gösterdiği bildirilmektedir (Adkins ve Peters, 2001; Light ve ark., 2002; Kulkarni ve ark., 
2007a). 
 
1. Karrikinler 
Yapısal olarak, tüm karrikinler temelde iki halka yapısından oluşmaktadır. Bunlardan 
birincisi, beş üyeli bir bütenolid lakton halkasıyken; ikincisi altı üyeli heterosiklik piran 
halkasıdır (Dixon ve ark., 2009; Flematti ve ark., 2009). İki halkalı karrikinlerin yapılarında 
yalnızca C, H ve O elementleri bulunmaktadır. Saf haldeki karrikinler, 118–119 °C’lik bir 
erime noktasına sahip kristal karakterli maddelerdir. Karrikinler, organik çözücülerde hızlı, 
suda yavaş çözülebilmektedirler (Flematti ve ark., 2015). Chiwocga ve ark. (2009) 
karrikinlerin, doğal yollardan oluşan yeni nesil bir bitki gelişim düzenleyici grubu olarak 
kabul edildiğini bildirmiştir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda karrikin ailesinin bitkilerde 
fizyolojik aktivite gösteren altı farklı izoformu (KAR1-KAR6) tanımlanmış olmasına rağmen; 
bazı araştırmalar 50 farklı KAR1 türevinin sentezlendiği bildirilmektedir (Flematti ve ark., 
2007; Goddard-Borger ve ark., 2007; De Cuyper ve ark., 2017). Bu izoformların 
konsantrasyonları kullanılan bitki materyaline ve duman üretme prosedürüne göre değişmekle 
beraber, 1 litrelik duman solüsyonundaki miktarları şu şekildedir: KAR1: 39.8 μg (265 nM); 
KAR2: 6.5 μg (48 nM); KAR3: 5.2 μg (32 nM); KAR4: 3.4 μg (21 nM); KAR5: 1.0 μg (7 
nM) ve KAR6: 1.3 μg (9 nM) (Nelson ve ark., 2012). Bitkisel kaynaklı dumandan (Daws ve 
ark., 2008) ve yanmış selülozdan (van Staden ve ark., 2004; Flematti ve ark., 2004) izole 
edilen diğer karrikinlere göre miktarının çok daha yüksek olması nedeniyle, çimlenme 
üzerindeki esas etkinin karrikinolid (Karrikin 1, KAR1) olarak da adlandırılan bütenolid (3-
metil-2H-furo [2,3-c] piran-2-on) bileşiğinden kaynaklandığı bildirilmektedir (van Staden ve 
ark., 1995a, 1995b; Jäger ve ark., 1996; Downes ve ark., 2010; Downes ve ark., 2014; Keeley 
ve Pausas, 2018). Karrikinler arasındaki farklılıkların, metilin yer değişimlerine bağlı olarak 
meydana geldiği tespit edilmiştir (Waters ve ark., 2014).   
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Gerçekleştirilen yapı-aktivite çalışmalarında, metil gruplarının konumunun, karrikinlerin 
aktivitesini belirleyen en önemli faktör olduğu ifade edilmiştir (Flematti ve ark., 2007; Nelson 
ve ark., 2012). Örneğin, metil grubunun C-3’te bulunması (KAR1) çimlenme aktivitesini 
arttırırken, C-7’de bulunması (KAR6) ise bu aktiviteyi azaltmaktadır (Çatav, 2018). Bütenolid 
bileşiğinin, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Afrika da dahil olmak üzere çeşitli 
bölgelerden dumana duyarlı farklı bitki türlerinin çimlenmesini teşvik ettiği kaydedilmiştir 
(Brown ve Botha, 2004). Bütenolidler, tohum çimlenmesini teşvik edici özelliklerinin yanı 
sıra, tarımsal iyileştirme ve ekolojik restorasyon konularında da geniş bir uygulama alanına 
sahip fitoreaktif bileşiklerdir (Dixon ve ark., 2009). Flematti ve ark. (2004), bütenolid’in, 
10−10 M’a kadar çok düşük konsantrasyonlarda dahi etkili olduğunu tespit etmiştir. 
Bütenolid’in izolasyonundan sonra, araştırmacılar karrikinler ile bir tür fitohormon olan 
strigolaktonlar (SL’ler) arasında bazı yapısal benzerliklerin bulunduğunu ifade etmişlerdir. 
Karrikinlerin butenolid halkası ile SL’lerin lakton D halkasının yakından ilişkili olduğunu 
(Waters ve ark., 2012; Wang ve ark., 2020) ve hem bütenolid’in hem de (+)-Strigol’ün 
yapısında metillenmiş bir bütenolid halkası ile bir enol eter kısmının yer alması nedeniyle; 
karrikinlerin yapısının, strigolaktonların yapısına oldukça benzediğini öne sürmüşlerdir 
(Nelson ve ark., 2012; Flematti ve ark., 2015).  
Bitkilerde sinyal bileşikleri olarak görev yapan doğal SL’ler, karotenoidlerden 
sentezlenmektedir. SL’lerin, sürgünlerin dallanması, boğum aralarının uzaması, yaprakların 
uzaması ve yaşlanması, primer ve sekonder köklerin büyümesi, antosiyanin birikimi, 
sürgünlerin büyümesi ve gövdenin sekonder kalınlaşması gibi farklı bitki gelişim 
parametreleri üzerine etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur 
(Snowden ve ark., 2005; Drummond ve ark., 2009; Lin ve ark., 2009; Agusti ve ark., 2011; 
Wang ve ark., 2020). Bitkilerde doğal olarak sentezlenen 20’nin üzerinde SL’nin karakterize 
edildiği (Tokunaga ve ark., 2015) ve aynı zamanda GR olarak kısaltılan çeşitli sentetik SL 
türevlerinin bulunduğu rapor edilmiştir. Bunlardan en aktif olanı GR24, SL araştırmalarında 
oldukça yaygın kullanılmaktadır (Besserer ve ark., 2008; Zwanenburg ve Pospíšil, 2013). 
SL’lerden farklı olarak karrikin molekülleri, bitkiler tarafından doğal yollarla 
sentezlenmemekle birlikte, yalnızca organik materyallerde bulunan selüloz vb. 
karbonhidratların, yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda piroliz yoluyla termokimyasal 
olarak ayrışması sonucunda suda çözülebilen uçucu bileşikler olarak üretilebilmektedir 
(Flematti ve ark., 2011a). 
 
2. Siyanohidrinler 
Siyanohidrinler, bitkisel kaynaklı dumandan izole edilen bir diğer önemli çimlenme uyarıcısı 
bileşiklerdir. Mandelonitril, aseton siyanohidrin, glikolonitril ve 2,3,4-trihidroksibütironitril 
farklı bitki türlerinde tohum çimlenmesini teşvik ettikleri belirlenen siyanohidrin türevi 
bileşiklerdir. Doğada oldukça yaygın olan siyanohidrinlerin, su veya bir hidroksinitril liyaz 
aracılığıyla hidrolize uğrayarak, ortama hidrojen siyanür ve bir aldehit (veya keton) 
bıraktıkları bilinmektedir (Siegien ve Bogatek, 2006). Açığa çıkan siyanür, aldehit ve keton 
gibi bileşiklerin ise düşük konsantrasyonlarda tohum çimlenmesini uyarabildikleri 
bilinmektedir (Footitt ve Cohn, 2001; Oracz ve ark., 2008). Siyanürle uyarılan çimlenmenin 
farklı bitki türlerinde yaygın olarak görüldüğü rapor edilmiştir (Flematti ve ark., 2011b). 
Oracz ve ark. (2009), siyanür sinyalinin reaktif oksijen türleri ile reaksiyona girerek, hidrojen 
peroksit ve süperoksit anyon üretimini önemli derecede arttırmaları yoluyla etkili olduklarını 
savunmaktadır. Siyanohidrinlerin, bulundukları toprakların üst katmanlarında uzun bir 
kalıcılık süresine sahip olmaları, etkilerinin uzun süreli olmasına imkan tanımaktadır 
(Flematti ve ark., 2011b).  
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Tersonia cyathiflora (Gyrostemonaceae) ve Anigozanthos manglesii (Haemodoraceae) gibi 
dumana duyarlı olduğu bilinen türlerin KAR1’e cevap vermemesi, bitki kökenli dumandan 
yeni bir çimlenme uyarıcısının izole edilmesine neden olmuştur (Downes ve ark., 2010; 
Flematti ve ark., 2011a). NMR spektroskopisi sonrasında, gliseronitril (2,3-
hidroksipropannitril) olarak tanımlanan bileşiğin, oldukça polar bir yapıya sahip olduğu ve 
KAR1 duyarlı olmayan bazı türlerde (Anigozanthos manglesii, A. viridis ve Rhodocoma 
arida) çimlenmeyi uyardığı saptanmıştır (Flematti ve ark., 2011a; Flematti ve ark., 2013). Bu 
önemli keşiften sonra, Gyrostemonaceae ve Haemodoraceae familyalarına ait diğer birçok 
türün de gliseronitrile karşı duyarlı oldukları tespit edilmiştir (Downes ve ark., 2013; Downes 
ve ark., 2014; Downes ve ark., 2015). Ayrıca glikolonitril, aseton siyanohidrin, 2,3,4-
trihidroksibütironitril ve mandelonitril gibi siyanohidrin analoglarının da gliseronitrile benzer 
bir etki gösterdikleri belirlenmiştir (Flematti ve ark. 2011b; Baldos ve ark., 2015; 
Tavşanlıoğlu ve ark, 2017). 
 
3. Diğer bileşenler 
Duman solüsyonunun içeriğinde, çimlenme uyarıcılarının yanı sıra, bir takım çimlenme 
inhibitörlerinin de yer aldığı tespit edilmiştir (Drewes ve ark., 1995; van Staden ve ark., 
2004). Duman çözeltisinde yaygın olarak bulunan 3,4,5-trimetilfuran-2(5H)-on’un, 
çimlenmeyi teşvik eden KAR1’in etkisini azaltarak, Lactuca sativa L. (Asteraceae) 
tohumlarında çimlenmeyi inhibe ettiği belirlenmiştir (Light ve ark., 2010). Ayrıca, 5,5-
dimetilfuran-2(5H)-on ve (5RS)-5-etilfuran-2(5H)-on inhibitör bileşiklerinin de sırasıyla 
Muraltia spinosa L. (Polygalaceae) ve Avena byzantina (Poaceae) kaynaklı duman 
solüsyonlarından izole edildikleri saptanmıştır (Burger ve ark., 2018). 
Duman teknolojisi, ekonomik, kolay ulaşılabilir ve yüksek verim sağlamak için pek çok 
yönteme kıyasla kullanışlı bir uygulama olmakla birlikte, bitki büyüme ve gelişiminin 
arttırılması bakımından geleneksel yöntemlere iyi bir alternatif sunmaktadır. Daha önceki 
çalışmalarda, bitkisel kaynaklı duman solüsyonlarının tohumlarda dormansinin kırılması, 
tohumların çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu kanıtlanmış ve 
duman solüsyonlarının yararlı bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, 
özellikle odunsu bitkilerde verim ve kalite özelliklerinin iyileştirilme potansiyelleri üzerine 
olan etkileri yeterince araştırılmamıştır. Şimdiye kadar bağ budama atıklarından üretilen 
duman solüsyonlarının asmalar üzerindeki olası rollerinin ortaya konulması ve ortaya 
çıkabilecek potansiyel etki mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik olarak yürütülmüş 
herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bağlardan elde edilen budama atıklarının duman 
solüsyonlarına dönüştürülerek yine asmalara uygulanmasının, asmaların bünyelerinde fazla 
miktarda biriktirdikleri ve dolayısıyla yüksek oranda ihtiyaç duydukları spesifik maddelerin 
geri kazanımının sağlanması bakımından faydalı bir yöntem olabileceği düşünülmüştür. Bu 
düşünceden yola çıkarak bu çalışmada, bağ budama atıklarından elde edilen farklı 
konsantrasyonlardaki duman solüsyonlarının; asma fidanlarının randımanı ve kalite 
özelliklerine ilişkin etkileri ilk kez incelenmiştir. Ayrıca bu araştırma ile asma fidanı üretim 
prosedüründe en yaygın köklendirme yöntemi olarak kullanılan Indole-3-butyric acid 
(IBA)’in DS uygulamaları ile karşılaştırılması hedeflenmiştir. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
1. Materyal 
Bağ budama atıklarından elde edilen duman solüsyonlarının, asma fidanlarının randımanı ve 
bazı kalite parametreleri üzerine etkilerinin incelendiği bu çalışma, Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait Bağcılık Araştırma Serası’nda 
yürütülmüştür.   
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Denemenin yürütüldüğü sera; beton zeminli, tek çatılı, cam malzemeden yapılmış olup, 
üzerine %70’lik gölge tozu atılmıştır. Çalışmada bitkisel materyal olarak 110 R ve 1103 P 
Amerikan asma anaçları üzerine aşılı Narince üzüm çeşidine ait fidanlar kullanılmıştır.  
 
Aşılı asma fidanlarının elde edilmesi: 
Aşılamaya hazırlık aşamaları ve aşılama işlemi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı’na ait Aşılama 
Ünitesi’nde gerçekleştirilmiştir.  Dinlenme döneminde alınan anaçlık ve kalemlik çeliklerin, 
fungusitli suda (1 kg Switch 62.5 WG, SYNGENTA/m3 su) sırasıyla 48 ve 24 saat 
bekletilmelerinin ardından, 55ºC’de sırasıyla 30 ve 15 dakika termoterapi uygulaması 
gerçekleştirilerek materyallerin aşılama işlemine hazırlanmaları sağlanmıştır. Aşılama 
öncesinde anaçlarda göz köreltme ve dip tazeleme uygulamaları yapılmış, kalemler ise tek 
göz üzerinden kesilmiştir. Aşılama işlemi masa başı Omega (Ω) sistemine göre 
gerçekleştirilmiş olup, aşılama işleminin hemen ardından aşı yerinde kallus gelişiminin 
sağlanması amacıyla 1. parafinleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Parafinleme işleminin 
ardından, kapalı plastik kasalar içerisine 1 kat nemli çam talaşı, 1 kat parafinli çelik olacak 
şekilde katlama uygulaması yapılmıştır. Katlama kasaları iklim odasına aktarılarak 21 gün 
süreyle 23±2ºC sıcaklık ve %85-90 nem koşullarında kaynaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Kaynaştırma işlemi tamamlandığında katlama kasaları içerisindeki aşılı çelikler alıştırmaya 
bırakılmış ve ardından kasalardan çıkarılıp bir kompresör yardımıyla üzerlerindeki talaşlardan 
temizlenerek, kaynaştırma süresince gelişen kalluslarda nem kaybının önlenmesi amacıyla 2. 
parafinleme uygulamasına tabi tutulmuşlardır. Bu aşamadan sonra aşılı çelikler yeniden 
alıştırmaya bırakılmış ve ardından DS ve IBA uygulamalarını gerçekleştirmek üzere seraya 
aktarılmıştır.  
 
DS ve IBA uygulamaları 
Duman solüsyonlarının hazırlanmasında, Downes ve ark. (2013) tarafından uygulanan 
prosedürün modifiye edilmesiyle oluşturulan metot kullanılmıştır. Yakma işlemi, Yozgat 
Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait serbest alanda gerçekleştirilmiştir. Duman 
çözeltilerinin hazırlanmasında, Narince üzüm çeşidine ait budama atıkları toplanmış ve yakma 
işlemi özel bir sistem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu sisteme göre, 5 L hacimli metal 
yakma sobası (~165 °C), silikon boru, 4 L hacimli musluk suyu içeren şişe, vakumu sağlamak 
amacıyla elektrik süpürgesi (emiş gücü ~40 kPa) ve hava besleme hortumu kullanılarak bir 
düzenek oluşturulmuştur. Musluk suyunu içeren şişenin üst kısmına iki adet delik açılmıştır. 
Bunlardan birincisi, hava besleme hortumuyla elektrik süpürgesine bağlanırken; ikincisi 
silikon bir boruyla metal yakma sobasına bağlanmıştır. Yakma işlemi öncesinde bağ budama 
atıkları sabit ağırlığa gelinceye kadar 120 saat süreyle 65 °C sıcaklıktaki hava sirkülasyonlu 
etüvde kurutulmuştur ve ardından 3 alt numune içeren 1’er kg bağ budama atığı hazırlanan 
yakma ünitesinde yakılmıştır. Yanma sırasında ortaya çıkan duman musluk suyu içerisinden 
geçirilmiştir. Bitkisel materyaller tamamen yanana kadar (~60 dk) yakma işlemine devam 
edilmiştir. Hazırlanan konsantre duman çözeltileri kaba filtre kağıdı yardımıyla süzülerek, 
farklı konsantrasyonlarda seyreltilmiştir. Duman solüsyonları, uygulamaların yapılacağı 
zamanına kadar 4 °C’de muhafaza edilmiştir. Çalışmada IBA kaynağı olarak, Merck 
firmasına ait (CAS: 133-32-14) ticari ürün kullanılmıştır. Dikim işlemi öncesinde aşılı asma 
fidanlarının dipten 2.5 cm’lik kısımları, farklı konsantrasyonlardaki solüsyonlar (%0.5 DS, 
%1 DS, %0.5 DS + 50 ppm IBA, %1 DS + 50 ppm IBA ve 50 ppm IBA) içerisine 24 saat 
süreyle yavaş daldırmaya tabi tutulmuştur. Kontrol gruplarda ise saf su kullanılmıştır. 
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Bitkilerin Yetiştirilmesi 
Aşılı fidanlar, içerisinde eşit hacimde torf:perlit (1:1) bulunan, 11×11×22 cm ebatlarındaki PE 
malzemeden yapılmış potlar içerisine dikilmiştir. Fidanlar dikim işleminin hemen ardından 
sulanmış; sulama sayısı ve miktarı, vejetasyon süresince drenaj oranı %30 esas alınarak 
ayarlanmıştır. Asma fidanları, söküm işleminin gerçekleştirileceği zamana kadar 15’er gün 
aralıklarla, Ollat ve ark. (1998) tarafından asma fidanı yetiştiriciliği için önerilen ve 
bileşiminde Ca(NO3)2.4H2O (2.5 mM), KH2PO4 (1.0 mM), KNO3 (2.5 mM), MgSO4.7H2O 
(1.0 mM), Na2MoO4 (0.013 µM), ZnSO4.7H2O (2.40 µM), CuSO4 (0.5 µM), MnCl2.4H2O 
(9.2 µM), H3BO3 (46.4 µM), NaFe(III)-EDTA (45 µM) bulunan besin solüsyonu ile sulanmış 
ve solüsyonun pH’sı 6.5’e ayarlanmıştır. 
 
Ölçüm ve analizler 
Nisan-Temmuz aylarını kapsayan toplam 90 günlük yetiştirme periyodunun ardından 
uygulamalar arasındaki farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla asma fidanları bulundukları 
yetiştirme ortamlarından sökülerek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
bünyesinde mevcut Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Laboratuvarı’nda fidan randımanı, 
yaprak (boğum) sayısı, sürgün uzunluğu, sürgün taze ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı, sürgün 
kuru madde oranı, kök uzunluğu, kök sayısı, kök gelişim düzeyi, kök taze ağırlığı, kök kuru 
ağırlığı ve kök kuru madde oranı bakımından incelenmiştir. 
Fidan randımanı: FR=[SFS/DSF]×100 eşitliği yardımıyla hesaplanmıştır. Bu eşitlikte, FR= 
fidan randımanı (%); SFS=sökülen fidan sayısı (adet); DFS=dikilen fidan sayısı (adet)’dır. 
Yaprak (boğum) sayısı: Her bir sürgünün uç kısmında bulunan tam açılmış ilk yaprak, birinci 
yaprak kabul edilerek dip kısma doğru tüm yapraklar sayılmış ve ortalamaları adet olarak 
belirlenmiştir. 
Sürgün uzunluğu: Her bir sürgünün uç kısmından başlanarak dip noktasına kadar olan 
mesafe bir cetvel yardımıyla ölçülerek ortalamaları cm olarak kaydedilmiştir. 
Sürgün taze ağırlığı: Her bir sürgünün taze ağırlığı 0.0001 g hassasiyetindeki analitik terazi 
yardımıyla tartılarak ortalamaları g cinsinden ifade edilmiştir.  
Sürgün kuru ağırlığı: Taze ağırlıkları hesaplanan sürgünler, 72 saat süreyle 65 °C 
sıcaklıktaki hava sirkülasyonlu etüvde bekletildikten sonra, kuru ağırlıkları 0.0001 g 
hassasiyetindeki analitik terazi yardımıyla tartılarak ortalamaları mg olarak ifade edilmiştir. 
Sürgün kuru madde oranı: Sürgün kuru ağırlıklarının sürgün taze ağırlıklarına oranlanması 
ile % olarak hesaplanmıştır. 
Kök uzunluğu: Anaçlar üzerindeki en uzun kökün çıkış noktası ile son bulduğu nokta 
arasındaki mesafe bir cetvel yardımıyla ölçülerek ortalamaları cm olarak alınmıştır. 
Kök sayısı: Çapı 2 mm’den kalın olan kökler tek tek sayılarak ortalamaları adet olarak 
kaydedilmiştir. 
Kök gelişim düzeyi: Her anaca ait köklerin gelişim düzeyi 0-4 skalası esas alınarak 
gruplandırılmıştır. Bu skalaya göre kökler: 0-gelişme yok, 1-zayıf, 2-orta, 3-kuvvetli, 4-çok 
kuvvetli olarak sınıflandırılmıştır. 
Kök taze ağırlığı: Her anaca ait köklerin yaş ağırlıkları 0.0001 g hassasiyetindeki analitik 
terazi yardımıyla ölçülerek ortalamaları g cinsinden kaydedilmiştir. 
Kök kuru ağırlığı: Taze ağırlıkları belirlenen kökler, 72 saat süreyle, 65˚C sıcaklıktaki hava 
sirkülasyonlu etüvde bekletilerek, kuru ağırlıkları 0.0001 g hassasiyetindeki analitik terazi 
yardımıyla tartılmış ve ortalamaları mg cinsinden belirlenmiştir.  
Kök kuru madde oranı: Kök kuru ağırlıklarının kök taze ağırlıklarına oranlanması ile % 
olarak hesaplanmıştır.  
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Deneme Deseni ve Verilerin Değerlendirilmesi 
Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre dizayn edilmiş olup; çalışmalar, 6 farklı 
uygulama, 2 farklı anaç × çeşit kombinasyonu, 3 tekerrür ve her tekerrürde 20 adet bitki 
olmak üzere toplam 720 adet asma fidanı üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen sayısal veriler; 
IBM SPSS vrs. 20.0 paket programı kullanılarak varyans analizine (ANOVA) tabi tutulmuş, 
ortalamalar arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Duncan çoklu karşılaştırma metodu 
(p≤0.05) kullanılmıştır. Aynı zamanda Xlstat programı kullanılarak korelasyon analizi ve 
PCA yapılmış, Biplot grafiği ve ısı haritası (heat map) oluşturulmuştur. 
 
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
Bu araştırmada, farklı konsantrasyonlardaki DS ve IBA uygulamalarının asma fidanlarının 
randımanı ve kalite özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre, 
fidan randımanı ve yaprak sayısı bakımından ‘Çeşit × Uygulama’ interaksiyonu istatistiki 
açıdan önemliyken; sürgün uzunluğu, sürgün taze ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı ve sürgün kuru 
madde oranı bakımından ‘Çeşit’ ve ‘Uygulama’ faktörleri; kök uzunluğu, kök sayısı, kök 
gelişim düzeyi, kök taze ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve kök kuru madde oranı bakımındansa 
‘Uygulama’ faktörleri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 
Asma fidanlarının randımanlarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de sunulmuştur. Buna göre, fidan 
randımanı bakımından en yüksek değerler, 1103 P + Narince çeşidinin %0.5 DS (%68.60) ve 
50 ppm IBA (%67.80) dozlarından elde edilirken; 110 R + Narince çeşidinin %0.5 DS 
(%65.47), %0.5 DS + 50 ppm IBA (%67.50) ve %1 DS + 50 ppm IBA (%66.67) dozlarından 
alınmıştır. Mavi ve ark. (2010) tarafından dumanın aktif bileşenlerinden bütenolid’in kavun 
tohumlarında priming uygulaması sonrasında fidelerin çıkış hızını artırdığı tespit edilirken; 
Sparg ve ark. (2006) tarafından DS uygulamalarının Zea mays L.’ta (Poaceae) fide canlılığını 
yükselttiği bildirilmiştir. Asma fidanlarının yaprak sayısı değerlerine ilişkin bulgular Çizelge 
1’de verilmiştir. Buna göre, yaprak sayısı bakımından en yüksek ortalamalar, 1103 P + 
Narince çeşidinin %1 DS dozundan (%9.33) elde edilmiştir. Kulkarni ve ark. (2008), DS 
uygulamalarının Lycopersicon esculentum L.’da (Solanaceae) yaprak sayısı, bitki boyu ve 
gövde kalınlığında artışa neden olduğunu ortaya koymuştur. Kulkarni ve ark., (2010) 
tarafından yürütülen bir diğer çalışmada DS uygulamalarının soğanda yaprak sayısı, yaprak 
uzunluğu, yaprak taze ve kuru ağırlığı, soğan yarıçapı ve ağırlığını artırdığı bildirilmiştir. 
Asma fidanlarının sürgün uzunluklarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de sunulmuştur. Buna göre, 
sürgün uzunlukları bakımından 1103 P + Narince’de en yüksek ortalamaların %0.5 DS 
uygulamalarından alındığı (32.00 cm) belirlenirken; 110 R + Narince’de ise %0.5 DS ve 50 
ppm IBA uygulamalarından elde edildiği (sırasıyla, 20.00 ve 20.67 cm) saptanmıştır. Benzer 
şekilde, Ramos ve ark. (2019) tarafından bitkisel duman solüsyonlarının Brezilya 
savanlarında fide uzunluğunu arttırdığı belirlenmiştir. Asma fidanlarının sürgün taze 
ağırlıklarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de yer almaktadır. Buna göre, 1103 P + Narince’de 
%0.5 DS uygulamalarının (10.43 g); 110 R + Narince’de ise %0.5 DS (7.30 g) ve 50 ppm 
IBA (7.55 g) uygulamalarının sürgün taze ağırlığı ortalamaları bakımından en yüksek değeri 
temsil ettikleri belirlenmiştir. Paralel olarak Downes ve ark. (2010) tarafından, DS 
uygulamalarının çok yıllık yem bitkisi türlerinin fide taze ağırlıkları üzerine olumlu etki 
yaptığı bildirilmiştir. Bir diğer araştırmada ise Ghebrehiwot ve ark. (2013) DS uygulamaları 
sonucunda teff bitkisinde (Eragrostis tef) gövde kalınlığın önemli oranda artış gösterdiğini 
kaydetmişlerdir. Aremu ve ark. (2012a), DS uygulanan Musa acuminata’da (Musaceae) 
sürgün sayısının önemli derecede artış gösterdiğini saptamışlardır.   
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Yapılan bazı araştırmalar ise yüksek konsantrasyondaki gliseronitril (> 300 µM) ve 3,4,5-
trimethylfuran-2(5H)-on (>10-4 M) uygulamalarının, sırasıyla Anigozanthos flavidus ve 
Abelmoschus esculentus (Malvaceae) türlerinde fide büyümesini baskıladığı belirlenmiştir 
(Downes ve ark., 2013; Papenfus ve ark., 2015). Asma fidanlarının sürgün kuru ağırlıklarına 
ilişkin bulgular Çizelge 1’de yer almaktadır. Buna göre, sürgün kuru ağırlıkları bakımından 
hem 1103 P + Narince’de (2.59 g) hem de 110 R + Narince’de (1.68 g), %0.5 DS 
uygulamalarının en yüksek ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer olarak 
Kulkarni ve ark. (2007a), Lycopersicon esculentum L.’da (Solanaceae) yapraktan butenolid 
uygulaması sonucunda fidelerin büyüme performansının arttığını kaydetmişlerdir. Demir ve 
ark. (2009) ise, bütenolid’in Solanum melongena L. (Solanaceae)’da fide çıkış hızına ek 
olarak, fide taze ve kuru ağırlıklarının da kontrole oranla daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. 
DS uygulamalarının farklı bitki türlerinde yaprak alanı ile birlikte sürgün taze/kuru ağırlığının 
artırılması bakından olumlu etkilerinin bulunduğu çeşitli araştırmacılar tarafından da rapor 
edilmiştir (Downes ve ark., 2010; Iqbal ve ark., 2016; Kulkarni ve ark., 2007a; Başaran ve 
ark., 2019). Asma fidanlarının sürgün kuru madde oranlarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de yer 
almaktadır. Buna göre, sürgün kuru madde oranları bakımından 1103 P + Narince’de %0.5 
DS (%24.90) ve 50 ppm IBA (%27.23) uygulamaların en yüksek değerlere sahip oldukları 
tespit edilirken; 110 R + Narince’de ise tüm DS ve IBA uygulamalarının kontrol gruplara 
kıyasla daha yüksek ortalamalara sahip oldukları belirlenmiştir. Jäger ve ark. (1996) ve 
Elsadek ve Yousef, 2019) tarafından DS uygulamalarının Lactuca sativa L. (Asteraceae) ve 
Cucumis sativus’ta (Cucurbitaceae) fide kütlesini arttırdığı bildirilmiştir. Duman 
uygulamalarının bitki büyümesi üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu farklı araştırmacılar 
tarafından da rapor edilmiştir (Ghebrehiwot ve ark., 2012; Kamran ve ark., 2013; Govindaraj 
ve ark., 2016; Khatoon ve ark., 2020). 
Asma fidanlarının kök uzunluklarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de sunulmuştur. Buna göre, 
kök uzunlukları bakımından 1103 P + Narince’de en yüksek ortalamaların %0.5 DS (19.67 
cm), %1 DS (21.33 cm) ve %0.5 DS + 50 ppm IBA (18.67 cm) uygulamalarından alındığı 
belirlenirken; 110 R + Narince’de ise %1 DS + 50 ppm IBA (11.00 cm) hariç diğer tüm 
uygulamaların kontrol gruplara (9.67 cm) göre daha yüksek ortalamalara sahip olduğu 
saptanmıştır. Paralel olarak Wang ve ark. (2017) tarafından, dumanda yer alan aktif 
maddelerden katekol’ün, Nicotiana attenuata’nın (Solanaceae) kök uzunluğunu arttırdığı 
belirlenmiştir. Asma fidanlarının kök sayılarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de sunulmuştur. 
Buna göre, kök sayıları bakımından 1103 P + Narince’de %0,5 DS + 50 ppm IBA (13.00 
adet), %1 DS + 50 ppm IBA (12.67 adet) ve 50 ppm IBA (11.00 adet) uygulamalarının 
kontrol gruplara (5.67 adet) kıyasla daha yüksek ortalamalara sahip olduğu; 110 R + 
Narince’de ise DS ve IBA uygulamalarının kontrol gruplara kıyasla istatistiksel olarak önemli 
bir artışa neden olmadığı belirlenmiştir. Benzer olarak DS uygulamalarının, Tulbaghia 
türlerinde (Aremu ve ark., 2014) ve Ipomoea marguerite (Convolvulaceae)’de (Aslam ve ark., 
2014) kök sayısının artırılması bakımından etkili bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır. 
Asma fidanlarının kök gelişim düzeylerine ilişkin bulgular Çizelge 1’de sunulmuştur. Buna 
göre, kök gelişim düzeyleri bakımından 1103 P + Narince’de %1 DS (3.33) hariç diğer tüm 
uygulamaların kontrol gruplara (2.67) kıyasla daha yüksek ortalamalara sahip olduğu 
belirlenmiş; 110 R + Narince’de ise DS ve IBA uygulamalarının kontrol gruplara göre 
istatistiksel olarak önemli bir artışa neden olmadığı saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda, DS 
uygulamalarının Vigna radiata (L.) (Leguminosae) (Taylor ve van Staden, 1996) ve 
Lycopersicon esculentum L. (Solanaceae)’da (Taylor ve van Staden, 1998) kök oluşumunu 
arttırdığı ve DS’nin sürgün gelişimine kıyasla kök gelişimini uyarmada daha etkili bir 
uygulama olduğu bildirilmiştir (Jain ve van Staden, 2006; Moreira ve ark., 2010). Asma 
fidanlarının kök taze ağırlıklarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de yer almaktadır.   
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Buna göre, kök taze ağırlıkları bakımından 1103 P + Narince’de en yüksek ortalamaların %1 
DS (2.27 g) ile %0.5 DS + 50 ppm IBA’dan (2.09 g) alındığı ve bu değerlerin %1 DS + 50 
ppm IBA (2.12 g) ve 50 ppm IBA (1.92 g) ile anı istatistiksel grupta yer aldığı belirlenirken; 
110 R + Narince’de ise %0.5 DS (2.28 g), %1 DS (1.98 g) ve %0.5 DS + 50 ppm IBA (2.62 
g) uygulamalarının kontrol gruplara (1.35 g) kıyasla daha yüksek ortalamalara sahip olduğu 
belirlenmiştir. Asma fidanlarının kök kuru ağırlıklarına ilişkin bulgular Çizelge 1’de yer 
almaktadır. Buna göre, kök kuru ağırlıkları bakımından 1103 P + Narince’de %1 DS (0.50 g) 
ve %1 DS + 50 ppm IBA (0.43 g) uygulamalarının en yüksek değerlere sahip oldukları tespit 
edilirken; 110 R + Narince’de ise %0.5 DS (0.60 g) ve %0.5 DS + 50 ppm IBA (0.51 g) 
uygulamalarının en yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir. Akhtar ve ark. (2017) 
tarafından DS uygulamalarının Oryza sativa (Poaceae)’nın kök taze/kuru ağırlığında önemli 
oranda artış sağladığı bildirilmiştir. Asma fidanlarının kök kuru madde oranlarına ilişkin 
bulgular Çizelge 1’de sunulmuştur. Buna göre, kök kuru madde oranları bakımından 1103 P + 
Narince’de %0.5 DS (%21.90) uygulamasının en yüksek değerlere sahip olduğu tespit 
edilirken; 110 R + Narince’de ise %0.5 DS (%26.40) ve 50 ppm IBA (%26.40) 
uygulamalarının kontrol gruplara (%19.37) ve diğer uygulamalara (%1 DS: %17.87; %0.5 DS 
+ 50 ppm IBA: %20.00; %1 DS + 50 ppm IBA:%19.37) kıyasla daha yüksek ortalamalara 
sahip oldukları belirlenmiştir. Bitkisel duman uygulamalarının, çimlenme sonrası büyüme 
üzerindeki olumlu etkileri; Oryza sativa L. (Poaceae) (Jamil ve ark., 2014; Doherty ve Cohn, 
2000; Malook ve ark., 2017), Triticum aestivum L. (Poaceae) (Aslam ve ark., 2015) ve Zea 
mays L.’ta (Poaceae) (van Staden ve ark., 2006; Aslam ve ark., 2017) da gözlemlenmiştir. 
Araştırmacılar tarafından, DS uygulamalarının fidelerin büyümesini bu derece teşvik 
etmesinde (De Lange ve Boucher, 1990; Dixon ve ark., 2009; Aslam ve ark., 2017) bitkisel 
dumanda yer alan bütenolid bileşiğinin önemli bir rol oynağı bildirilmektedir (Sparg ve ark., 
2006; Kulkarni ve ark., 2006; Kulkarni ve ark., 2007b; Kulkarni ve ark., 2008). Yapılan 
çalışmalar, duman teknolojisinin tarımsal ürünlerde büyüme artışı sağlanmasının yanında, 
verim ve kalite özelliklerinin iyileştirilmesi bakımından da etkili bir yöntem olduğunu 
kanıtlanmıştır (Dixon ve ark., 1995; Light ve Van Staden, 2004; Kulkarni ve ark., 2008). 
Khatoon ve ark. (2020), bitkisel kaynaklı dumanın bitkiler üzerinde biyostimülant etki 
göstererek çimlenme sırasında ve sonrasında etkin bir role sahip olduğunu; bununla birlikte, 
bitkilerin mineral madde kapsamında önemli değişikliklere yol açtığını ve potansiyel olarak 
erken hasadı kolaylaştırarak ürün verimliliğini artırdığını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde 
Thomas ve van Staden (1995), Apium graveolens L.’te (Apiaceae); Kulkarni ve ark. (2010) 
Allium cepa L.’da (Alliaceae); Aremu ve ark. (2012b) Musa acuminata’da (Musaceae); 
Kulkarni ve ark. (2007b) akasyada ve Kulkarni ve ark. (2007a; 2008) ise Abelmoschus 
esculentus (Malvaceae) ve Lycopersicon esculentum L.’da (Solanaceae) duman ve 
karrikinolid uygulamalarının büyüme ve verimliliği kayda değer bir şekilde arttırdığını tespit 
etmişlerdir. 
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Çizelge 1. DS uygulamalarının asma fidanlarının randımanı ve kalite özelliklerinde meydana 
getirdiği değişimler 

Uygulamalar Özellikler 
Anaç + Çeşit Kombinasyonu 

ORT Özellikler 
Anaç + Çeşit Kombinasyonu 

ORT 1103 P + 
Narince 

110 R +  
Narince 

1103 P + 
Narince 

110 R +  
Narince 

%0,5 DS 

Fidan 
Randımanı 

68.60±2.55az 65.47±2.35 ab 67,03 Azz 

Kök 
Uzunluğu 

19.67±1.18 ab 19.67±4.63 a 19,67 A 
%1 DS 53.27±3.27 bc 52.27±5.15 bc 52,77 C 21.33±1.40 a 17.67±4.48 a 19,50 A 

%0,5 DS + 
50 ppm IBA 

44.43±5.57 c 
67.50±1.12 

a**** 
55,97 BC 18.67±1.40 ab 14.00±1.73 a 16,33 A 

%1 DS + 50 
ppm IBA 

50.87±4.52 bc 
66.67±0.72 

a**** 
58,77 B 16.67±1.33 b 11.00±2.52 ab 13,83 B 

50 ppm IBA 67.80±1.10 a 58.27±5.44 b 63,03 AB 16.67±1.86 b 17.33±1.20 a 17,00 A 
Kontrol 59.83±3.09 b 49.70±2.85 bc 54,77 BC 13.67±0.60 c 9.67±1.76 b 11,67 B 

ORT 57.47±2.63 59.98±2.08öd 58,72 17.78±1.11öd 14.89±1.37 16,33 

%0,5 DS 

Yaprak 
Sayısı 

7.00±0.58 b 7.33±0.33 b 
7,17 
ABzz 

Kök 
Sayısı 

10.00±2.00 ab 12.33±1.20 a 11,17 AB 

%1 DS 9.33±0.88 a**** 6.33±0.20 bc 7,83 A 7.67±2.40 ab 12.33±0.88 a 10,00 B 
%0,5 DS + 

50 ppm IBA 
6.67±0.00 bc 7.00±1.00 b 6,83 B 13.00±2.08 a 13.00±2.08 a 13,00 A 

%1 DS + 50 
ppm IBA 

7.00±0.67 b 5.85±0.17 bc 6,42 B 12.67±2.40 a 9.67±2.33 ab 11,17 AB 

50 ppm IBA 7.67±0.33 b 6.67±0.33 bc 
7,17 
AB 

11.00±1.15 a 12.67±0.88 a 11,83 AB 

Kontrol 7.00±1.00 b 5.67±0.20 c 6,33 B 5.67±1.45 b 6.33±1.45 ab 6,00 B 
ORT 7.44±0.32** 6.47±0.25 6,96 10.00±0.93 11.06±0.79öd 10,53 

%0,5 DS 

Sürgün 
Uzunluğu 

32.00±2.31 a**** 20.00±1.06 a 
26,00 

A 

Kök 
Gelişim 
Düzeyi 

4.00±0.00 a 4.00±0.00 a 4,00 A 

%1 DS 27.67±3.48 ab 19.67±1.06 a 
23,67 

A 
3.33±0.67 ab 3.00±0.00 b 3,17 B 

%0,5 DS + 
50 ppm IBA 

26.00±1.36 b 18.00±1.21 ab 
22,00 
AB 

4.00±0.00 a 4.00±0.00 a 4,00 A 

%1 DS + 50 
ppm IBA 

23.00±2.52 bc 16.67±1.18 b 
19,83 

B 
4.00±0.00 a 3.67±0.33 ab 3,83 AB 

50 ppm IBA 26.33±2.91 b 20.67±0.33 a 
23,50 

A 
4.00±0.00 a 3.67±0.33 ab 3,83 AB 

Kontrol 21.17±2.40 c 17.00±0.53 b 
19,08 

B 
2.67±0.67 b 4.00±0.00 a 3,33 AB 

ORT 26.03±1.35**** 18.67±0.91 22,35 3.67±0.18 3.72±0.11öd 3,69 
%0,5 DS 

Sürgün 
Taze 

Ağırlığı 

10.43±0.73 a 7.30±0.12 a 8,87 A 

Kök Taze 
Ağırlığı 

1.90±0.12 b 2.28±0.25 a 2,09 A 
%1 DS 9.96±0.32 ab 7.42±0.19 a 8,69 A 2.27±0.14 a 1.98±0.33 a 2,13 A 

%0,5 DS + 
50 ppm IBA 

7.79±0.52 b 6.93±0.62 ab 7,36 B 2.09±0.27 ab 2.62±0.77 a 2,36 A 

%1 DS + 50 
ppm IBA 

9.66±0.16 ab**** 5.59±1.06 bc 7,63 B 2.12±0.20 ab 1.43±0.12 b 1,77 AB 

50 ppm IBA 7.33±1.12 b 7.55±0.40 a 7,44 B 1.92±0.20 ab 1.37±0.17 b 1,65 AB 
Kontrol 7.89±0.77 b 5.90±0.12 c 6,89 C 1.31±0.19 c 1.35±0.17 b 1,33 B 

ORT 8.84±0.64** 6.78±0.36 7,81 1.93±0.19öd 1.84±0.17 1,89 
%0,5 DS 

Sürgün 
Kuru 

Ağırlığı 

2.59±0.11 a 1.68±0.05 a 2,13 A 

Kök Kuru 
Ağırlığı 

0.42±0.01 b 0.60±0.06 a 0,51 A 
%1 DS 2.53±0.20 a 1.54±0.02 b 2,04 A 0.50±0.02 a 0.25±0.05 c 0,37 B 

%0,5 DS + 
50 ppm IBA 

1.94±0.08 b 1.51±0.09 b 1,72 B 0.42±0.01 b 0.51±0.13 ab 0,47 AB 

%1 DS + 50 
ppm IBA 

2.46±0.10 a**** 1.31±0.07 c 
1,89 
AB 

0.43±0.03 ab 0.28±0.06 bc 0,35 B 

50 ppm IBA 1.99±0.30 b 1.59±0.08 ab 
1,79 
AB 

0.36±0.08 bc 0.37±0.06 b 0,36 B 

Kontrol 1.84±0.25 b 1.14±0.02 d 1,49 C 0.27±0.03 c 0.39±0.08 b 0,33 B 
ORT 2.23±0.16**** 1.46±0.08 1.84 0.40±0.05öd 0.40±0.04 0,40 
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%0,5 DS 

Sürgün 
Kuru 

Madde 
Oranı 

24.90±1.72 ab 22.67±1.46 a 
23,78 

A 

Kök Kuru 
Madde 
Oranı 

21.90±0.99 a 26.40±1.80 a 24,15 A 

%1 DS 24.07±0.61 b**** 20.90±0.42 ab 
22,48 

B 
21.10±2.71 ac 17.87±1.57 b 19,48 B 

%0,5 DS + 
50 ppm IBA 

24.07±1.47 bc 21.77±0.19 a 
22,92 

B 
20.33±3.45 ac 20.00±1.17 b 20,17 B 

%1 DS + 50 
ppm IBA 

24.43±0.88 b 22.17±0.73 a 
23,30 

A 
19.33±2.47 ac 19.37±3.08 b 19,35 B 

50 ppm IBA 27.23±0.68 a**** 21.07±0.35 ab 
24,15 

A 
18.73±0.27 c 

26.40±1.03 
a**** 

22,57 AB 

Kontrol 24.33±0.23 c 20.37±0.38 b 
22,35 

B 
19.67±0.48 b 19.37±1.56 b 19,52 B 

ORT 24.84±0.49**** 21.49±0.31 23,16 20.18±1.25 21.57±1.05öd 20,87 
zAynı sütunda küçük harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05). 
zzAynı sütunda büyük harflerle gösterilen ortalamalar arasında interaksiyon bulunmaktadır 
(P<0.05). 
*Aynı satırda yer alan ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir. Etki değeri: *küçük,  **orta, 
***büyük, ****çok büyük. 
ödAynı satırda yer alan ortalamalar arasındaki farklılık önemli değildir. 
 

DS uygulamaları sonrasında asma fidanlarında incelenen özellikler arasında bir korelasyon 
matrisi oluşturulmuştur (Çizelge 2). Korelasyon matrisine göre; STA ile SKA arasında 
(0,958), SU ile SKA arasında (0,884) ve SU ile STA arasında (0,829) güçlü bir pozitif 
korelasyon bulunduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, SU ile SKMO arasında (0,741), STA 
ile KU arasında (0,738), SU ile KU arasında (0,722), SKA ile SKMO arasında (0,721), SKA 
ile KU arasında (0,718), YS ile KU arasında (0,701), YS ile SKA arasında (0,697), KTA ile 
KKA arasında (0,695), YS ile STA arasında (0,640), YS ile SU arasında (0,592) ve KGD ile 
KKA arasında (0,578) tespit edilen pozitif korelasyon istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. 
 

Çizelge 2. DS uygulamaları sonrasında asma fidanlarında incelenen özellikler arasındaki 
korelasyon matrisi (Pearson) 

Özellikler FR YS SU STA SKA SKMO KU KS KGD KTA KKA KKMO 
FR 1 0,088 0,025 -0,095 -0,025 0,239 -0,059 0,038 0,144 0,072 0,109 0,217 
YS 0,088 1 0,592 0,640 0,697 0,549 0,701 -0,069 -0,116 0,522 0,488 0,174 
SU 0,025 0,592 1 0,829 0,884 0,741 0,722 0,012 0,130 0,260 0,193 0,049 

STA -0,095 0,640 0,829 1 0,958 0,521 0,738 0,030 -0,043 0,352 0,280 0,112 
SKA -0,025 0,697 0,884 0,958 1 0,721 0,718 0,035 0,044 0,379 0,279 0,025 

SKMO 0,239 0,549 0,741 0,521 0,721 1 0,397 -0,044 0,111 0,201 0,071 -0,181 
KU -0,059 0,701 0,722 0,738 0,718 0,397 1 0,388 0,016 0,547 0,448 0,413 
KS 0,038 -0,069 0,012 0,030 0,035 -0,044 0,388 1 0,456 0,549 0,284 0,255 

KGD 0,144 -0,116 0,130 -0,043 0,044 0,111 0,016 0,456 1 0,339 0,578 0,222 
KTA 0,072 0,522 0,260 0,352 0,379 0,201 0,547 0,549 0,339 1 0,695 0,011 
KKA 0,109 0,488 0,193 0,280 0,279 0,071 0,448 0,284 0,578 0,695 1 0,537 

KKMO 0,217 0,174 0,049 0,112 0,025 -0,181 0,413 0,255 0,222 0,011 0,537 1 
Kalın yazılan değerler, α=0,05 düzeyinde önemlidir. FR: Fidan Randımanı, YS: Yaprak 
Sayısı, SU: Sürgün Uzunluğu, STA: Sürgün Taze Ağırlığı, SKA: Sürgün Kuru Ağırlığı, 
SKMO: Sürgün Kuru Madde Oranı, KU: Kök Uzunluğu, KS: Kök Sayısı, KGD: Kök Gelişim 
Düzeyi, KTA: Kök Taze Ağırlığı, KKA: Kök Kuru Ağırlığı, KMMO: Kök Kuru Madde 
Oranı.   
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Uygulamalar arasındaki ilişkileri daha iyi açıklamak amacıyla Temel Bileşenler Analizi 
(PCA) yapılmış ve biplot grafiği oluşturulmuştur (Şekil 1). PCA sonuçları, korelasyon matrisi 
tarafından elde edilen ilişkileri desteklemiştir. PCA grafiği incelendiğinde, öznitelik katsayısı 
1'den büyük olan birinci ana bileşen (F1): %41.93 (YS, SU, STA, SKA, SKMO, KU ve 
KTA), ikinci ana bileşen (F2): %19.95 (KS, KGD ve KKA) ve üçüncü ana bileşen (F3): 
%10.03 (FR) olmak üzere ilk üç bileşen toplam kümülatif varyansın %71.90’ını 
açıklamaktadır. Şekil 1’de uygulamaları karşılaştırmak için ilk iki bileşene ait değerler 
kullanılmıştır. Temel eksenin aynı bölümünde yer alan ve benzer vektör uzunluklarına sahip 
olan YS, STA, SKA, SU ve SKMO arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte, temel eksende her iki bileşenin de pozitif bölümünde yer alan ve 
benzer vektör uzunluklarına sahip KTA, KKA, KU, KS, KGD ve KKMO arasında güçlü bir 
pozitif ilişkisinin bulunduğu; aynı özelliklerin farklı vektör uzunluğuna sahip fidan randımanı 
ile pozitif ancak zayıf bir ilişkisinin bulunduğu belirlenmiştir.  
 

 
Şekil 1. Uygulamalara göre fidan randımanı ve kalite özelliklerinden elde edilen temel bileşen 

analizi (PCA)-Biplot grafiği. 
 
Parantezler, her iki ana bileşen tarafından hesaplanan yüzde varyasyonunu gösterir. Mavi 
noktalar özellikleri gösterirken, turuncu noktalar uygulamaları temsil etmektedir. FR: Fidan 
Randımanı, YS: Yaprak Sayısı, SU: Sürgün Uzunluğu, STA: Sürgün Taze Ağırlığı, SKA: 
Sürgün Kuru Ağırlığı, SKMO: Sürgün Kuru Madde Oranı, KU: Kök Uzunluğu, KS: Kök 
Sayısı, KGD: Kök Gelişim Düzeyi, KTA: Kök Taze Ağırlığı, KKA: Kök Kuru Ağırlığı, 
KMMO: Kök Kuru Madde Oranı. 
İncelenen özelliklerin ve uygulamaların gruplandırılması amacıyla, veri matrisinin satır ve 
sütunlarının kümelemeden elde edilen çıktıya göre sıralandığı ısı haritası (heat map) 
oluşturulmuştur (Şekil 2). Bu haritaya göre incelenen özellikler 2 ana gruba ayırmış, 1. ana 
grupta KKMO, FR, KGD, KS, KKA ve KTA özellikleri yer alırken, 2. ana grupta SKA, STA, 
SU, SKMO, KU ve YS özellikleri yer almıştır.  
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Uygulamalar bakımından ise 2 ana grubun oluştuğu ve 1. ana grupta kontrol uygulamalarla 
birlikte, 110 R + Narince’de %1 DS, %1 DS + 50 ppm IBA, 50 ppm IBA uygulamalarının yer 
alırken; 2. ana grupta 1103 P + Narince’de %0.5 DS, %1 DS, %0.5 DS + 50 ppm IBA, %1 
DS + 50 ppm IBA ve 50 ppm IBA uygulamaları ile 110 R + Narince’de %0.5 DS ve %0.5 DS 
+ 50 ppm IBA uygulamalarının yer aldığı belirlenmiştir.  
1103 P + Narince için en iyi uygulamaların haritanın en sağ tarafında yer alan ve yoğun 
olarak yeşil renk tonlarıyla temsil edilen, kümeleme analizinde aynı alt grupta bulunan 50 
ppm IBA ve %0.5 DS olduğu belirlenirken; 110 R + Narince için ise en iyi uygulamaların 
yine haritanın en sağ tarafında yer alan ve yoğun olarak yeşil renk tonlarıyla temsil edilen, 
kümeleme analizinde aynı alt grupta bulunan %0.5 DS + 50 ppm IBA ve %0.5 DS olduğu 
tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2. İncelenen özellikleri ve uygulamaları gruplandıran ısı haritası (heat map). Renk 
skalası: kırmızıdan, siyaha ve yeşile doğrudur. 

 
FR: Fidan Randımanı, YS: Yaprak Sayısı, SU: Sürgün Uzunluğu, STA: Sürgün Taze Ağırlığı, 
SKA: Sürgün Kuru Ağırlığı, SKMO: Sürgün Kuru Madde Oranı, KU: Kök Uzunluğu, KS: 
Kök Sayısı, KGD: Kök Gelişim Düzeyi, KTA: Kök Taze Ağırlığı, KKA: Kök Kuru Ağırlığı, 
KMMO: Kök Kuru Madde Oranı.    
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SONUÇ 
Bağ budama atıklarından elde edilen farklı konsantrasyonlardaki duman solüsyonlarının 
asmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bu araştırma sonucunda, özellikle %0.5 
konsantrasyonundaki DS uygulamalarının kontrol gruplara kıyasla her iki anaç × çeşit 
kombinasyonunda da fidan randımanı, sürgün uzunluğu, sürgün taze ağırlığı, sürgün kuru 
ağırlığı, sürgün kuru madde oranı, kök uzunluğu, kök taze ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve kök 
kuru madde oranı bakımından daha yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir. DS 
uygulamalarının IBA ile kombinasyon halinde uygulanmasından ziyade, tek olarak ve düşük 
konsantrasyonlarda kullanıldıklarında fidan randımanı ve kalitesinin artırılması bakımından 
IBA’ya kıyasla daha etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma ile, tarımsal 
faaliyetlerde üretim sürecinin devamlılığını sağlayabilecek organik, çevre dostu ve düşük 
maliyetli üretim girdisi olarak tarımsal kökenli organik atıkların duman solüsyonlarına 
dönüştürülerek, bitkisel üretimde ham madde ihtiyacının azaltılmasına yönelik olarak 
uygulanabilirlik potansiyellerinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda DS 
uygulamalarının, başta asma olmak üzere ülkemizde tarımı yapılan pek çok farklı bitki türüne 
ait budama atığına katma değer kazandırmak amacıyla kullanılabileceği ve böylece dünyada 
öncelikli politika hedefi olarak benimsenen atık yönetimine katkı sağlanabileceği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 Sığır yetiştiriciliğinde kullanılan en popüler biyoteknolojik yöntem suni tohumlamadır. 
Kızgınlığın saptanmasındaki yeterlilik, suni tohumlama performansını dolayısıyla da ineklerin 
üreme performansını belirleyen faktördür. Çoğu süt sığırcılığında östrus tespit oranı % 50'nin 
altındadır. Bu nedenle, senkronizasyon protokolleri belli zamanlarda kızgınlıkları 
uyardıklarından veya östrus tanısı konulmaksızın belirlenmiş bir zamanda tohumlamaya 
olanak verdiklerinden dolayı bu amaç için uygundur. Süt ve sürü kapasite üretiminin gittikçe 
artmasının fertilite üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Kızgınlık senkronizasyonunda başarılı 
protokoller oluşturma çabaları öncelikle foliküler dalgaların senkronizasyonu üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Daha sonraları östrus ve ovulasyonun engellenmesi üzerine yoğunlaşılmıştır. 
Çok sayıda araştırmacı, çeşitli senkronizasyon yöntemlerinin gebelik oranı üzerindeki etkisi 
konusunda karşılaştırmalı araştırmalar yapmıştır. Bazı araştırmacılar, gebeliğe rağmen, farklı 
senkronizasyon yöntemleri arasında bir fark olmadığını iddia etmişlerdir. Öte yandan, bazıları 
gebelik oranına bağlı olarak farklı senkronizasyon yöntemleri arasında belirgin bir fark 
göstermiştir. Bununla birlikte, aynı   cins inekler ve aynı senkronizasyon yöntemine tabi tutulan 
inekler arasında bir eşitsizlik olduğunu öne sürdüler. Öne sürülen her protokolün kendine özgü 
avantajları bulunduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu derlemde, ineklerde 
uygulanan östrus ve     ovulasyon senkronizasyon programları ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İnek, Seksüel, Senkronizasyon. 
 

SEXUAL SYNCHRONIZATION METHODS IN COWS 
 
ABSTRACT 
The most popular biotechnological method used in cattle breeding is artificial insemination. 
The proficiency in determining ostrus is one of the most important factors that determine the 
artificial insemination performance and the reproduction performance of cows. In most dairy 
cattle breeding determining ostrus rates are below 50%. Therefore, synchronization protocols 
are suitable for this purpose because they stimulate ostrus at certain times or allow 
insemination at a specified time without a diagnosis of oestrus. The increasing production of 
milk and herd capacity has a negative effect on fertility. Efforts to establish successful 
protocols in ostrus synchronization primarily focused on the synchronization of follicular 
waves. Later on, it focused on preventing oestrus and ovulation. Numerous researchers have 
conducted comparative research on the effect of various synchronization methods on 
pregnancy rate. Some researchers have claimed that, despite pregnancy, there is no difference 
between different synchronization methods. On the other hand, some researchers showed a 
significant difference between different synchronization methods depending on the pregnancy 
rate.   
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However, they suggested an inequality between cows of the same breed and cows subjected 
to the same synchronization method. Each proposed protocol has its own advantages and 
disadvantages. In this review, estrus and ovulation synchronization programs in cows were 
discussed. 
Keywords: Cow, Sexual, Synchronization 
 
1.GİRİŞ 
Sürü reprodüktif, verimi süt işletmelerinin karlılığının belirlenmesinde önemli bir etkendir. 
Ekonomik istikrarın devamlılığı açısından ticari işletmelerde her inekten yılda bir buzağının 
doğması istenir. İstenilen başarıya ulaşılabilmesi için östrus tam olarak belirlenmeli, 
tohumlama zamanında yapılmalı ve kayıt sisteminin düzgün bir şekilde çalışması istenir. 
Sütçü işletmelerin birçoğunda östrus tespiti %50’nin altında olduğu görülür. Östrus tespitinin 
düşük olması, senkronizasyon yöntemleri belirli bir zamanda kızgınlıkları uyardıklarından 
veya östrus tanısı olmaksızın belirli bir zamanda tohumlamaya kolaylık sağladığı için 
senkronizasyon protokolleri bu amaçlar için uygundur. Hayvancılık sektöründe önemli bir 
yere sahip olan reprodüksiyon teknolojisi; in vitro fertilizasyon, gen transferi, suni 
tohumlama(st) ve klonlama gibi birtakım yenilikler sonucunda şekillenmiştir. Bu yeniliklerin 
en yaygın ve etkin olanı, spermanın dondurulması ve dişi hayvanların suni tohumlama 
yöntemiyle tohumlanma esasına dayanan tohumlama teknolojisidir. Üreme performansı 
üzerine östrus tespit oranının önemli bir etkisi vardır. Yanlış ve yetersiz tespit oranları gebelik 
başına düşen tohumlama sayısında artışa, boş geçen gün sayısının artmasında ve buzağılama 
aralığının uzamasına sebep olur. Bu nedenlerden dolayı tohumlamaların uygun zamanda 
yapılması hem de fertilite oranlarının artırılmasında çeşitli senkronizasyon yöntemleri 
geliştirilmiştir. Östrus ve ovulasyonun belirli bir zaman aralığına sıkıştırılmasına “östrus 
senkronizasyonu” denir. 
Amerika’da yapılan çalışmada östrus tespitinde yetersizlikten kaynaklanan zarar yaklaşık 
olarak 300 milyon dolar olduğu bildirilmiştir. Yapılan başka bir çalışmada tohumlamaların 
%5-30’nun zamanında yapılmadığını göstermiştir. İnek yetiştiriciliğinde östrus ve ovulasyon 
önemli bir yere sahiptir (Rensis ve Scaramuzzi, 2003). 
İneklerde senkronizasyonun başlıca amaçları: 
- Östrusun belirlenmesinde zaman kaybını azaltmak, 
- Suni tohumlamanın ekstansif yetiştiricilikte kullanımını artırmak, 
- Östrusları belirli bir zaman diliminde toplulaştırmak, 
- Emriyo nakli için taşıyıcı ve verici hayvanların arasında zaman farkını ortadan kaldırmak, 
- Postpartum 45.-56. Gününde tohumlamalar yapılarak yılda bir buzağı alımını sağlamak, 
- İneklerin östrus belirtisi gözlemlemeden tohumlamasının yapılması, 
- Tohumlama ve aşımın planlanan süre içerisinde yapabilmek, 
- Embriyo nakli ve suni tohumlama da kolaylık sağlamak, 
- İlk tohumlamada gebe kalmayan hayvanların takibinin kolaylaştırılması, 
- Gebe hayvanların sürü halinde aşı takibi, anti paraziter uygulamaları ve toplu yem 
değişikliklerinin yapılmasında kolaylık sağlar, 
- Pazara bir örnek yavrular sunabilmek, 
- Sürüde genç hayvan varlığını artırmak, 
- İşletmelerde iş gücü, barınak ve malzemelerin etkili olarak kullanılması şeklinde 
özetlenebilir (Alaçam, 1997). 
Laktasyondaki sütçü ineklerde kızgınlık senkronizasyonu veya ovulasyonu uyarmayı 
amaçlayan protokoller kızgınlık tespitinde ihtiyaç duymadan etkili bir şekilde suni 
tohumlamanın yapılmasını sağlamaktır. Bu derlemenin amacı; ineklerde uygulanan östrus ve 
ovulasyon senkronizasyon programlarını derlemektir.  
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2. İNEKLERDE SEKSÜEL SENKRONİZASYON PROTOKOLLERİ 
Gebelik oranlarının yükseltile bilmesi için östrus senkronizasyonlarının 12-24 saat aralığına 
toplanmasında, kızgınlığın yüksek olması, ovulasyon yanıtının oluşması ve suni tohumlama 
yöntemlerinin kullanılmasıyla amaçlanmıştır (Diskin ve ark., 2002). 
Östrus senkronizasyon amacıyla sığırlarda ovsycnh, F2α (PGF2α) (Kontrollü veya Kontrolsüz), 
modifikasyonları (Co-synch, Heat- synch, Select synch) ve progesteronlar (intravaginal veya 
deri altı implantı) gibi farklı birçok yöntemler kullanılır (Pekçok ve Aksu, 2015). 
 
Senkronizasyon Yöntemlerinde Kullanılan Hormonlar 
İneklerde senkronizasyon çalışmalarında prostaglandin veya analogları, progestagenler 
kullanılmaktadır. Progesteronların etkisini artırmak, foliküler büyümeyi hızlandırmak ve 
korpus luteumun regresyonunu senkronize edilmesi için östrojen, gnrh ve agonistleri tercih 
edilmektedir. Bunların dışında östrus senkronizasyonunda Folikül Uyarıcı Hormon (FSH), 
Luteinleştirici hormon (LH), plasental gonodotropinden hazırlanan Equine Chorionic 
Gonodotropin (eCG) ve human Chorionic Gonodotropin (hCG) kullanılmaktadır (Murugavel 
ve ark., 2003). 
 
2.1. Hayvanlarda Luteolitik Etkili Hormonlar Kullanılarak Korpus Luteumun Luteilize 
Edilmesi 
 
2.1.1. PGF2α ile Östrus Senkronizasyonu 
Reprodüksiyonda PGF2α ve analogları birçok mekanizmada tercih edilir. Bunların bazıları; 
gebelik istenmediği durumda veya doğumun normal olarak başlatılmasında, endometritis, 
pyometra ve ovarian kistler gibi birçok olgunun tedavisinde kullanılır. Yapılan bazı 
çalışmalarda PGF2α    uterin ve luteolitik etkilerinin yanı sıra ovulasyonu da uyardığı 
görülmüştür (Armstrong, 1981). 
Luteal dönemde PGF2α enjeksiyonu kandaki progesteron miktarını azaltır. Bu durum 
gonadotropin hormonlar üzerindeki baskıyı ortadan kaldırır. Üzerinden baskı kalkan bu 
hormonların salınmasıyla ovule olacak folikül oluşmaya başlar. PGF2α ile yapılan 
uygulamalarda östrus ve ovulasyon zamanlarında önem çeşitlilikler görülür. Bu çeşitlilik 
uygulamanın yapıldığı foliküler dalganın bulunduğu aşamaya bağlı olarak değişir (Rensis ve 
Scaramuzzi, 2003). 
Prostaglandin kullanılarak yapılan senkronizasyon çalışmalarında yapılan enjeksiyon 
uygulama halinde dominant folikülün bulunduğu evrede, östrus siklusunun dönemine ve 
korpus luteumun gerileme hızına bağlıdır (Baklacı ve Vural, 1999). Bu aralığın düvelerde 
ineklere göre daha kısa olduğu görülmüştür (Odde, 1990). Yapılan başka bir çalışmada inek 
ve düvelerde erken luteal dönemde (siklusun 5-9.günlerinde) ve geç luteal dönemde (siklusun 
10-14. günleri) yapılan PGF2α uygulamalarından sonra erken ve geç dönem enjeksiyon-
östrüs aralığı sırasıyla, Düveler de 49 ve 53,75 saat (P> 0.05), ineklerde 48,86 ve 71,75 
(P<0.001) olarak bulunmuştur (Alan ve ark., 1991). Düvelerde ilk tohumlamanın 
enjeksiyondan 60 saat sonra yapılması gerekir. İkinci tohumlama ise ikinci enjeksiyondan   
48-72 saat   sonra iki enjeksiyon şeklinde yapılabilir (Alaçam, 1997). 
Luteolizis dominant folikülün statik evresinin ortasından önce uyarılırsa ovule folikül 
şekillenir ve ovulasyon sağaltımı izleyen 2-3 gün içerisinde meydana gelir. Folikül luteolizisi 
eğer statik evrenin ortasından sonra uyarılırsa dominant folikül ovule olmaz ve ondan sonra 
gelişen foliküler dalgadaki dominant folikül ovule olur. Ovulasyon sağaltım meydana 
geldikten 4-5 gün sonra gelişir (Rensis ve Scaramuzzi, 2003). Seksüel siklusun 5-18. Günleri 
arasında Prostaglandin enjeksiyonu yapılırsa korpus luteum regrese olur. 12 saat içerisinde 
kanda progesteron seviyesi düşmeye başlar ve LH salınımı şekillenir (Diskin ve ark., 2002). 
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Prostaglandin uygulamaları seksüel siklusun 5-18 günleri arasında uygulanırsa 2-5 gün 
(Pursley ve ark., 1995) içerisinde östrus ve ovulasyon görülür, uygulama proöstrus, östrus ve 
metaöstrus evlerine denk gelirse siklus etkilenmez (Kesler ve ark., 1997; Ataman ve ark., 
1998). Kandaki östradiol değeri 48-72. Saatlere kadar yükselmeye devam eder ve östrus 48-
96. Saatlerde şekillenir. Ovulasyon östrus başladıktan 24-30.saatlerde görülür. 
Sonuç olarak foliküler dalganın şekillenmesinde PGF2α enjeksiyonunun bir etkisi 
görülmemiştir. Östrus görüldüğü andaki luteolisizin durumu, uyarıldığı andaki foliküler 
dalganın durumuna bağlıdır. Erken luteal evre ile geç luteal evre karşılaştırıldığında geç luteal 
dönemde PGF2α  daha iyi etki gösterir. Genç korpus luteum östrus siklusunun 1-5 günlerinde 
prostaglandin herhangi bir etki göstermez, siklusun 17-21.günlerinde regrese olan korpus 
luteum üzerinde de az etki gösterirler. Ovaryumlarında korpus luteum olmayan ve siklik 
aktivite göstermeyen hayvanlarda prostaglandin enjeksiyonu etkisizdir (Fricke ve ark., 1998). 
PGF2α yapılan senkronizasyonlar ortamda korpus luteum bulunmadığında etki göstermez bu 
nedenle tam bir senkronizasyon sayılmaz. Ancak ortamda aktif olarak bulunan korpus 
luteumun süresini kısaltır ve foliküler dalga şekillendirmez. PGF2α enjekte edilen hayvanlar 
siklusun 72-80. Saatlerinde tohumlaması yapılmış ve gebelik oranı %50 olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun sebebi ise PGF2α uygulandığında foliküler dalganın evresinin tespit 
edilememesidir. 
 
2.1.2. Tek EnjeksiyonYöntemi 
İki şekilde uygulanır. Birinci yöntemde, 6 gün boyunca hayvanlara herhangi bir enjeksiyon 
yapılmaksızın beklenir ve östruslar gözlenir ve östrus gösteren hayvanlara tohumlama yapılır. 
Bu süre zarfında hayvanların %30 östrus gösterir. Geriye kalan %70’ine ise 7.gün 
prostaglandin enjeksiyonu yapılır ve 3 gün boyunca östrus tespiti yapılır. Bu yöntemin 
avantajı hormon maliyetini azaltır, dezavantajı ise 6 gün boyunca östrusun tespit edilmesini 
gerektirmesidir (Britt,1987; Çoyan, 2002).  
İkinci yöntemde ise sürüdeki ineklere prostaglandin enjekte edilir. Bir hafta içerisinde 
kızgınlık gösteren hayvanlar tohumlanır. 8.gün östrus göstermeyen hayvanlara prostaglandin 
enjekte edilir ve 3 gün içinde östruslar görülür (Alaçam, 1997). Birinci enjeksiyondan sonra 
sürünün %70 östrus gösterir. Bu yöntemin dezavantajı 7 gün boyunca östrus takibinin 
yapılmasıdır. Avantajı ise daha az hormon kullanımını gerektirmesidir (Odde,1990). 
 
2.1.3. 11 Gün Ara ile Yapılan Prostaglandin Enjeksiyonu 
Prostaglandin östrus senkronizasyonunda kullanılan yöntemlerden birisi de 11 gün arayla çift 
doz prostaglandin enjeksiyonudur (Odde, 1990). Bu yöntemi uygulamadan önce veya 
enjeksiyon sırasında hayvanları gözlemlemeye gerek yoktur. Düve ya da ineklerde birinci 
enjeksiyon siklusun hangi evresinde olursa olsun, ikinci enjeksiyon sırasında ovaryumlarında 
aktif bir korpus luteum görülür ve yapılan prostaglandin enjeksiyonuna cevap verir (İleri, 
1998). Östrus görüldükten 10-12 saat sonra ya da östrus semptomlarına bakılmaksızın ikinci 
enjeksiyonu izleyen 72-96. Saatlerde sabit zamanlı tohumlama yapılır (Britt, 1987; Aral ve 
Çolak, 2004). 
 

Şekil 1. İki Enjeksiyonlu PGF2α Programı (Aral ve Çolak, 2004’ten uyarlanmıştır). 
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Yapılan bir çalışmada östrus senkronizasyonu yöntemiyle östrus görülme aralığı değerine 
bakıldığında, PGF2α enjeksiyonlarının siklusun geç dönemlerine denk geldiğini 
belirtilmektedir (Aral ve Çolak, 2004). Nitekim, Stevenson ve ark. (1984), 11 gün arayla çift 
PGF2α enjekte ettiği Holştayn düvelerde, PGF2α enjeksiyonu–östrus aralığının seksüel siklusun 
dönemine göre değiştiğini ve seksüel siklusun erken döneminde 39,0 ile 60,0 saatler, geç 
döneminde ise 43,0> ile <80,0 saatler arasında görüldüğünü bildirmektedirler. 
 
2.1.4. Pazartesi Sabahı Programı 
Pazartesi sabahı en popüler programdır.  Bu programda pazartesi sabahı kızgınlık 
gösterebilecek ineklere süt progesteron testi uygulanarak progesteron miktarına bakılır.   
Progesteron seviyesi yüksek çıkan ineklere PGF2α enjekte edilir ve östrus takibi yapılmaksızın 
perşembe ve cuma günleri sabah tohumlama yapılır.  Progesteron seviyesi düşük çıkanlar ise 
izleyen pazartesi tekrar ölçülür ve prosedür uygulanır.  Bu yöntemin avantajı kızgınlık 
belirtilerinin gözlemlenmemesidir (Çoyan, 2002). Hafta içinde kızgınlık gösteren inekler 8-12 
saat sonra tohumlanır.  Tohumlaması yapılmayan ineklerde 3 hafta boyunca jinekolojik 
muayene yapılır.  Bu programın avantajı östrusların öncelen belirlenmesidir. Ancak 
programın tamamında kızgınlıkların kontrol edilmesi gerekir (Graves, 2017).  
 

Şekil 2. PGF2α İle Östrus Senkronizasyonu (Graves, 2017'den uyarlanmıştır).    

 
 
2.1.5. Target Breeding 
Bir diğer PGF2α programıdır. İneklerde ilk tohumlamanın isteğe bağlı süre zarfı sonunda 
uygulanan programdır (Nebel ve Jobst, 1998). Ayrıca ineklere nazaran düvelerde daha fazla 
gebelik oranı yakalanmaktadır (Pursley ve ark., 1997). PGF2α uygulamaları içerisinde en fazla 
maliyeti olan senkronizasyon programıdır. 3 doz PGF2α enjeksiyonla yapılır. Birinci doz 
PGF2α enjeksiyonu yapılır ancak östrus belirlenmesi yapılmaz. İkinci PGF2α enjeksiyonu 14 
gün sonra yapılarak kapalı bir alanda kızgınlık tespiti yapılır ve östrus gösteren hayvanlar 
doğal aşıma bırakılır ya da tohumlama yapılır. 14 gün sonra östrus göstermeyen hayvanlara 3. 
Doz PGF2α yapılır ve enjeksiyonu izleyen 80 saat sonra tohumlama yapılır (Graves, 2017).    
Kolay ve pratik olması yetiştiriciler tarafından tercih edilme sebebi ve sabit zamanlı 
tohumlamaya olanak sağlaması da ek avantaj sağlamaktadır (Vasconcelos ve ark., 1999). 
 

Şekil 3.Targetbreeding Uygulama Protokolü (Köse ve Tekeli, 2006'dan uyarlanmıştır). 

 
 
2.1.6. Değiştirilmiş Hedef Tohumlama Protokolü (Modifye Targeted Breeding Program) 
Senkronizasyon yöntemi iki tane enjeksiyon programının modifiye edilmiş şeklidir. (Rensis 
ve Scaramuzzi, 2003). GnRH ve PGF2α’nın kullanıldığı diğer sabit zamanlı senkronizasyon 
protokollerine göre kıyaslandığında daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulur (Jordan ve ark., 
2002). PGF2α enjeksiyonu yapılarak başlandıktan 14 gün sonra gnrh enjeksiyonu uygulanır. 
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PGF2α enjeksiyonuyla korpus luteumların (CL) luteolizisi ile GnRH enjeksiyonu zamanında 
östrüs siklusunun 5–12. günlerinde olan ineklerin oranında artış hedeflenmektedir. GnRH 
enjeksiyonu yapıldıktan sonrası östrus gösterenler tohumlanır. Östrüs göstermeyen ineklere 
ise 7 gün sonra ikinci PGF2α enjeksiyonu yapılır. Bu enjeksiyon sonrası ineklerde 72–80 saat 
sürey ile östrus gözlemi yapılır ve östrus gösterenler tohumlanır. Östrus göstermeyenler bu 
sürenin sonunda sabit zamanlı tohumlama yapılır (Le Blanche ve ark., 1998). 
 
Şekil 4. Modifye Targetedbreeding Programı (Köse ve Tekeli, 2006'dan uyarlanmıştır). 

 
Bu yöntem, diğer yöntemlerden farklı olarak ikinci PGF2α enjeksiyonu sonrası gnrh 
enjeksiyonu yapılır (Olson, 1999). Ovsynch protokolünde yapıldığı gibi hayvanlar 
tohumlanır. Elde edilen gebelik oranı östrus göstermeden yapılan tohumlamalara göre daha 
düşüktür. Bu nedenle östrus tespitinin, östrus belirtilerinin görüldüğü sürüler için daha 
uygundur (Jordan ve ark., 2002). 
 
2.1.7. Prostaglandin Bazlı Östrus Senkronizasyonunda Östrojen ve HCG Kullanımı 
Yapılan çalışmaların bazılarında ineklerde ve düvelerde prostaglandin sağaltımlarında 
östradiol benzoatın kullanılması başarılı sonuçlar verdiği bildirilmiştir. Luteolizis 
uyarılmasından 24 saat sonra östradiol uygulaması için uygun zamandır. 0,5 mg östradiol 
benzoatın enjekte edilmesiyle östradiol miktarı normal kızgınlıktaki seviyesine ulaşır.  
Gelişme gösteren folikül hangi evrede olursa olsun östradiol benzoatın sağaltımı LH dalgasını 
ve ovulasyonu uyardığı görülmüştür (Murugavel ve ark. (2003)). Prostaglandin 
uygulamasında sütçü ineklerde 40-48 saat sonra 400 μg östradiol benzoat uygulaması östrus 
senkronizasyonunun başarıya ulaştığını gösterir. İneklerde östrojen tedavisi uygulandığında 
ilk 3 gün   kızgınlık gösterme oranı %66,9 iken östrojen uygulanmayanlarda %48,2 oranında 
bulunmuştur. Ancak gebe kalma oranında bir değişme olmamıştır.  Luteal dönemde bulunan 
ineklere, lutealitik dozda cloprostenol enjeksiyonunu takiben 12 saat sonra yapılan 750 IU 
hCG + 3 mg östradiol benzoate uygulamasını takiben 48 saat içinde senkronize östruslar 
görülmektedir. Ancak, bu dönem de yapılan HCG + östradiol benzoate uygulama dozunun 
yüksek olması, ovulasyonu engellemekte ve kistik ovaryumların gelişmesine neden 
olmaktadır (Lopez- Gatius, 2004). 
Yapılan bazı çalışmalarda gnrh kullanımı yerine hcg tercih edilmektedir. Hcg foliküler 
gelişimi sağlamakta ve ovaryum üzerinde gonodotropik etkiye sahiptir. Hcg uygulamasından 
ilk 30 saat içinde ineklerde plazma konsantrasyonu belirgin bir artış gösterirken 60 saat sonra 
bazal seviyeye düşer. Düvelerde sağaltımdan sonra 10 saat boyunca aynı kalmaktadır. 
Düvelerde gnrh uygulaması luteal dönemde plazma konsantrsayonu 5-6 saat yükseltmektedir. 
Hcg’nin luteotropik etkisinden dolayı sağaltımlarda luteal evredeki progesteron miktarı artar. 
Erken gebe kalan ineklerde luteotropik etki embriyonik ölümleri azaltır. Siklusun 2-7 veya 
14-16. Günlerinde hcg sağaltımlarında korpus luteum ve ovulasyonunda artış olduğu 
görüşmüştür (Rensis ve Scaramuzzi, 2003). 
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2.2. Progestagen Uygulamaları ile Kan Progesteron Hormonu Düzeyinin Yüksek 
Tutularak, Östrus ve Ovulasyonun Engellenmesi 
Östrus senkronizasyonunda progesteron yaygın olarak kullanılır. Prostagenler 14-20 gün 
süreyle verildiklerinde tedavi süreci kesilmesinden sonraki birkaç gün içerisinde kızgınlık 
gösterir. Sürenin uzun olması nedeniyle gebelik oranlarının düşüklüğü görülmüştür. (Guthrie 
ve Wenzel, 1997). 
Embriyonun uterusa implantasyonu ve gelişmesini, dolayısıyla gebeliğin devam etmesinin 
sağlayan hormon progestagenlerdir. Progesteron: steroid yapıda olup, ana kaynağı korpus 
luteumdaki luteal hücrelerle beraber, adrenal bezler ve plasentadan da salgılanmaktadır 
(İzgür, 1990).  Progesteron uygulamaları yapılırken doğumdan en az 30 gün geçmiş olması ve 
hayvanın gebe olmadığına dikkat edilmelidir (Çoyan, 2002). 
Progesteron: 
- Oral yolla 
- Subkutan implant 
- Parenteral enjeksiyon şeklinde  
- İntravaginal yolla (PRID, CIDR) uygulanmaktadır (Alaçam,1997; Çoyan, 2002). 
 
İneklerde progestagenlerin daha çok kulak derisi altına yerleştirilen implant şeklinde veya 
PRID uygulandığını bildirmektedir. Progestagenlerin uygulanma süresi genelde bir diöstrüs 
evresi kadardır. Bu sure PRID için 12 gün, implant uygulaması için ise 9 gün olarak 
belirlenmiştir (Çoyan ve Tekeli, 1996). 
 
2.1.1. Subkutan İmplant Kullanılarak Östrus Senkronizasyonu 
Östrus senkronizasyonunu iyi bir şekilde sağlamak için progesteron implantı kullanılan 
sağaltımlarda PGF2α   , östradiol veya gnrh’ın birlikte kullanılmalıdır. Sağaltım başladığı anda 
östradiol uygulanmalıdır. Fakat sadece erken luteal evrede etkisini gösterir ve zayıf bir 
luteolitik ajandır. Östradiol lueolizisi hızlandırmakta ve böylelikle progesteron uygulama 
süresini 9 güne kadar kısaltılabilmektedir (Demirci, 2000). İmplant çıkarılmadan önce 
yapılan PGF2a enjeksiyonu senkronizasyon oranını arttırmakta (Çoyan, 2002) sağaltımı 
kısaltmaktadır (Rensis ve Scaramuzzi, 2003). Progesteron 9 gün boyunca derialtı implant 
şeklinde uygulanır (Çoyan, 2002). İmplant 6 mg norgestomet içermekte ve implantın kulak 
altına yerleştirildiği gün kas içi 3 mg norgestomet + 5 mg östradiol valerate 
enjekteedilmektedir (Duffy ve ark., 2004). İmplantın yerleştirilmesi sırasında uygulanan 
östradiol valerate enjeksiyonu hem östrus senkronizasyonu hem de gebelik oranını   
artırmaktadır. İmplant uzaklaştırıldığından 48-72 saat sonra iki kez tohumlama   yapılır 
(Çoyan, 2002). 
 

Şekil 5. Synchro-mate B Sistemi (Alabama, 2017'den uyarlanmıştır) 

 
Syncro-Mate B sisteminde Östrus siklusunun erken döneminde (1-8 günler arasında) 
uygulandığından sonuçlar yeterli görülmemiştir (Alabama, 2017).  
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2.1.2. Oral Yolla Progesteron Kullanılarak Östrus Senkronizasyonu 
Oral yolla senkronizasyon yöntemi    daha çok düvelerde tercih edilir.  Senkronizasyon için 
14 gün boyunca yemle verilen, ekonomik bir progesteron olan melongestrol acetate (MGA) 
ile yapılır.  Mga 14 gün boyunca verilir ve östrus takibi yapılır, ancak östrus gösterenler 
subfertil olduklarından dolayı çiftleşmelerine müsaade edilmez. Mga kullanımı bittikten 12 
gün sonra gnrh uygulaması yapılır ve buna takiben7 gün sonra PGF2α   uygulanır.  Kızgınlıklar 
tespit edilip tohumlanır. Bu programa da MGA synch adı verilir (Graves, 2017). 
 

Şekil 6. MGA Synch Programı (Graves, 2017'den uyarlanmıştır) 

 
 
Düvelerde bu yöntem ineklerden farklı olarak uygulanışı: mga kullanımını 2 haftadan 1 
haftaya düşürmekle yapılır. Bir hafta kullanıldıktan4 gün sonra gnrh uygulaması yapılır ve 
uygulamadan 7 gün sonra PGF2α uygulanır ve östrus gösteren hayvanlar tohumlanır. Bu 
protokole de 7-11 synch protokolü denir (Graves, 2017). 
 

Şekil 7. 7-11 Synch Programı (Graves, 2017'den uyarlanmıştır). 

 
Fertiliteyi ve mga kullanımını artırmak amacıyla yeni programlar geliştirilmektedir (Alabama, 
2017). Geliştirilen birinci program mga bitimine takiben 17.günde bir PGF2α enjeksiyonunu 
içerir. Prostaglandinin uygulandığı bu dönemde etki gösterebilmesi için ortamda aktif bir 
korpus luteumun bulunması gerekir. Prostaglandin uygulamasına takiben 3-5 gün içerisinde 
kızgınlıklar saptanmasını ve suni tohumlamayı içerir. Sağaltım süresinin 36 güne çıkması bu 
programın dezavantajıdır (Alabama, 2017). 
 

Şekil 8. MGA ve Tek Enjeksiyon Prostoglandin Programı (Alabama, 2017'den 
uyarlanmıştır). 

 
Geliştirilen ikinci program ise mga kullanımı bittikten 17 gün sonra birinci PGF2α 

enjeksiyonundan sonra bunu izleyen 11 günden sonra ikinci PGF2α enjeksiyon dozunun 
yapılmasını içerir. Bu programda östrus yanıtı yüksektir.  
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Ancak uzun olması nedeniyle çok önerilmemektedir (Alabama, 2017). 
 

Şekil 9. MGA Ve Çift Enjeksiyon PGF2α Sistemi (Alabama, 2017'den uyarlanmıştır). 

 
Yürütülen başka bir senkronizasyon çalışmasında oral MGA + progesteron ve östradiol 
enjeksiyonu, yalnız MGA uygulaması ve çift doz PGF2a enjeksiyonunu karşılaştırmışlardır. 
Araştırmacılar MGA + progesteron + östradiol uygulamasının bütün fertilite parametreleri 
üzerine etkisinin diğer uygulamalarla aynı ya da daha etkili bulunduğunu ve östrus 
senkronizasyonu için bu yöntemin uygun olduğunu   bildirmektedirler (Fike ve ark., 1999). 
 
2.1.3.İntravaginal Yolla Progesteron Kullanarak Östrus Senkronizasyonu 
Düvelerde ve ineklerde senkronizasyon amacıyla kullanılan progestagenler; kas içi, deri altı, 
oral, vaginal sünger (sponj) veya progesteron salan intravaginal araç (PRID) şeklinde 
uygulanabilmektedir (Alaçam, 1997; Çoyan, 2002). PRID, 1,55 gr progesteron bulunan slikon 
ve 10 mg östradiol benzoate içeren kapsülden   meydana gelmektedir. PRID özel bir spekülüm 
yardımıyla vagina içerisine yerleştirilerek ortalama 12 gün süreyle vagina içerisinde tutulur 
(Lemaster ve ark., 1999). 
Prıd çıkarıldıktan sonra 2-3 gün içerisinde östrus meydana gelir. Prıd çıkarıldıktan 56 saat 
sonra tek tohumlama ya da 48-72. Saatlerde iki kez tohumlama yapılabileceği gibi östrus 
takibi yapılarak yapılan tohumlamalarda başarı oranı daha yüksek olduğu görülmüştür 
(Çoyan, 2002).  
Prıd çıkarıldıktan 48 saat sonra gnrh ya da 24 saat sonra östradiol benzoat ve bunlara ek 
olarak PGF2a uygulanmaktadır. Progestagen tedavisinin süresi kullanılan hormona ve 
dominan folikül gelişmesi için ayrılan süre aralığına bağlıdır. Uygulama başlangıcında seçilen 
hormon gnrh ise prid 5-7 gün süreyle, seçilen hormon östradiol benzoat ise bu süre 7-12 gün 
olarak belirlenmiştir (Mihm ve ark., 1996). 
 
2.3. Diğer Kombine Protokoller 
2.3.1. GnRH ve PGF2α Uygulanarak Östrus Senkronizasyonu 
PGF2α’dan önce GnRH uygulamasının amacı GnRH’nın ovulasyonu uyarması veya dominant 
folikülü luteinleştirmesi ve yeni bir foliküler dalgayla dominant folikülün oluşmasını 
sağlamaktır. GnRH’nın uygulamasını takiben 8 gün içinde dominant folikül gelişir ve 4 gün 
boyunca etkisini gösterir. GnRH uygulamasından 6- 7 gün sonra PGF2α uygulaması luteolizizi 
uyarır ve yeni folikülün ovule olmasını sağlar. PGF2α uygulandıktan sonra görülecek 
östrusların sayısını azaltır ve        3-5 gün içinde tüm kızgınlıklar izlenebilir (Rensis ve 
Scaramuzzi, 2003). 
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Şekil 10. GnRH ve PGF2α ‘nın Foliküler Dalga Üzerinde Etkisi (Virginia, 2002'den 
uyarlanmıştır). 

 
2.3.2. Ovsynch 
Östrus belirleme yetersizliğinden kaynaklanan gebelik oranlarını azaltmak amacıyla 
geliştirilmiştir. Ovsynch yönteminde amaç östrus belirtilerinin bulunması değil ovulasyonu 
senkronize etmektir ve ovulasyon zamanı bellidir (Pursley ve ark. (1995). Gnrh ve PGF2α 

kombinasyonu kullanılarak östrus tespitine gerek duymadan sabit zamanlı tohumlamanın 
yapıldığı senkronizasyondur. 9 gün kadar kısa bir süre de tamamlanır ve tek tohumlama 
yeterli olur (Çoyan ve ark., 2003). Bu yöntemde östrus siklusunun herhangi bir evresinde 
uygulanan GnRH ile büyük foliküllerin ovulasyonu veya luteinizasyonu ile korpus luteum 
veya aksesor CL’lar oluşur ve   yeni foliküler dalga başlatılır. Gelişen CL veya CL’ların 7 gün 
sonra uygulanan PGF2α ile luteolizisi sağlanır. Başlayan yeni dalganın dominant folikülü ise 7 
günlük sürede gelişerek PGF2α enjeksiyonundan 2 gün sonra uygulanan GnRH zamanında 
ovule olmaya hazır büyüklüğe ulaşır (Pursley ve ark., 1997; Nebel ve Jobst, 1998). 
İneklerde foliküllerin preovulatör folikül gelişim evresinde ikinci gnrh enjeksiyonu LH 
salınımı ile senkronize ovulasyonlar şekillenir. Ovulasyonların %87-100 8 saatlik bir süreçte, 
ikinci gnrh uygulamasından 24-32.saatler arasında görülmektedir (Pursley ve ark., 1997; 
Pursley ve ark., 1998). 
 

Şekil 11. Ovsynch Protokolü (Köse ve Tekeli, 2006'dan uyarlanmıştır). 

 
Tohumlamalar gnrh enjeksiyonundan 0–32. saatler arasında yapılabileceği gibi (Olson, 1999) 
en uygun tohumlama zamanı 16. saattir (Pursley ve ark., 1998, Peeler ve ark., 2004). Gnrh 
uygulamasına bağlı olarak tohumlama süresi uzarsa oosit yaşlanır, embriyonik ölümlerde artış 
meydana gelirken, 72.saatde yapılan tohumlamalarda başarılı sonuçlar alınmıştır (Portaluppi 
ve Stevenson, 2005). Ovsynch protokolünde ilk GnRH uygulamasında gerçekleşen 
ovulasyonların oranı senkronizasyon protokolünün   başarısında çok önemlidir. Bu nedenle 
ovsynch protokolüne başlangıç günü, elde edilen gebelik oranı üzerine etkili olmaktadır. 
Siklusun proöstrüs, metöstrüs ve geç diöstrüs dönemlerinde başlanıldığında ilk GnRH 
enjeksiyonu ile oluşan ovulasyon oranı düşmektedir (Moreira ve ark., 2000). 
Laktasyondaki yüksek süt verimli ineklerde reproduktif performansın belirlenmesinde 
ekonomik bir sistem olduğu görülmüştür (Burke ve ark., 1996). Düvelerde protokolle elde 
edilen gebelik oranları ilk gnrh enjeksiyonunda oluşan ovulasyon oranının düşük olmasından 
dolayı ineklere göre daha düşük olduğu görülür (Pursley ve ark., 1997).  
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Ovsynch protokolünü; laktasyondaki sütçü ineklerde, etçi ineklerde, suböstrüs probleminin 
yaygın olduğu sürülerde, anöstrüs, sıcaklık stresi ve ovaryum kisti sorunu bulunan ineklerde 
uygulanabilir (Cirit, 2002). İneklerde gebelik oranlarının belirlenmesinde postpartum 
75.günden sonra başlanmalıdır (Pursley ve ark., 1997, Nebel ve Jobst, 1998). Uygulanan 
ovsynch protokolünde ilk tohumda gebe kalma oranı ineklerde %46,2 iken düvelerde bu oran 
%38,5 olarak belirlenmiştir (Aral ve Çolak, 2004). 
 
2.3.3. Co-synch 
Ovsynch protokülünde hayvanların sevkinin zor olması, dört kez tespit edilmesi gibi zorluklar 
çıkabilmekte ve et maliyetlere neden olmaktadır. Bu durum ekstansif ve serbest duraklı 
sistemlerde daha çok sıkıntı yaratmaktadır (Geary ve ark., 2001). Ovsynch o l d u ğ u  gibi 
ovulasyonları senkronize etmek amaçlanmıştır. Ovsynch’ten farklı olarak, tohumlamayla aynı 
anda ikinci gnrh yapılır (Merrel, 2003). Tohumlama üçüncü enjeksiyonla birlikte 
yapıldığından iş gücünden tasarruf sağlanmaktadır (Geary ve ark., 2001). Hayvanlar böylece 
daha az tespit edilerek zamandan tasarruf sağlar (Pursley ve ark., 1998). 
 

Şekil 12. Co-Ovsynch programı (Pursley ve ark., 1995’ten uyarlanmıştır). 

 
Co-synch protokolü, ovsynch gibi sıcaklık stresinden etkilenen vücut kondisyon skoru düşük, 
laktasyonel anöstrüsteki ineklerde siklik aktiviteyi düzenlemekte ve ovulasyonları senkronize 
etmektedir (Ahuja ve Montiel, 2005). 
Yapılan araştırmalarda araştırmacılar gebelik oranlarında farklı değerler bulmuşlardır. Bu 
farklılığın nedeni gnrh ve tohumlamanın eş zamanlı olarak yapılmadığı düşüncesine 
varmışlardır. Ilk gnrh uygulama günü ovulasyon yanıtı bu oranın düşük çıkmasına neden 
olmaktadır (Moriera ve ark., 2000).  
 
2.3.4. Pre-Synch 
Ovsynch protokolünün modifiye edilmiş şeklidir (Frick, 2002). Ovsynch protokolünde 
yapılan ilk gnrh uygulamasının 12 gün öncesinde 14 gün arayla iki doz PGF2α enjeksiyonu 
yapılmasıyla olur.  Hayvanların çoğunun Ovsynch başlangısında luteal evrede olması sağlanır 
ve ilk gnrh enjeksiyonuyla elde edilen ovulasyon oranında artış meydana gelir (Vasconcelos 
ve ark., 1999).  
 

Şekil 13. Presynch Uygulama Protokolü (Frick, 2002'den uyarlanmıştır). 
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Özellikle Eksantif ve serbest duraklı sistemlerde hayvanların altı kez tespit edilmesi sürü 
idaresi ve yönetim açısından zorluk çıkartır ve 36-38 güne yayılmıştır, uzun bir süre 
gerektirir. Anöstruste olan hayvanlarda elde edilen veriler yetersizlik gösterir (Öztürk, 2007).  
 
2.3.5 Heat-Synch 
Ovulasyonun senkronizasyonunda alternatif bir yöntem de eksojen östradiol uygulamasıdır. 
Östradiol, progesteron düzeyinin düşük olduğu geç diöstrus veya proöstrus döneminde 
uygulandığında GnRH salınımını yoluyla LH salınımında artışa neden olur. (Thatcher ve ark., 
2002). Bu yöntem östrus takibi gerektirir. Ovsynch protokolünde PGF2α’yı den sonra 
uygulanan gnrh’ dan önce östrojen uygulanmasını içerir. Ovsynch protokolündeki ikinci 
GnRH uygulanmaz, onun yerine PGF2α enjeksiyonu yapıldıktan 24 saat sonra östrodiol 
uygulanır. Tohumlama östradiol enjeksiyonu sonrası 24 saat içerisinde östrus gösteren 
ineklerde östrus tespitine dayalı yapılırken, 24 saatten sonra östrus takibi yapılmaksızın 
östradiol cypionate (ECP) sonrası 48.saatte sabit zamanlı tohumlama yapılır. Östrojen negatif 
geri bildirim göndererek LH salınımını başlatır. Yetiştirici ve hekim tarafından kızgınlık 
belirtilerinin görülmesinden dolayı tercih edilir (Pancarci ve ark., 2002). 
Östradiol, preovulatör dönemdeki etkisiyle östrüs ve ovulasyon senkronizasyonunda 
kullanılmaktadır. GnRH enjeksiyonu sonrası LH salınımı direkt olarak birkaç dakikada 
sitimule edilirken, östradiol enjeksiyonu ile LH salınımını sitimule eden hipotalamik pozitif 
bir feedback mekanizması olmadığından (Pancarci ve ark., 2002), preovulatör LH salınımı 10 
saat sonra oluşmaktadır (Thatcher ve ark., 2002). Ancak her iki protokolde LH ovulasyon 
aralığı ve gebelik oranı yönünden farklılık olmamaktadır (Stevenson ve ark., 2004). 
 

Şekil 14. Heat-synch Protokolü (Köse ve Tekeli, 2006'dan uyarlanmıştır). 

 
Tohumlamalar östrus belirtisi göstermeden yapıldığından dolayı gebelik oranları düşüktür. 
Sabit zamanlı tohumlama Heat-synch protokolünde ECP enjeksiyonu sonrası 48. saattir. Bu 
dönemdeki tohumlama ile hem fertilizasyon yeteneği olan ovum (6–10 saat) ve spermin 
karşılaşması (24– 30 saat) ve hem de kapasitasyonunu tamamlamış yeterli sayıda 
spermatozoonun ovidukta ulaşması (6 saat) sağlanmaktadır. Çünkü ovulasyonların yaklaşık 
%75’i ECP enjeksiyon sonrası ortalama 55±2,7 saatte şekillenmektedir (Pancarci ve ark., 
2002). 
Ovsynch protokolünün ilk GnRH uygulama gününün ovulasyon cevabı bakımından getirdiği 
aksaklıklar nedeniyle ek bir işçilik ve maliyet gerektirir. Östrojen uygulamasıyla beraber 
senkronize olmuş ya da olmamış hayvanlarında takibini gerektirir. 
Heat-synch protokolündeki östrojen uygulamasının sağladığı avantajlar şunlardır: 
1) Östrusun belirginliği arttığından östrüs tespit oranı artmaktadır. 
2) Uterus tonusu ve çara miktarında artış tohumlamayı kolaylaştırır. 
3) Proöstrusta ECP enjeksiyonu ile oluşturulan uzun süreli yüksek östradiol düzeyi sonucu 
kısa luteal sikluslar azalmakta ve konsepsiyon oranı artmaktadır (Cerri ve ark., 2004). 
4) Senkronizasyona  a y r ı l a n  maliyet düşmektedir (Pancarci ve ark., 
2002). 
5) Proöstrus döneminde östradiol enjeksiyonu, reprodüktif kanalda sperm transportunu ve 
uterus motilitesini arttırdığından konsepsiyon oranı artmaktadır.  
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Düvelerde heat-synch protokolü CIDR ile beraber ECP enjeksiyonu yapılır. Tohumlama 36. 
Saate yapıldığında gebelik oranlarında artış olduğu bildirilmiştir (Peeler ve ark., 2004). 
Anöstrusteki hayvanlarda heat-synch protokolü ovulasyonun   indüklenmesinde ovsynch 
protokolü kadar başarılı değildir (Pancarci ve ark., 2002). 
 
2.3.6 Select synch 
Bu senkronizasyonda amaç Ovsynch protokolünde uygulanan sabit zamanlı suni tohumlama 
sonucunda elde edilen gebelik oranlarının doğal kızgınlıkla yapılan tohumlamalarla başarısını 
artırmaktır. Uygulamada bir enjeksiyon az yapılması ilaç ve işçilik giderlerinde azalmaya 
neden olacaktır.    
 

Şekil 15. Select Synch Uygulama Protokolü (Köse ve Tekeli, 2006'dan uyarlanmıştır) 

 
 

Senkroniza edilen hayvanlarda sıkı bir östrus takibi yapılması gerektirmektedir. Bu 
protokolün başarısını anöstrus ve suböstrus gösteren hayvanlarda etkilemektedir (Cartmill ve 
ark., 2001). 
Ovaryumda aktif korpus luteum bulunmayan ineklerde progesteron uygulaması   kalıcı folikül 
oluşmasını tetikler. Kalıcı foliküllerin ovulasyonu ise fertilizasyon oranında düşmeye neden 
olur (Martinez ve ark., 2000). 
 
3. SONUÇ 
Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi ineklerde kullanılan senkronizasyon yöntemleriyle elde 
edilen gebelik oranlarında farklılıklar görülmüştür. Bazı araştırmacılar yapılan çalışmalarda 
elde edilen gebelik oranlarında farklılıkların olmadığını bildirmişlerdir. Bununla beraber, bazı 
araştırmacılar senkronizasyon yöntemlerinin farklı gebelik oranlarına ulaşabileceğini ve hatta 
aynı senkronizasyon sisteminin aynı ırk inek ve düvelerde uygulandığı durumlarda bile farklı   
başarılar elde edilebileceğini kaydetmiştir. Araştırmalarda kullanılan senkronizasyon 
yöntemlerine ek olarak, çeşitli uygulamaların gebelik oranı üzerindeki etkisi üzerine 
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bütün bu uygulamalar ışığında hormon maliyeti ve iş kaybını 
en aza indiren, hayvanların hormonal siklus sürecini en az olumsuz yönde etkileyecek ve sürü 
bakımı ve popülasyon varlığı bakımından en ideal protokolü seçmek de bir Veteriner Hekimin 
uygulayacağı en somut yaklaşım olacaktır. Hem senkronizasyonun etkinliğini hem de doğum 
oranlarını iyileştirmek için, ineklerde ilave senkronizasyon uygulamalarının yararlı olacağı 
önerilmektedir. 
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Özet 
Türkiye, 1957 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne (AB) üye olma konusunda çalışmalar 
yapmaktadır. Bununla birlikte Birliğin önemli gördüğü konulardan birinin tarım olmasına 
rağmen Türkiye’de hâlâ tarım alanlarını koruyacak ve yere özgü üretimi destekleyecek 
politikalar mevcut değildir. Ek olarak, Türkiye’de şehir planlama meslek alanı tarım 
sektörünü gözeten bir içerikte olmadığından şehirleşme, imar planları aracılığıyla tarım 
alanları üzerinde gerçekleşmektedir.  
AB’nin ilk ortak politikası en çok mali kaynak ayırdığı ortak tarım politikasıdır ve Birlik’in 
bu politikalarda büyük ölçüde başarıya ulaştığı kabul edilmektedir. Ancak AB ile Türkiye 
arasında tarım alanlarına yaklaşımda ve tarım alanlarındaki üretim koşullarında büyük 
farklılıklar olduğundan, Türkiye tarım alanında henüz beklenen başarıya ulaşamamıştır. Bir 
başka deyişle, uyum süreci boyunca Türkiye tarımda modernleşme, kırsal kalkınma, gıda 
güvenliği, hayvan refahı vb. konularda beklenen gelişmeleri kaydedememiş ve gümrük 
birliğine tarım ürünleri dâhil edilmemiştir. Bununla birlikte Türkiye adaylığından 
vazgeçmemiş ve Ortak Tarım Politikasına katılmak için önkoşul olan beş kriteri yerine 
getirmek amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu kurmuştur.  Ek olarak 
tüm bakanlıklara olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı’nda da AB ile ilgili birimler 
oluşturulmuştur. Bu süreçte AB’den kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık alanlarında maddi 
destekler alınmıştır. Henüz üyelik gerçekleşmemiş olsa da uyum için birçok politikada 
değişiklik yapılmıştır.  
Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi ve AB politikaları düşünüldüğünde AB uyum sürecinin 
Türkiye’deki planlama ve tarım mevzuatına etkisi önemlidir. Bu bildiri Türkiye’nin AB’ye 
aday olduğu tarihten itibaren, Türkiye’deki tarım alanları ve imar mevzuatı konusundaki 
gelişmeleri irdeleyerek sorunları belirleyecek ve önerilerde bulunacaktır. 
Anahtar kelimeler: Kırsal planlama, şehir planlama, mevzuat, Türkiye, Avrupa Birliği uyum 
süreci, Ortak Tarım Politikası  

 

 Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Programında yer alan 
PLN6016 Sürdürülebilirlik ve Fiziksel Planlama dersi kapsamında yapılan çalışmalardan üretilmiştir. 
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EXAMINATION OF TURKEY'S APPROACH TO AGRICULTURAL AREAS IN 
THE CONTEXT OF PLANNING LEGISLATION IN THE PROCESS OF 

ADAPTATION TO THE EUROPEAN UNION 
 
Abstract 
Turkey has been working on becoming a member of the European Union (EU) since 1957. 
However, despite the fact that one of the issues that the Union considers important is 
agriculture, there are still no policies to protect agricultural lands and support local production 
in Turkey. In addition, urbanization takes place on agricultural areas through zoning plans, 
since the field of urban planning does not have a content that takes care of the agricultural 
sector in Turkey. 
The first common policy of the EU is the common agricultural policy, to which the most 
financial resources are allocated, and it is accepted that the Union has achieved of success in 
these policies. However, since there are major differences between the EU and Turkey in the 
approach to agricultural areas and production conditions in agricultural areas, Turkey has not 
yet achieved the expected success in the field of agriculture. In other words, during the 
adaptation process, Turkey has achieved modernization in agriculture, rural development, 
food security, animal welfare, etc. it failed to record the expected developments in the issues 
and agricultural products were not included in the customs union. However, Turkey has not 
given up its candidacy and has established the Institution for Supporting Agriculture and 
Rural Development in order to meet the five criteria that are prerequisites for joining the 
Common Agricultural Policy. In addition, as in all ministries, EU-related units have been 
established in the Ministry of Agriculture and Forestry. In this process, financial support was 
received from the EU in the fields of rural development, agriculture and animal husbandry. 
Although membership has not yet taken place, many policy changes have been made to adapt. 
Considering the European Spatial Development Perspective and EU policies, the impact of 
the EU harmonization process on planning and agricultural legislation in Turkey is 
significant. This paper will examine the developments in agricultural areas and zoning 
legislation in Turkey since the date of Turkey's candidacy to the EU, identify the problems 
and make suggestions. 
Keywords: Rural planning, city planning, legislation, Turkey, European Union 
harmonization process, Common Agricultural Policy 
 
1. GİRİŞ 
Avrupa Birliği ilk olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla 1958 yılında kurulmuştur. 
Türkiye 1959 yılında topluluğa katılmak üzere müracaat etmiştir. Birliğe üye olma konusunda 
bugüne kadar uzun bir süreç geçiren Türkiye’de üyelik konusundaki en önemli tarih 2004 
yılında gerçekleşen AB konseyi zirvesidir. Çünkü bu zirveden sonra 3 Ekim 2005’te AB’ye 
tam üyelik görüşmelerinin başlatılması kararlaştırılmıştır. Üyelik görüşmelerinde 2014 yılında 
AB’ye tam üyeliğin gerçekleşeceği hedeflenmiştir. 2022 yılı itibariyle Türkiye hâlâ AB üyesi 
değildir. AB üyeliği konusunda diğer aday ülkelerden daha farklı bir statüde yer alan Türkiye 
için sürecin sonucunun ne olacağı tartışmalı bir konudur. Bununla birlikte, Türkiye’de AB’ye 
uyum konusunda birçok alanda uyum çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanlardan biri de tarımdır 
(Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 2020). Bu metin AB’ye uyum sürecinde 
Türkiye’nin planlama mevzuatını tarım alanları kapsamında tartışmakta ve 
değerlendirmektedir.   
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2. AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM PROJESİ 
Avrupa Birliğinin öne çıkan projelerinden biri Ortak Tarım Projesidir (OTB).  AB’nin en 
büyük bütçesi de bu alana aktarılmıştır. AB II. Dünya Savaşı sonrası toparlanma sürecinde 
gıda kriziyle karşı karşıya kaldığından, bir daha bu konuda sorun yaşamamak için tarımın ve 
gıda tedarikinin önemini her zaman politikalarına yeni stratejilerle yansıtmıştır (Sağlık & 
Yantur, 2019). OTB için değişen zamanlarda değişen şartlara göre reformlar yapılmaktadır. 
Birliğin genişlemesi de bu reformları kaçınılmaz kılmıştır.   
AB'nin 1962'de başlatılan ortak tarım politikasında genel amaçlar şöyledir (Avrupa 
Komisyonu, 2022): 
- Tarımda üretimi artırmak, Çiftçiye destek vermek sürekli ve karşılanabilir fiyatı olan gıda 
sunumu yapmak,  
- Avrupa Birliği çiftçilerinin belirli bir yaşam düzeyinde kalmasını sağlamak,  
- Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için uygun bir sistem oluşturmak ve iklim değişikliğiyle 
mücadele etmek,  
- Doğayı ve kentsel ve kırsal tüm doğal alanları korumak,  
- Tarım sektörünü ve ilişkili tüm sektörleri teşvik ederek kırsal alanın ekonomisini 
sürdürülebilir kılmak.  
Bu amaçları gerçekleştirmek için OTP kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar aşağıda 
sıralanmıştır (Avrupa Komisyonu, 2022).  
- Gelir istikrarının sağlanması; çevre dostu çiftçilik yapmaları ve kırsal alanla ilgilenmeleri 
için çiftçilere doğrudan ödemeler yapılması, 
- Talepte ani bir düşüş veya piyasadaki geçici ve aşırı arzın sonucu olarak fiyatların düşmesi 
gibi zorlu piyasa durumlarıyla başa çıkmak için piyasa önlemleri alınması,  
- Kırsal alanların karşı karşıya olduğu özel ihtiyaçları ve zorlukları ele almak için ulusal ve 
bölgesel programlarla birlikte kırsal kalkınma önlemleri alınması.  
AB Ortak Tarım Projesi, kırsal alana ve çiftçiye destek sunmasına karşın kentsel tarım ile 
ilgili karar üretmediği için eleştirilmektedir (Curry ve Ark., 2015). Bunun yanında son 
programa iklim değişikliği ile mücadele konusunda hükümler eklenmiştir (Avrupa 
Komisyonu, 2022). Sürekli kendini yenileyen politika ortaklığı, Türkiye’nin de uyum 
sürecinde sürekli kendini yenilemesini ve yeni uyum konularına ayak uydurmasını gerekli 
kılmaktadır.  
 
3. TÜRKİYE VE AB’NİN TARIM KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALARI  
Tarımın ülke ekonomisindeki yeri, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin önemli bir 
göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektörlerinin payı tarım sektörüne göre 
daha fazladır. Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’ye katkısı AB ülkelerine göre daha 
fazladır. AB ülkeleri içinde tarımın payı en yüksek olan ülkeler %4.04 ile Litvanya, %4.35 ile 
Romanya’dır. Türkiye’de ise aynı yılda bu oran % 5.6’dir. AB tarımının GSMH’de ortalama 
payı ise % 2,1’dir (World Bank, 2021). Buradan anlaşılabileceği gibi Türkiye ve AB 
arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı oldukça açıktır. Tarım konusunda AB ile Türkiye’nin 
belli konularda niceliksel karşılaştırmaları Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Türkiye ve AB’nin tarım konusunda karşılaştırması 
Konular Türkiye AB 

Tarımın GSMH katkısı %5,6 %2,1 
Tarımsal istihdam oranı %18,11 %4,67 

Tarımsal arazi varlığının toplam araziye göre oranı %48.1 %36,3 
İşletme başına düşen tarımsal arazi varlığı 8 13.6 

50 hektar ve üzeri araziye sahip işletme sayısı %1 %5 
Yıllık tahıl üretimi (ton) 20,500,000 126,658,950 

Yıllık et üretimi (ton) 1.9 milyon 7.3 milyon 
Yıllık süt verimi (kg) (inek başı) 4.835 7.682 

 
Türkiye’de tarım, dış ticaret açığının kapanması için önemli bir araç olma niteliğini 
korumaktadır. Tarım sektörünün önemi zaman içinde azalmakla birlikte hâlâ önemlidir. AB 
ülkeleri için dış ticarette tarım, önemli bir pay sahibidir. Türkiye AB ile tarım sektörüne bağlı 
göstergeler kapsamında kıyaslandığında tarımsal istihdam oranlarında önemli bir fark olduğu 
görülmektedir (Bashimov, 2017). Çünkü Türkiye’de %18,11 olan istihdam oranı AB’de 
%4,67; dünyada ise %27’dir (World Bank, 2019). Görüldüğü gibi Türkiye, tarım istihdamı 
açısından AB’den yüksek; dünyadan ise düşük değerlere sahiptir.  
AB üyesi ülkelerin toplam toprak varlığı 4.324.782 km2 (Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Başkanlığı) olup, tarımsal arazi varlığı ise 1 milyon 570 bin km2 şeklindedir (Eurostat, 2022). 
Türkiye’nin 78,356 bin ha olan neredeyse yarısı (37.762 bin ha) tarım arazisidir (TUIK, 
2020). Tarım arazilerine yaklaşım konusunda her bir işletmeye düşen arazi miktarı da önemli 
bir konudur. AB ülkeleri için işletme başına düşen arazi miktarı ortalama 13,6 ha iken 
Türkiye’de 8 ha’dır (Gürlük ve Turan, 2013). 
Bu kapsamda 50 ha’dan büyük araziye sahip olan işletme oranları da önemli bir göstergedir. 
Bu oran Türkiye’de yaklaşık %1 iken AB’de %5’dir. Bu oranlar Türkiye’deki arazi 
sahipliğinin AB’ye göre daha bölünmüş olduğunu göstermektedir (Gürlük ve Turan, 2013). 
Tahıl üretiminde de Türkiye, AB’ye göre geri durumdadır. AB 126.658.950 tonluk tahıl 
üretimiyle tek bir ülke olarak değerlendirildiğinde Dünya tahıl üretiminin Çin’den sonra 
ikinci en büyük üreticisi konumundadır. Türkiye 20.500.000 ton üretimiyle Dünya’da tahıl 
üretiminde 10. sırada olsa da hektar başına alınan verimde dünya ortalamasının altındadır 
(FAOSTAT, 2020).  Sebze meyve üretiminde verimlilik konusunda Türkiye ve AB arasındaki 
değerler yakındır.  
Kıyaslamaya et üretimi kapsamında bakıldığında AB için 7,3 milyon (Eurostat, 2021) iken 
Türkiye’de 1.9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (TUIK, 2021). Türkiye 2008 yılından 
itibaren et ithal etmektedir.  
Süt üretimi tarım kapsamında diğer önemli bir göstergedir. Bu kapsamda Türkiye’de bir 
inekten yıllık 4.835 kg (Özsayın, 2019); AB ülkeleri ortalamasında ise 7.682 kg süt elde 
edilmektedir (Eurostat, 2021). Türkiye’nin süt üretiminde de AB’nin önemli oranda gerisinde 
kaldığı görülmektedir (Dinler, 2014). 
Türkiye ve AB arasında yukarıda belirtilen ekonomik farklılıklar, tarım sektöründeki verim 
farklılığı, Türkiye’nin AB tarım politikalarına uyum sürecinde zorlanacağı konulardandır. 
Bunun yanında, AB’ye uyum açısından öne çıkan sorun Türkiye’de istikrarlı bir tarım 
politikasının olmamasıdır. Tarım politikaları daha çok hükümet programları ile 
belirlenmektedir. Ancak tarım politikaları AB’nin çok önem verdiği politikadır. Bu ortak 
tarım politikaları tüm ülkeler için bağlayıcıdır ve hükümet programları ile değiştirilemez. 
Ortak tarım politikası, uzun çalışmalar sonucu oluşturulmuş ve önemli reformlar ile 
güncelliğini ve önemi korumaya devam etmiştir (Sağlık & Yantur, 2019).   
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Türkiye’de tarımı destekleme politikaları fiyat desteği şeklindeyken, AB’de tarım politikaları 
çerçevesinde doğrudan gelir desteği yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de kırsal kalkınmaya 
yönelik kapsamlı ve istikrarlı politikalar bulunmamaktadır. Türkiye tarım politikalarının 
oluşturulmamasında Osmanlı döneminden kalan mülkiyet sorunlarının devam etmesi, 
politikacıların tarımsal politikaları teorik bir dayanağı olmaksızın siyasi kaygılarla belirlemesi 
ve yasalarla tarım alanlarının kentsel alana dönüştürülmesi riskinin bulunması sıralanabilir.  
 
4. TÜRKİYE’DE OTP’YE UYUM İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR 
Türkiye AB uyum sürecinde 35 başlıktan oluşan bir çalışma içerisine girmiştir. Bu 
başlıklardan üçü tarım ile doğrudan ilgili olup bunlar 11. Başlık; ‘‘Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınma’’, 12. Başlık; ‘‘Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı’’, 13. Başlık; ‘‘Balıkçılık’ 
’tır (Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 2020).  
Türkiye’de AB’ye uyum sürecinin hızlanması için kurumsal yapılanma çalışmaları 
başlamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon 
Başkanlığı kurulmuştur. Bu gelişmenin AB uyum sürecinin hemen başında olması, ilk 
aşamada hızlı bir uyum süreci için yoğun çalışmalar yapıldığının bir göstergesidir. Kırsal 
kalkınma OTP için 2000 sonrasında önemli bir unsur olduğundan Türkiye konunun gerisinde 
kalmayarak ve bir bileşen olarak yönetebilmek için 2007’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu kurmuştur. Tarımsal destekler ve AB projeleri bu kurumun yetkisiyle 
yürütülmektedir (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ankara İl 
Koordinatörlüğü). 
Kurumsal değişimlere ek olarak AB uyum sürecinde, tarıma yönelik yeni mevzuat belirlenmiş 
ve mevzuatta güncellemeler yapılmıştır. Sürecin başında yürürlüğe giren Toprak Koruma 
Kanunu (2005), AB’nin OTP ile aynı ilkelere (verimli tarım arazilerinin korunması ve 
sürdürülebilirliği) sahiptir. Ancak uygulama sorunlar içermektedir. Örneğin AB’de ödemeler 
hektar başına yapılmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2022). Bu da küçük ölçekli işletmelerin 
daha az kazanç elde etme eğiliminde olmalarına sebep olmuştur. Türkiye’de ise araziler 
AB’ye göre daha parçalı durumda olduğundan bu uygulama Türkiye’deki küçük ölçekli 
işletmelere olumsuz yansıyacaktır. Tarımsal arazilerin bölünmesini engelleme amacıyla 2014 
yılında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun çıkarılmıştır. AB uyum sürecinin Türkiye’deki mekânsal plan kararlarına en etkili 
örneklerinden biri İmar Kanununa 2005 yılında eklenen ‘’Tarım arazileri, 3/7/2005 tarihli ve 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; 
tarımsal amaç dışında kullanılamaz, planlanamaz, köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve 
civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemez.’’ hükmüdür.  
OTP’ye uyum sürecinde mekânsal olarak yapılması gereken yükümlülükler kapsamında arazi 
parsel tanımlama sistemi oluşturulmuştur (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü, 2014).  AB’de ürünlerin rekabet gücü arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu 
amaca yönelik coğrafi işaretleme ve organik tarım uygulamaları yapılmaktadır. Bu 
uygulamalar, AB onaylı sertifikasyon kuruluşları yoluyla gerçekleştirilmektedir (Yaşarlar, 
2014). Bu tarım uygulamaları işletme bazlı uygulamalardır ve uygulamanın yapıldığı mekân 
ile ilişkili olarak mekânsal plan hükümleri içermemektedir. Bu durum iyi ve organik tarım 
uygulamalarının mekânsal planlar açısından bağlayıcılığının olmamasına ve bu sebeple 
toprağı korumaya yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmemesine neden olmaktadır.  
Tarım ve hayvancılık uygulamalarında AB standartlarına bakıldığında Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) raporunun istendiği görülmektedir. Türkiye de bu standartlara tabidir 
(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB Standart Rehberi). AB ülkeleri, ürün 
kalitesi politikaları kapsamında coğrafi işarete ve coğrafi işaretli ürünlerin korunmasına 
ilişkin kanun uygulamaktadır (Yaşarlar, 2014).   
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Türkiye’de de AB onaylı coğrafi işaretlemeler bulanmasına rağmen bu ürünlerin yetiştiği 
yerlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik mekânsal planlar 
bulunmamaktadır.  
6360 sayılı yasayla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na “büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette 
bulunabilirler” hükmü eklenmiştir. Bu değişiklikle birlikte büyükşehir belediyesi olan illerde 
kırsal alanlara hizmet götürme görevi büyükşehir belediyelerine yüklenmiştir. Bu durum 
kırsal kalkınmaya ayrı önem verilmesi gereken bir dönemde kurumlar arası yetki 
belirsizliklerine neden olmuş ve kırsal alanları kentsel alana dönüşme riski altında bırakmıştır.  
 
5. SONUÇ 
Türkiye AB uyum sürecinde Ortak Tarım Politikasına uyum konusunda yasal ve yönetsel 
açıdan önemli adımlar atmıştır. Özellikle aday üyelik sürecinin başlayacağının belli olduğu 
2004 yılından itibaren AB ile uyumlu politikaların benimsendiğini söylemek mümkündür. 
2014 yılı itibariyle AB üyesi olunacağına dair yüksek bir beklenti mevcutken 2022 itibariyle 
hâlâ AB’ye üye olunamamıştır. Bu noktada sürecin ilk yıllarındaki çalışmaların yavaşladığını; 
uyum sürecine yönelik kurulan kurumların ve yürürlüğe konulan yasaların ilk yıllardaki 
etkinliğini koruyamadığını söylemek mümkündür. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
AB’ye uyum sürecinde yapılan son çalışmalar 2015 yılındadır. Avrupa Birliği Bakanlığının 
kapanarak Dış İşleri Bakanlığında Avrupa Birliği Başkanlığı adı altında iş ve işlemlerin 
yürütülmesi de Türkiye’nin AB uyum sürecinde yavaşladığını göstermektedir.   
Bununla birlikte OTP’ye uyum sürecinde tarım ve hayvancılık açısından önemli gelişmeler 
yaşanmış ve uygulama ve yasalarda olumlu sonuçlar görülmüştür. Örneğin Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanım Kanunu ile toprak koruma kurullarının kurulması ve alanında uzman 
kişilerin tarım topraklarına yönelik uygulamalarda denetçi ve onaylayan rolünde sürece dahil 
olması uzun vadede bu sürecin önemli kazanımlarındandır. Bu kanun İmar Kanunu’nu da 
etkilemiş, İmar kanununda tarım arazilerini korumak için bağlayıcı hükümler yer almıştır. Ek 
olarak arazi parsel tanımlama sistemi, tarım ve hayvancılık uygulamalarında ÇED raporu 
zorunluluğu, iyi tarım, organik tarım gibi uygulamaların hayata geçirilmesi de Türkiye’nin bu 
süreçteki diğer kazanımları arasındadır. Süreçteki gelişmeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir 
(Tablo 2). 
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Tablo 2. AB uyum sürecinde Türkiye’de tarım alanında yaşanan gelişmeler 
Konu Olumlu Gelişmeler Olumsuz Gelişmeler 

Kurumsal 
Düzenlemeler 

 Avrupa Birliği 
Bakanlığı’nın kurulması 
 Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma 
Ajansının Kurulması (2005) 
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun Kurulması 
(2007) 
 Tarım ve Orman 
Bakanlığının İstatistik 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
(2007) 
 Türkiye'de Bir Çiftlik 
Danışma Sistemi Oluşturulması 
(2014) 
 Dış İşleri Bakanlığında AB 
Başkanlığı kurulması (2018) 

 
 
 Avrupa Birliği 
Bakanlığı’nın kapanması 
 Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı arasında 
işbirliği ve ortaklıkların 
yetersizliği 
 AB üyelik sürecinin 
belirsizliğini koruması nedeniyle 
oluşan kurumsal boşluklar 

Mevzuat 
Düzenlemeleri 

ve 
Uygulamalar 

 Tarım Kanunu (2006), 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 
Kanunu (2005), Organik Tarım 
Kanunu (2004) gibi; OTP ile aynı 
ilkelere sahip mevzuat 
düzenlemeleri yapılması 
 Toprak Koruma 
Kurullarının oluşturulması 
 İmar Kanunu’na toprak 
koruma konusunda bağlayıcı 
hükümler eklenmesi 
 Tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerinde AB standartlarına 
uyum sağlanması 
 Arazi parseli tanımlama 
sisteminin dijitalleşmesi(2010) 
 Türkiye'de Bir Çiftlik 
Danışma Sistemi 
Oluşturulması(2014) 

 
 
 2016 yılından beri OTP’ye 
yönelik çalışma yapılmaması 
 6360 Sayılı Kanun ile 
büyükşehir belediyesi sınırında 
kalan tarım alanlarının kırsal alan 
bağlamından ayrı olarak ele 
alınması 
 Coğrafi işaretleme, 
organik tarım gibi uygulamaların 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığında 
mekânsal planlarda yer almaması  

 
AB uyum sürecinde OTP’ye uyum konusunda Türkiye’deki en yetkili kurum Tarım ve Orman 
Bakanlığı’dır. OTP kapsamında yürütülen projeler, projelerin finansmanı ve uygulamaları 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda alınan bazı kararların 
mekânsal planlarla kopukluğu konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 
iş birliği yapılması gerekmektedir. Örneğin AB için kırsal kalkınma, yerel yönetimler, yerel 
ürünler kıymetli görünürken bu uyum sürecinde Türkiye’de 6360 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ile kırsal alanlar tümü ile kentsel alan statüsüne geçmiştir. Bu durum 
AB’nin OTP’si ile taban tabana zıt bir uygulamadır.   
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OTP sürecindeki kazanımların ülkemizde AB süreci olmaksızın kalıcı olabilmesi ve ülkemiz 
adına gıda güvenliği ve kırsal kalkınma gibi sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilebilmesi 
için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı arasında 
daha fazla iş birliği gerekmektedir. İyi tarım, organik tarım, coğrafi işaretleme gibi 
uygulamaların ve dolayısıyla kırsal kalkınmaya olan etkilerinin sürekli hale gelebilmesi için 
bu uygulamaların başarılı bir şekilde gerçekleştiği alanların mekânsal planlarda belirtilmesi ve 
bu alanlara özel hükümlerin getirilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunması özellikle son günlerde daha fazla önem kazanarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
olarak değiştirilmesine yol açmıştır. Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşması dünyanın enerji 
gereksinimini giderek artırması ve halen fosil yakıt kaynaklı sera gazı salınımları nedeni ile 
piyasada ekonomik anlamda karşılanmayan maliyetler piyasa etkinsizliğini yaratması yanında 
iklim değişikliğine olan büyük etkisi nedeni ile Kyoto protokolü ve 2020 sonrasında geçerli 
olan Paris iklim değişikliği anlaşmaları ile küresel anlamda bu olumsuzluklara karşı 
dayanmayı amaçlamaktadır. Doğal kaynaklar ve çevrenin ekonomi ile ilişkileri çok eski 
zamanlardan beri devam etmekte bu nedenle doğal kaynaklar ve çevrenin etkin kullanımının 
sağlanması yine ekonomi bilim dalının ilkeleri ile sağlanabilmektedir. Ekonomi deyince 
piyasalar söz konusu olunca ilk akla gelen tam rekabet piyasasıdır. Ancak böyle bir piyasanın 
olmadığı yani aksak rekabet şartları nedeniyle günümüzde karşılaşılan piyasa şekilleri aksak 
rekabete bağlı piyasalar olmaktadır. Tam rekabet piyasasında kaynakların etkin kullanılacağı 
düşünüldüğünde dışsallıkların olmayacağı ancak piyasada yaygın olan aksak rekabet 
nedeniyle dışsallıkların olacağı ve bu durumun piyasa etkinliğini bozacağı ve piyasa 
başarısızlıklarına neden olacağı aşikârdır. Yani doğal kaynaklar ve çevrenin ekonomik 
sektörlerde kullanılması ile Pareto Optimali gerçekleşmemekte ve etkinsizleşmeler 
olmaktadır. Böyle bu etkinsizliğin önüne geçebilmek için hükümetlerin Pigovian (kirletme) 
vergileri, kontrol regülasyonları ve kirletme sertifikaları gibi piyasaya müdahalesini 
gerektirmektedir. Böylece marjinal sosyal maliyetler ve marjinal özel maliyetler eşit 
olduğunda etkinlik sağlanmaktadır. Bazı durumlarda devlet müdahalesi olmadan taraflar 
arasında yapılan anlaşma sonucunda etkinlik sağlanabilmektedir. Yani bu çalışmada 
kaynakların etkin kullanılmasına yönelik aksaklıkların ortadan kaldırılması için devlet 
müdahalesi olmadan veya devletin müdahaleleri yoluyla etkinliği sağlamasında kullanılan 
yöntemler şekil ve grafikler yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Böylece piyasa 
başarısızlıklarında hem üretici hem de tüketici açısından doğal kaynaklar ve çevre 
ekonomisini korumaya yönelik nelerin yapılması gerektiği bir öneri niteliğinde ifade 
edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: CO2 salınımı, Dışsallıklar, Etkinsizlik, Piyasa Müdahalesi. 
 

A STUDY ON MARKET FAILURE AND CLIMATE CHANGE 
 

ABSTRACT 
The protection of natural resources and the environment has gained more importance, 
especially in recent days, which has even led to the renaming of the Ministry of Environment 
and Urbanization as the Ministry of Environment, Urbanization, and Climate Change.  
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The increasing global demand for energy up the world's population reaching eight billion, and 
the costs that are not economically covered due to fossil fuel-based greenhouse gas emissions 
lead to market inefficiency. The Kyoto protocol, focusing on climate change and the damages 
of global warming, and the Paris climate change agreements, which are effective after 2020, 
aim to withstand these negativities globally. The relationships between natural resources, the 
environment, and the economy have been going on since ancient times. Insomuch that natural 
resources and environmental protection act can be used effectively with the principles of 
economics. When it comes to economic markets, the first thing that comes to mind is the 
perfect competition market. However, this market is the desired one, and it is not a possibility 
to encounter such a market in real life. Therefore, the market types seen in the world due to 
imperfect competition conditions are markets based on imperfect competition. There are no 
externalities considering that resources will be used efficiently in a perfect competition 
market. The externalities may be due to imperfect competition prevalent in the market, which 
will disrupt market efficiency and cause market failures. In other words, with the use of 
natural resources and the environment in economic sectors, Pareto Optimality is not realized, 
and inefficiencies occur. Therefore, in order to eliminate inefficiency, governments need to 
intervene in the market through instruments such as Pigovian (pollution) taxes, control 
regulations, and pollution certificates. Thus, efficiency can be achieved, when social marginal 
costs are equal to private marginal costs. Also, efficiency can be achieved with agreements 
between the parties, and there is no state intervention. As a result, this study will try to explain 
the methods used to ensure efficiency without state intervention and with state intervention in 
order to eliminate disruptions in the efficient use of resources with the help of figures and 
graphs. This study will suggest what has to be protected by natural resources and the 
environmental economy for producers and consumers in case of market failures.  
Keywords: CO2 emissions, Externalities, Inefficiency, Market Intervention. 
 
PİYASA BAŞARISIZLIĞI 
Tüm dünya canlıları düşünüldüğünde ve bu dünyaya en fazla etkisi olan insanoğlunun 
dünyaya hâkim olmasına karşın tüm insanlığın, isteklerini kısa bir sürede ve tam anlamıyla 
karşılaması mümkün değildir. Çünkü toplumu oluşturan birey ve bu bireylerin oluşturduğu 
ekonomik birimlerin farklı kaynakları kullanarak birtakım ihtiyaçlarını karşılama arzuları 
sınırsızdır. Buna karşılık bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılabilecek kaynaklar ise sınırlıdır. 
Bu gerekçeler doğrultusunda her birey veya toplumun belirli dönemlerde bu kıtlık sorunu ile 
karşı karşıya gelmesi normal bir durumdur. İşte her toplumun belirli dönemlerde farklı 
derecelerde etkilendiği bu kıtlık sorunu ile mücadele ekonominin konusudur. Yani ekonomi 
kıt kaynaklarla sonsuz olan insan ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya çalışan sosyal bir 
bilim dalıdır. Ekonomide tam rekabet piyasasında arz ve talebin kesiştiği noktada piyasa 
dengesi oluşmaktadır (Uzundumlu, 2021). Fertler için en uygun fiyat ve miktarı belirlemeye 
yardımcı olan bu piyasa hayali bir piyasa olup en uygun kaynak kullanımı için bu piyasaya 
yaklaşılması arzu edilmektedir. Ne yazık ki, piyasalar çoğu zaman dışsallıklar nedeniyle 
mükemmel denge fiyat ve miktarını kaçırmakta bu da kaynakların etkin kullanılmaması 
sorununu ortaya çıkararak piyasa başarısızlığına yol açmaktadır (Verbruggen et al., 2011). 
Piyasa başarısızlığı, serbest piyasanın toplumun kıt kaynaklarının yanlış tahsisine yol açtığı, 
yani belirli mal ve hizmetlerin aşırı veya eksik üretiminin optimalden daha az sonuca yol 
açtığı bir durumdur (ICAI, 2022). Ekonomik birimler genel olarak toplum üzerindeki olumsuz 
etkilerini düşünmeden karar vermekte buda piyasada mal ve hizmetlerin dağılımında 
etkinsizliğe neden olmaktadır. Piyasa başarısızlığı, etkinsiz bir piyasadaki dara kaybının bir 
sonucu olabilmektedir (Kohelis, 2011).   
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Hükûmetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin açıkladığı gibi, kıtlık veya aşırı fazlalık 
malların yanlış tahsisi piyasayı dengeden çıkarmaktadır (Krogstrup and Oman, 2019). Bu 
anlamda doğru politika bileşimi ile desteklenmeyen yeşil teknolojik gelişme, farklı ülkeler 
için farklı boyutlarda piyasa başarısızlıklarına neden olabilmektedir (Ciccarelli and Marotta 
(2021). Piyasa başarısızlıkları talep ve arz yönlü olarak dikkate alınmaktadır. Talep yönlü 
piyasa başarısızlıklarında talep eğrilerinin tüketicilerin fayda durumuna bağlı olarak bir ürün 
için ödeme yapma istekliliğini tam olarak dikkate almadığında meydana gelirken, arz yönlü 
piyasa başarısızlıklarında ise arz eğrileri ile ürünü üretmenin tüm maliyetini içermediğinde 
ortaya çıkmaktadır (ICAI, 2022).  
Piyasa başarısızlığı için pazar gücü, dışsallıklar, kamu malları ve eksik bilgi olmak dört ana 
sebep var olup her bir durum şu şekilde açıklanabilir.  
 
1. PAZAR GÜCÜ (MONOPOL GÜCÜ) 
Pazar gücü bir piyasada üretim yapan firmaların marjinal maliyetin üzerinde bir fiyattan 
ürünü satabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Hatırlı vd., 2010). Lerner’in piyasa 
hâkimiyet indeksi talep elastikiyetine göre veya fiyatın marjnal maliyetten farkının fiyata 
oranına göre belirlenmekte buna göre bu indeks 0 veya 1’e eşit olmaktadır. Lerner indeksi 0 
olunca sıfır pazar gücü yani piyasa tam rekabet olmakta (P=MC) ve Lerner indeksi 1 olunca 
tam pazar gücü (MC=0) yani piyasa Monopol olmaktadır. Bu ifadeyi formülsel olarak Lerner 
endeksi göstermektedir (Dinler, 2021). 
 

LE=
����

�
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�

|
�|
)                                                                                                                     (1) 

 
Yani talep esnekliği 0 olduğunda tam rekabet, 1 olduğunda ise Monopoldür. Ancak 
günümüzdeki üretimde bulunan firmalar bu iki piyasadan daha çok Monopollü rekabet ve 
Oligopol piyasalarında işlemlerini yürütürler. Bu anlamda rekabet gücünün belirlenmesinde 
P>MC etkili olmakta yani |Te| 1’e yaklaştıkça Oligopol ve 0’a yaklaştıkça Monopollü 
Rekabet özelliği taşımaktadır. Örneğin talep elastikiyeti 1 ise (LE=1) yani Monopolcünün 
erişebileceği en yüksek rekabet gücünü yüzdesel olarak %100’ü gösterirken talep elastikiyeti 
2 ise LE=0,5 yani yüzdesel olarak o piyasada rekabet gücü %50 olmakta ve talep elastikiyeti 4 
ise LE=0,25 yani yüzdesel olarak piyasada rekabet gücü %25 olmaktadır. Bu oransal ifade 
Mark-up (maliyet üstü) fiyatlama olarak adlandırılmaktadır.  
Aşırı piyasa gücü, tek üreticinin veya çok az sayıdaki üreticilerin rekabetçi bir piyasada 
üretilecek olandan daha az ürün üretmesine ve satmasına neden olmaktadır. Piyasa gücü, 
fiyatı yüksek ve üretimi az (arz ve talep dengesinin sonucundan daha düşük) tuttuğu için 
piyasaların etkinsiz olmasına neden olabilmektedir. Yani çeşitli mal ve hizmetlerin insanlar 
tarafından istenmesine rağmen istenen düzeyde üretilememesiyle eksik rekabet pazarları 
sorunu ortaya çıkmaktadır (ICAI, 2022).  
 
2. DIŞSALLIKLAR 
Piyasa başarısızlığı üzerine neden olan etkenlerden biri Pareto etkinliğinin sağlanamaması 
olup buda dışsallıklara bağlanmaktadır. Bir ekonomik birimin üretim veya tüketim yaparken 
başka ekonomik birimlerin bundan olumlu veya olumsuz etkilenmesine dışsallıklar 
denmektedir (Kargı ve Yüksel, 2010). Üretim veya tüketim faaliyeti yapılırken bu faaliyet 
üzerine başkalarının dolaylı bir etkiye sahip olması ve bu etkilerin piyasa fiyatlarına doğrudan 
yansımaması durumunda bir dışsallık söz konusudur (ICAI, 2022). Buna göre bir üretim veya 
tüketim faaliyeti sonucunda üçüncü şahıslar fayda veya maliyet fonksiyonlarından olumlu 
veya olumsuz bir şekilde etkilenmektedir.   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1271 

Eğer etkilenme olumlu yönde ise buna pozitif dışsallıklar, yok aksi bir durum yani olumsuz 
yönde bir etkilenme varsa bu da negatif dışsallıklar olarak adlandırılmaktadır (Kargı ve 
Yüksel, 2010). Negatif dışsallıklar, bir tarafın eylemi diğer tarafa maliyet yüklediğinde ve 
pozitif dışsallıklar ise bir tarafın eylemi diğer tarafa fayda sağladığında ortaya çıkmaktadır 
(ICAI, 2022). Dışsallıklar söz konusu olduğunda bazı kavramları tanımlamak gerekmektedir.  
Kişisel (özel) maliyet: Kaynaklara bir bedel ödenerek onların satın alınmasıyla ilgilidir 
(Lascols, 2021). Türk Telekom altyapısında bulunan kablolu TV aboneliği için ödetilen bedel 
örnek olarak verilebilir. 
Sosyal maliyet: Bir işlemden kaynaklanan özel maliyetler ile tüketicilere tazmin edilmeyen 
veya ücretlendirilmeyen bir işleme maruz kalmaları nedeniyle maruz kaldıkları maliyetlerin 
toplamı olarak ifade edilmektedir. Sosyal maliyet, serbest piyasanın hesaba katmadığı 
malların üretilmesiyle ilgili kişisel ve dışsal maliyetleri içermektedir. Bu nedenle, 
matematiksel olarak, marjinal sosyal maliyet, marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal 
maliyetin toplamı ile belirlenebilmektedir (Harsvardhan et al., 2022). 
MSC=MPC+MEC                                                                                                                    (2) 
Dışsal maliyet: Herhangi bir ürünü satın almadan yani piyasa fiyatını etkilemeden meydana 
gelen ödemelerdir. Dışsal maliyet negatif dışsallık nedeni ile oluşmaktadır. Kirlilik vb. negatif 
dışsallıklar vergi gibi yaptırımlar sonucu yapılması gereken harcamalardır. Kirlilik, dışsal bir 
maliyeti temsil etmektedir. Çünkü onunla bağlantılı zararlar bir bütün olarak toplum 
tarafından karşılanmakta piyasa işlemlerine yansımamaktadır (Koomey and Krause, 1997). 
Sosyal maliyetin kişisel maliyetten farkı dışsal maliyet olarak belirlenmekte ve marjinal dışsal 
maliyet olarak aşağıdaki gibi formüllendirilmektedir. 
MEC=MSC-MPC                                                                                                                     (3) 
Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi, o ürünün kullanıcılarının tüm sosyal maliyeti (özel 
maliyet ve dışsal maliyet dâhil) üstlenmesi anlamına gelmektedir. İçselleştirmenin amacı, bu 
ürünü veya hizmeti kullananlara daha makul bir fiyatlandırma oluşturmak ve piyasa 
başarısızlığı etkisini azaltmaktır (Zhibin et al., 2010). 
Kişisel (özel)  fayda: Kaynaklara bir bedel ödenerek onların satın alınmasıyla onlardan elde 
edilen bireysel faydalardır. Örneğin, Türk Telekom altyapısında bulunan kablolu TV+ internet 
seçeneğini dikkate alarak abonelik bedeli ödeyen biri internet şifresini paylaşması sonucu 
başka üçüncü kişilere de fayda sağlamaktadır. Bu durumda üçüncü kişiler bu mal veya 
hizmetin maliyetine katılmadan fayda elde etmişlerdir. 
Sosyal fayda: Mal ve hizmetlere ödeme yaparak elde edilen özel faydalar ile herhangi bir 
ödeme yapılmadan üçüncü taraflar tarafından elde edilen faydaların toplamı sosyal fayda 
olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle, matematiksel olarak, marjinal sosyal fayda, marjinal 
özel fayda ile marjinal dışsal faydaların toplamı ile belirlenebilmektedir 
MSB=MPB+MEB                                                                                                                    (4) 
Dışsal fayda: Dışsal fayda pozitif dışsallık nedeni ile oluşmaktadır. Bu pozitif dışsallıkta 
birey veya firmalar yapmış oldukları faaliyetlerle başka birey veya firmalara fayda sağlamakta 
ve bu olumlu etki karşısında bu birey veya firmalar eylemi yapanlara doğrudan veya dolaylı 
olarak herhangi bir ödemede bulunmamaktadırlar. Bu durumda marjinal sosyal fayda ile 
marjinal özel fayda arasındaki fark dışsal faydayı oluşturmaktadır (Polat ve Polat, 2018). 
MEB=MSB-MPB                                                                                                                     (5) 
Pozitif dışsallığı düzeltmek için marjinal dışsal faydaya marjinal özel fayda eklenmelidir. 
Böylece pozitif dışsallıklar içselleştirilerek toplumun refah seviyesi artırılmaktadır. Ancak 
dışsal fayda ve dışsal maliyetin gerçek değeri tam olarak belirlenemediği için içselleştirme 
işlemini hatasız yapabilmek oldukça zordur (Kantarcı ve Kutlutürk, 2018).   
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Dışsallıkların ortaya çıkmasının nedeni marjinal fayda ile marjinal maliyet eşitliğinin 
sağlanamamasından kaynaklanmakta kişisel fayda ile sosyal faydanın ve/veya kişisel maliyet 
ile sosyal maliyetin eşit olmaması üretimde ve tüketimde etkinliğin bozulmasına neden olarak 
refah kaybı yaşatmaktadır (Noyan, 2022). 
Üretim ve tüketime bağlı dört olası dışsallık türü var olup şu şekilde sıralanmaktadır. 
a. Üretim Dışsallıkları 
1) Üreticiden üreticiye pozitif dışsallık: Üretim sürecinde başka üreticilere pozitif fayda 
yükleyen olumlu bir dışsallıktır. Örneğin: Arıcılık ve elma üretimi yapan işletmeler dikkate 
alınınca arıcılık yapan işletmelerin elma bahçelerindeki ağaçlarda tozlanma yaparak meyve 
üretimlerini önemli oranlarda artırmaktadır (Vorotnikova and Schmitz, 2013). Pozitif 
dışsallığı ilk kez Meade (1952) tarafından gerçekleştirildikten sonra refah ekonomisinde bir 
klasik haline gelmiştir. Meade, bal üreticilerinin arılarının elma üretimi yapan üreticilerin 
ağaçlarının nektarını tükettiğini, ancak bal üreticilerinin elma üreticilerine bunun karşılığını 
vermediğini dile getirmiştir. P1'den P2'ye, dışsallığı kapsarken, karşılıklı, P2'den P1'e, pozitif 
dışsallığı, yani meyve bahçesinin çiçeklerinin bal üreticisi arılar tarafından çapraz 
tozlaşmasını hesaba katmamıştır. Sonuçta arılar olmasaydı elma olmazdı, dolayısıyla, aynı 
üretim sürecinde aynı anda bu iki karşılıklı olumlu dışsallığa sahip olmak fayda, nektar veya 
çapraz tozlaşma açısından hangi dışsallık daha büyük olarak etkinsizliğe neden olmaktadır. 
Geçtiğimiz on yılda arılar kıt hale gelmiş ve tozlaşma doğal bir süreç veya belirli meyve ve 
sebze üreticileri için olumlu bir dışsallık iken, bugün arıcılık iş modelinin önemli bir parçası 
olan ücretli bir hizmet haline gelmiştir. Bu ticari durumda, piyasa verimsizliğine karşı kendi 
çözümünü uygulamış ve herhangi bir devlet müdahalesi veya mülkiyet hakları düzenlemesi 
gerektirmemiştir (Vorotnikova and Schmitz, 2013). 
 
2) Üreticiden üreticiye negatif dışsallık: Üretim sürecinde başka üreticilere negatif fayda 
yükleyen olumsuz bir dışsallıktır. Üreticilerin hava kirliliği oluşturdukları ve bu kirliliğin 
üretimde bulunan diğer üreticileri de olumsuz etkilediği bir durumdur. Örneğin yeni kurulan 
bir kükürt üretim fabrikasının atıklarını o bölgede bulunan bir akarsuya bırakması sonucu o 
bölgede bitkisel ve hayvansal üretimde bulunan üreticilerin bitki ve hayvanlar için bu suyu 
kullanmaları nedeni ile verim ve kalite kaybı hatta ürün kaybı yaşanmasıdır. 
 
3) Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallık: Üretim sürecinde tüketicilere pozitif fayda 
yükleyen olumlu bir dışsallıktır. Burada tüketicilerin tüketim fonksiyonunda üretim bağımsız 
değişken olarak yer alarak tüketim yönünde pozitif etkiye sahip olabilmektedir. Örneğin, 
üretici firmaların yeni AR-GE destekli teknoloji ile ürün maliyetlerinde meydana gelen 
düşmenin ürün fiyatına yansıyarak tüketicilere pozitif dışsal fayda sağlamasına neden 
olmaktadır (İnan, 2018). Ayrıca bir başka örnekte bölgede yapılması düşünülen termik santral 
sayesinde yeni yolların yapılması, ulaştırma olanaklarını artırılması ve yeni iş imkânlarının 
sağlanması ile o bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayarak fertlere birçok alternatif 
fırsatlar vermektedir (Anonim, 2014). 
 
4) Üreticiden tüketiciye negatif dışsallık: Üretim sürecinde tüketicilere negatif fayda 
yükleyen olumsuz bir dışsallıktır. Üreticilerin hava kirliliği oluşturdukları ve bu kirliliğin o 
bölgede bulunan sakinleri olumsuz etkilediği bir durumdur. Örneğin yeni kurulan bir kükürt 
üretim fabrikasının atıklarını o bölgede bulunan bir akarsuya bırakması sonucu o bölgede 
yaşayan insanların içme suyunu kullanması sonucu suyu kullanmaları nedeni ile bu çevrede 
yaşayan bireylerin küçük ölçekte zehirlenmesi veya büyük ölçekte bu zehirlenme nedeni ile 
hastanelik olmasıdır (İnan, 2018).   
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b. Tüketim Dışsallıkları 
1) Tüketiciden tüketiciye pozitif dışsallık: Bir mal veya hizmetten yararlanmak için belirli 
bir emek veya masraf yapan fert/fertlerin yapmış olduğu eylemlerin diğer kişi veya kişilerin 
fayda fonksiyonunda bağımsız değişken olarak yer alması ile tüketim ya da fayda 
fonksiyonunda meydana gelen olumlu değişimlerdir (Armağan, 2003). Bir apartman 
dairesinde bulunan bir ferdin apartmandaki yeşillik alana bir kaç ağaç dikmesi o bölgedeki 
tüm komşuların bu alandan temiz hava alması gibi benzeri faydalardan yararlanması veya bir 
apartmanda oturan bireylerden birisinin internet bağlantısından apartmanındaki diğer 
bireylerin yararlanmasıdır. 
 
2) Tüketiciden tüketiciye negatif dışsallık: Bir mal veya hizmetten yararlanmak için belirli 
bir emek veya masraf yapan fert/fertlerin yapmış olduğu eylemlerin diğer kişi veya fertlerin 
fayda fonksiyonunda meydana getirdiği olumsuz değişmelerdir (Armağan, 2003). Bir 
apartmanda her zaman sigara içerek kapalı alanı duman altında bırakan bu ferdin o 
apartmanda sigara içmeyen ve bu nedenle alerji vb. sağlık sorunu olan kişileri olumsuz 
etkilemesidir. Ayrıca bazen kişiler bu hizmetleri topluma ulaştırmada herhangi bir emek veya 
harcama yapmamasına karşın toplumun diğer kişilerinin kullanımını engelleyebilir. Örneğin 
toplum için yapılmış dinlenme ve eğlenme amaçlı gidilen yerlere bazı tüketicilerce kirletme, 
zarar verme vb. olumsuz etkileri nedeni ile kişilerin bu yerleri etkin kullanmalarına engel 
olabilmektedir. 
 
3) Tüketiciden üreticiye pozitif dışsallık: Bir kişinin üreticiden aldığı bir ürünü beğenmesi 
nedeniyle olumlu yorum yapmasıdır (Anonim, 2014). Örneğin bir x marka buzdolabı satın 
alan bir aile 3 ay gibi kısa bir kullandıktan sonra bu buzdolabının fiyatına göre birtakım 
özelliklerinden memnun olan aile bu ürünü eş dost tanıdıklara önererek onlarında satın 
almasını teşvik edebilmektedir. 
 
4) Tüketiciden üreticiye negatif dışsallık: Bir kişinin üreticiden aldığı bir ürünü 
beğenmemesi nedeniyle olumsuz yorum yapmasıdır (Anonim, 2014). Örneğin bir x marka 
akıllı saat alan bir kişi 1 ay sonra birtakım sıkıntılar ile karşı karşıya geldiği için bu ürünü 
satın aldığı için memnun değildir. Bu nedenle bu ürünü eş dost tanıdıklara olumsuz önerilerde 
bulunarak onlarında satın almamasını sağlamaktadır. 
Negatif üretim dışsallıkları olduğunda üreticiler toplumsal maliyetin özel maliyetten daha 
fazla olmasını hesaba katmadıkları zaman aşırı üretim ve piyasa başarısızlığı meydana 
gelmektedir. Aynı mantıkla negatif tüketim dışsallıkları, tüketimin toplumsal faydanın özel 
faydadan daha az olduğu bir duruma neden olmaktadır. Dışsallıklar, piyasa fiyatlarının ne 
kadar üretileceği ve ne kadar tüketileceği hakkında doğru bilgi iletme kabiliyetini engellediği 
için piyasa etkinsizliğine neden olmaktadır. Üreticiden üreticiye veya üreticiden tüketiciye 
olumsuz dışsallıklarda üretici sadece ürün maliyetine etki eden özel maliyetleri dikkate 
almaktadır. Dışsallıklar piyasa fiyatlarına yansımadığından, ekonomik etkinsizlik kaçınılmaz 
olmaktadır. Üretim, yalnızca tüm faydalar karşılandığında veya maliyetler ödendiğinde etkin 
olmaktadır. Devlet müdahalesi olmadan, üreticinin kirliliğinin sosyal maliyetlerini dikkate 
alması için hiçbir nedeni olmayacaktır. Firmalar, üretimleriyle ilgili olumsuz dışsallıklar 
hakkında endişelenmek zorunda kalmadıklarında, sonuç, fazla üretim ve gereksiz sosyal 
maliyetler olarak dikkat çekmekte buda kıt kaynakların etkinsiz kullanılması anlamına 
gelmektedir (ICAI, 2022). 
Çevreye etkisi düşünüldüğünde üretim dışsallıklarının etkisi tüketim dışsallıklarından daha 
fazladır. Çünkü üretim aşaması daha fazla kirletici bir işlem içermektedir (Çobanoğlu ve 
Özyol, 2017).   
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Negatif dışsallıkların dikkat çekici özelliği çevreye olan etkileri olup artan nüfus ve gelişen 
sanayi ile birlikte giderek artmıştır. Çevreye yayılan zararlı atık ve gazlar canlıların yaşam 
alanı olan çevre ve onu etkileyen iklim üzerine olumsuz etkiler yapmakta buna karşı önlemler 
almayı zorunlu hale getirmektedir. 
Negatif Dışsallıklara Karşı Kamu Politikaları 
Bu etkileri azaltmak için devletlerin negatif dışsallıkları azaltmaya yönelik başlıca 
uygulamaları 5 tanedir. Bunlar; 
 
1. Vergiler (Pigouvian (Kirlilik) Vergileri): Pigouvian vergileri genellikle kirlilik gibi 
çevresel dışsallıkları sınırlamak için kullanılmakta ve kaynak dağılımında rasyonelliğe 
yaklaşmada negatif dışsallık kadar vergi alınması temeline dayanmaktadır. Negatif 
dışsallıkları iyileştirmek amaçlı hükümetin almış olduğu vergi uygulamasına kirlilik 
(pigovian) vergisi adı verilmektedir (Yeğen ve Turan, 2021). Bu vergi kirlilik gibi bir 
dışsallıktan kaynaklanan zararların en iyi şekilde birim başına bir vergi uygulanarak 
hafifletilebileceğini varsaymaktadır (Fullerton and Karney, 2010). Pigou'nun yaklaşımı, özel 
ve sosyal marjinal maliyet arasındaki farkın dışsal marjinal maliyetin karşılığı olarak 
kirleticiden alınması gereken vergi değerine dayanmaktadır. Yani bu vergiler üretim yapan 
firmaların çevreye verdikleri zararları azaltmaları için devlet tarafından firmalara verdirilirler.  
 

 

Yandaki şekil dikkate 
alındığında ilk başta vergi 
olmadığında üretici ve 
tüketici rantı dikkate alınarak 
piyasa dengesi belirlenmiş 
olup birtakım maliyetler 
dikkate alınmadığında ilk 
durumdaki daha fazla 
üretimin olduğu durum ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda 
marjinal özel maliyet (MPC) 
eğrisi ve marjinal özel fayda 
(MPB) eğrisi çakıştığında 
denge noktası oluşmasına 
karşın dikkate alınmayan 
kirletme maliyetleri için bir 
vergi alınması bu şekilde 
negatif dışsallıkların 
içselleştirilmesi 
arzulanmaktadır. 

Şekil 1. Pigouvian vergi 
 
Başarılı bir pazarda devletin vergi uygulaması bir refah kaybı (deadweight loss) 
yaratmaktadır. Daha geniş bir şekilde açıklamak gerekirse, devletin vergi uygulaması alıcılar 
ve satıcıların sağlamış oldukları faydaları azaltmakta olup devletin vergi gelirinden elde ettiği 
değer arz ve talep edenlerin kaybetmiş oldukları fayda değerinden daha küçüktür. Yani talep 
veya arzı inesnek piyasalara devlet vergi uyguladığında toplum için daha küçük refah kaybı 
oluşmaktadır (Gündüz, 2013).  
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Karbon vergisi de bir çeşit Pigouvian vergisidir. Karbon yayıcıları, neden oldukları zararın 
hesabını vermeye zorlar, böylece yalnızca faydalar maliyetleri aştığında karbon yayma 
faaliyetlerinde bulunurlar (Salib, 2021). Çevresel zarar veren üretim yerlerinin pigouvian vb. 
vergilerle içselleştirilmesi ile üretim faaliyetler önemli bir düşüş yaratıp, sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunduğu birçok çalışmada dile getirilmiştir 
(Mardones, 2022). 
 
2. Sübvansiyonlar: Negatif dışsallığı içselleştirme de olumsuz etkilenen üretici veya 
tüketicilere yapılan ödemeleri ve vergi indirimlerini içeren politikaları kapsamaktadır (Öner, 
2014). Sübvansiyonlarda, etkinlikten daha çok toplumun refahını artırmaya yönelik politikalar 
ele alınmaktadır (Kargı ve Yüksel, 2010). 
 
3. Harçlar: Harç uygulamalarındaki negatif dışsallığın içselleştirilmesi temel amaçtır. 
Çevresel kirlilik vb. negatif dışsallığa neden olanlar harç adı altında bir ödeme yapmaları 
yerel yönetimce belirlenmektedir (Armağan, 2003; Parlakay ve Yavuz, 2016). Harçlar hizmet 
alındığı sırada bu hizmetten yararlanan bireylerin bu faydadan yararlanmaları karşılığında 
yaptığı ödemedir (Çetinkaya, 2009). Kirleten öder anlayışı negatif dışsallığın etkisini 
azaltmak için harçlar tarafından belirlenen bir durumdur (Özbilgi, 2020). 
 
4. Standartlar (Doğrudan Kontroller): Negatif dışsallığa neden olan çevresel kısıtları, 
ödevleri ve hatta yasakları içermekte (Kargı ve Yüksel, 2010) ve devletin negatif dışsallıkları 
içselleştirmek için üreticilerin yeni teknoloji ile bu olumsuzlukları gidermesi için belirlediği 
kriterlerdir. Örneğin, karayolundaki taşıtlar kirletmede önemli etkilere neden olduğu için 
hükümetlerin arabalara egzoz cihazının takılmasını zorunlu hale getirmesidir. Bu örneği biraz 
daha genişletmek gerekirse karayolundaki kamyon, araba ve minibüs gibi taşıtların AB ulaşım 
sektöründeki karbon emisyonlarının neredeyse %75’inden sorumlu olduğu bu nedenle AB 
üye ülkelerinde karayolu taşımacılığının karbonsuzlaştırılması için kamyon, otobüs ve araba 
üreticilerinin 2030'a kadar satış ağırlıklı ortalama baz alınarak emisyonlarını 2021 düzeyine 
kıyasla arabalarda %55, kamyonlarda %50 ve kamyonetlerde %30 azaltması için standartlar 
belirlemiştir. Ayrıca iklim değişikliği nedeni ile Paris iklim değişikliği anlaşmasına uyum için 
2035 yılına kadar AB'de kayıtlı tüm yeni binek otomobiller ve minibüslerin sıfır karbonlu 
olması istenmektedir (Ovaere and Proost, 2022).  
 
5. Kirletme Sertifikaları: Devletçe çevreyi belirli bir miktara kadar kirletme hakkı veren 
ücretli veya ücretsiz olarak alınabilen sertifikalardır. Bu düzenlemedeki temel amaç dışsallık 
maliyetlerini en aza düşürerek uzun vadede kontrol altına almayı sağlamaktır. Standartlar ve 
pigouvian vergilerinden daha kolay uygulanabilir (Anonim, 2014). Kyoto Protokolündeki 
amaç ozon tabakasına olan olumsuz etkileri nedeni ile bu antlaşmaya katılan ülkelerin doğaya 
bıraktıkları sera gaz oranlarının belli bir düzeyde tutulması için düzenleme yapmasıdır (Peker 
ve Altınışık, 2011). Örneğin Çin sınırlarında faaliyette bulunan bir gemi için hava kirliliğine 
neden olan nitrojen emisyonları ve ozon tabakasını incelten zararlı gazlar için belirli ölçülerde 
kriterleri karşıladığında kirletme sertifikası verilebilmektedir (Meng, 2018). Ayrıca bir diğer 
örnekte egzoz emisyon ölçüm değerleri yasalarla belirlenmiş sınırlar içinde olmak zorunda 
olup belirlenen sınırlar üzerinde olan araçlar araç muayeden geçemeyip araçlarında bazı 
düzenlemeler yaptırarak bu sınırları tutturmaları gerekmektedir.  
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İnsanoğlunun yıllardır yaşamına dünyada devam etmesi onun çevreye hâkim olması ve 
çevreyi daha fazla kirletmesine bağlı olarak doğal dengedeki değişimler nedeniyle iklim 
değişikliği son yirmi yılda etkisini daha fazla hissettirmeye başlaması ve buna bağlı insan 
sağlığı ve insanlığın devamı için evrensel bir takım yaptırımların gerekliliği uluslararası 
anlaşmalarda dile getirilmektedir.  
 
3. KAMU MALLARI 
Kamu hizmetleri denince akla savunma, güvenlik, yargı, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri 
gelmektedir. Kamu hizmetlerinin dikkat çekici bir diğer yönü ise bu hizmetlerin bedelsiz 
olarak sunulduğu düşünülmektedir (Kayıran, 2013). Bir kamu malı toplum malı veya sosyal 
mal olarak da adlandırılmakta yani her bireyin böyle bir maldan yaptığı tüketimin, diğer 
bireylerin o malın tüketiminden hiçbir azalmaya yol açmaması anlamında herkesin ortak 
olarak yararlandığı bir mal olarak tanımlanmaktadır (ICAI, 2022). Pareto optimumunun 
sağlanamamasının nedeni devlet müdahalesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta bu nedenle 
kamu mallarının piyasa başarısızlıklarına neden olduğu ifade edilmektedir (Kayıran, 2013). 
Bir kamu malı özel maldan farklı olarak toplumun bütün fertlerine ortak olarak devlet 
tarafından bedava olarak sunulmakta ve herkes için aynı derecede yararlanma imkânı 
sağlamaktadır. Kamu malları optimal piyasa tepkisi oluşturacak teşvikler sağlamamaktadır. 
Üreticiler, onlar için pozitif bir fiyat talep edemezlerse veya onlardan kar elde edemezlerse, 
sosyal olarak en uygun miktarda ürün üretmeye motive olamamaktadırlar. Bu itibarla, kamu 
malları, piyasaya bırakıldığında toplumun refahı için son derece değerli olmasına rağmen, 
getirisi olmadığı için çok az üretilecek belki de hiç üretilmeyecektir. İdeal olarak rekabetçi 
piyasalar, özel malları üretmek ve tedarik etmek için yeterli teşviklere sahiptir. Kamu 
mallarının bölünmezlik, dışlanamazlık ve rekabet etmeme gibi kendine has özelliklerinden 
dolayı, rekabetçi özel piyasalar, kamu mallarının ekonomik olarak verimli çıktılarını 
üretmekte başarısız olmaktadır (ICAI, 2022). 
Günümüzde kamu mallarının bir piyasa başarısızlığına yol açtığı genellikle Oligopol 
piyasasında söz konusu olan mahkumlar ikilemi (çıkmazı) oyunu çerçevesinde 
açıklanmaktadır. Bununla birlikte, tekrarlanmayan bir mahkûmlar ikileminde, rasyonel olarak 
kaçmak en iyisidir. Burada her bir oyuncunun (mahkûmun) tek endişesi, bir etkileşim 
sırasında getirisini en üst düzeye çıkarmaktır. Açıkçası, bu teorem bireysel ve kolektif 
rasyonalite çatışması tarafından belirlenen çok sayıda karar durumunun temel özelliklerini 
tespit etmektedir (Krebs, 2013). Bu durumu rakamsal örnekle ifade edilirse A ve B gibi iki 
kişinin bahçeleri arasına çit yaptırmasının bu iki kişi için bir kamu malı niteliğinde olduğunu 
düşünüldüğünde. Bu çiti yaptırmanın maliyeti 100, faydası 75 olduğu durumda Çizelge 1’deki 
matristeki her bir hücre bu bireylerin çit yapımına katkı yapması veya yapmaması durumunda 
elde edecekleri kazancı vermektedir. 
 

Çizelge1. Mahkûmlar çıkmazı ve kamu malları 
A ŞAHSI 

B ŞAHSI 
Katkı yapma Katkı yapmama 

Katkı yapma A (35,35) B (-25,75) 
Katkı yapmama C (75,-25) D (0,0) 

 
Çizelge 1’e göre iki oyuncunun işbirliği yapma (katkı verme) veya kaçma (katkı vermeme) 
seçeneği vardır. Her ikisi de işbirliği yaparsa, bir 35’lik getiri elde ederler. Her ikisi de 
kaçarsa, 0’lık bir getiri alırlar. İşbirlikçi olan en düşük getiri -25 getiri sağlarken yapmayan 75 
getiri sağlamaktadır. Mahkûmların ikilemi oyununda getirilerin toplamı açısından karşılıklı 
işbirliği, karşılıklı kaçmadan üstündür.   
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4. BİLGİ EKSİKLİĞİ 
Tam rekabet piyasasının 4. maddesi açıklık yani şeffaflık ilkesi olup yani piyasa hakkında tam 
bir bilgidir. Piyasa hakkındaki tam bir bilgi hem alıcılar hem de satıcıların etkin karar 
vermelerini sağlamaktadır. Ancak aksak rekabet piyasaları olan ve gerçek piyasalar diye 
bilinen Monopol, Oligopol ve Monopollü rekabet piyasalarında bilgi tam olarak 
sağlanamamaktadır (Uzundumlu, 2021). Çoğu durumda tüketiciler, farklı ürünler için en iyi 
fiyatlar ve kalite hakkında yeterli bilgiye ulaşmaları zamanında ve ucuz bir şekilde 
olamamakta, bazen de bir ürünün gerçek maliyet ve faydalarını yanlış anlayarak gerçek 
maliyet ve faydalardan emin olamazlar. Yani insanlar piyasadaki birçok konuda bilgili 
olduklarını sanmalarına rağmen bilgisizlerdir. Genelde hatalı veya eksik verilere sahip 
olmaları ve nedeni ile yanlış (etkin olmayan) kararlar vermektedirler. Bilgiye ulaşamama çok 
sayıda piyasa alışverişinde yaygındır. Bu olduğunda, kıt kaynakların yanlış tahsisi 
gerçekleşmekte ve fiyat mekanizması aracılığıyla denge fiyatı ve miktarı yanlış yerde 
oluşarak piyasa başarısızlığına neden olmaktadır (ICAI, 2022). Asimetrik bilgi paradigması, 
bazı alıcı veya satıcıların bir varlığın temel değeri hakkında üstün bilgiye sahip olduklarında 
ortaya çıkmaktadır (Ranaldo and Somogyi, 2021). Örneğin, ev sahipleri mülkleri hakkında 
kiracılardan daha fazla bilgi sahibidir, bir borç alan bir krediyi geri ödeme gücü hakkında borç 
verenden daha fazla bilgi sahibidir, kullanılmış araba satıcısı araç kalitesi hakkında bir 
alıcıdan daha fazla bilgi sahibidir. Alıcı satıcı düşünüldüğünde birinin diğer tarafın bilmediği 
önemli bir gerçeği bildiği durumlarda bazen “lemons problem” 'limon sorunu” olarak 
adlandırılan bu olgu, piyasa başarısızlığının önemli bir kaynağıdır. Asimetrik bilgi ile düşük 
kaliteli mallar yüksek kaliteli malları piyasadan çıkarabilir (ICAI, 2022). Deminde 
bahsedildiği üzere kredi ataması, asimetrik bilginin olduğu piyasalarda ortaya çıkmakta ve 
piyasa başarısızlığına neden olmaktadır. Bu bilgi ters seçim ve ahlaki tehlike gibi iki sorunun 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ters veya yanlış seçim, kredinin geri ödememe olasılığı 
yüksek olan çok yüksek borcu olanlara tahsil edilmesidir. Ahlaki veya etik tehlike ise, 
günümüzde özellikle kırsal alan destekli kredi alan çiftçilerin aldığı kredileri kredi verenin 
bilgisi dışında ve kredi verenin uygun bulamayacağı alanlarda (çocuğunu evlendirmesi, beyaz 
eşya vb. tüketim alanlarında) kullanmasıdır ki bu durumda da bu verilen kredinin geri 
dönmeme olasılığı yüksektir (Fidan, 2011). Ayrıca bu kredinin istenilen alandaki faaliyette 
kullanılmaması da planlanan yatırımların gerçekleşmemesi ve istenilen hedeflere 
ulaşılmamaları nedeni ile yine piyasa başarısızlıklarına neden olmaktadır. 
 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve KARBON SALINIMI  
Çevre problemlerinin en başında uluslararası boyutta küresel ısınmayla ortaya çıkan iklim 
değişikliği gelmektedir. Hemen hemen 30 yılı aşkın bir süredir en önemli küresel değişiklik 
problemi olarak nitelendirilen iklim değişikliğinin zararlı ve yıkıcı etkileri Sanayi 
Devriminden bu zamana kadar birçok olumsuz durumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. En 
belirgin olumsuzluklar sıcaklık artışlarının, sel, taşkın gibi afetlerin sıklık ve şiddetlerini 
artırması biyolojik çeşitlilikte azalma, doğal iklim koşullarının bozulmasıyla kaynakların 
etkin kullanılamayıp sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliğinin tehdit altında olmasıdır. 
Teknolojik gelişmelerin paralelinde sanayileşmenin de ivme kazanması fosil yakıtlara 
gereksinimi artırmış bunun neticesinde karbon salınımı artmış ve dünya ülkelerinin tamamını 
ilgilendiren çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta sorunlar doğmuştur (Kaya, 2020). 
İklim değişikliği genel bir tanımla, herhangi bir sebepten dolayı iklim şartlarındaki gerek 
küresel gerekse yerel ölçekli etkileri bulunan uzun müddetli ve yavaş seyreden değişiklerdir. 
Özellikle fosil yakıtların (kömür, petrol, doğalgaz vb.) kullanımından ötürü kaynağı insan 
olan karbon salınımının artarak sürmesi beraberinde küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini 
getirmiştir (Çömert vd., 2015).   
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İklim değişikliği ve karbon salınımı ülkelerin sınırları içerisinde çözeceği bir problem 
olmayıp, hükümetler arası gayretlerle hazırlanmış antlaşmalarla çözüme kavuşturulabilecek 
sorunlardandır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önlenebilmesi amacıyla dünya ülkeleri 
bazı dönemlerde bir araya gelmiş ve çeşitli politikalar belirlemişleridir. “Kyoto Protokolü, 
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, İkinci Dünya İklim Konferansı, BM Çevre ve 
Kalkınma Konferansı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris 
Anlaşması, Glasgow Konferansı” gibi oluşumların temel amacı atmosferdeki her türlü 
değişim ve birikimin insan sağlığını tehlikeye atmayacak seviyede tutulmasıdır (Türkeş, 
2022). Özellikle her bakımdan tarihi bir anlaşma değeri olan Paris anlaşması 195 ülkenin 
kabulüyle yürürlüğe girmiştir. Bu ülkelerin emisyon azaltma hususunda sorumluluk 
almalarının kabul edildiği bu anlaşmanın temel hedefleri; gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan 
ülkelere iklim finansman yardımını sağlamaları, yerkürenin ısınmasının mümkün oldukça 
1,5°C düzeyinde tutulması, emisyon azaltma hususunda alınan karar ve uygulanan stratejilerin 
ışığında geliştirilen politikalara ulaşılmasının sayılabilir yöntemlerle yapılması ve bilimin 
öncülüğünde ülkelerin 5 yıllık periyotlarda emisyon salınımlarını artan oranda azaltmalarının 
sorumluluğunu almalarının istenmesidir (Karakaya, 2016). 
İklim değişiklikleri küresel ekonominin de büyümesiyle belirli gazların özellikle 
karbondioksitin atmosferde yoğunluğunu artırmaktadır. Karbon salınımları özellikle fosil 
yakıtların enerjiye dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. Şekil 2’de 1960-2021 yılları 
arasında dünyanın karbon salınımı verilmiştir. 1960 yılında 9,39 milyar tondan 2021 yılında 
31,12 milyar tona kadar yükselen karbon salınımı iklim değişimi için tüm dünya ülkelerini 
korkutmaktadır. 2020 yılında COVİD 19 ve yapılan uyarılar neticesinde düşüş 
gerçekleşmiştir. 
 

 
Şekil 2. Dünya’da 1960-2021 CO2 emisyonu 

Kaynak: GCA (2022) 
 
Şekil 2 dikkate alınınca eğer gelecekte çok güçlü uygulamalar olmaması durumunda CO2 

emisyon salınımın artacağı aşikardır. 1997 yılında imzalanarak 2005 yılında uygulanmaya 
başlanan Kyoto protokolüyle 2008-2012 yılları arasında taraf ülkelerin sera gazı salınımını 
azaltma kararının alınması dönemsel olarak uygulansa da salınımın azaltılması için özellikle 
gelişmiş ülkelerin var olan yükümlüklerinden daha fazlasını almaları gerekmektedir. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20C
O

2
E

m
is

yo
n

u
(M

il
ya

r 
T

on
)

Yıllar (1960-2021)



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1279 

 
Şekil 3. Dünya’da 1960-2021 CO2 emisyonu en yüksek olan 6 ülke 

Kaynak: GCA (2022) 
 
Yukarıda bulunan şekilde dünya ekonomisinde her zaman ön sıralarda gelen ABD, Rusya, 
Japonya, Almanya ve son yıllardaki atılımları ile Çin ve Hindistan 1960-2021 yıllarında CO2 
emisyonları dünyadaki toplam emisyonun %55-61’ini oluşturmuştur. İlk yıllarda ABD dünya 
CO2 emisyonunun %30’larına sahip iken giderek bu payını azaltarak %13,49’a kadar 
düşürürken, Çin hızlı ekonomik büyüme ile beraber aynı dönemde bu emisyon oranını 
%8,50’den %30,90’a çıkarmıştır. Benzer durum Rusya ve Almanya ile Hindistan arasında söz 
konusu olup Rusya bu salınımı %9,42’den %4,73’e ve Almanya’da %8,67’den %1,82’ye 
düşürürken Hindistan %1,19’dan %7,30’a kadar çıkarmıştır. Ayrıca bu ülkelerden Japonya bu 
emisyon oranı 1961 yılında %2,48’den bazı dalgalanmalar yaşayarak 1974 yılında %5,37’e, 
sonraki yıllarda düşüş yaşasa da 1994 yılında %5,34’e çıkarmış ve bu yıldan sonraki çevre 
koruma politikaları ile 2021’de %1,82’ye kadar düşürmüştür.  
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için ülkeler 
CO2 salınımlarını azaltmak için bir takım önlemler almaktadırlar. Genelde gelişmekte olan 
ülkeler gelişmiş ülkelere yetişebilmek için daha fazla kaynağı savurgan bir şekilde 
kullanmaktadır. Ayrıca dünya genelinde üretici ülke sayısı artmakta ve dünya pazarı giderek 
daha aksak rekabet koşullarında rekabet etme durumu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kamu 
kesimi piyasaya müdahale ederek toplumun bütün fertlerine ortak fayda sağlamak istemekte 
toplumda kamu malını bedava olarak görüp daha hor kullanmaktadırlar. Ayrıca aksak piyasa 
şartlarında bazı aktörler sağlamış oldukları fazla bilgi nedeni ile piyasada daha avantajlı bir 
konuma gelmişlerdir. Yani bu anlamda aksak rekabet koşullarında hem daha fazla ekosistem 
kirlenmekte ve kaynaklar atıl kullanılmakta hem de fazladan maliyetler ile piyasa 
mekanizması doğru çalışmamaktadır. Bu durumda devlet, aksak rekabet koşullarını 
düzeltmek için vergilendirme vb. mekanizmalara ihtiyaç duymakta ve toplumun refahını 
maksimum yapabilmek için uygun politikaları uygulamalıdır. Böylece marjinal sosyal 
maliyetler ve marjinal özel maliyetler birbirine yaklaştıkça etkinlik sağlanmaktadır.  
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Piyasa başarısızlıkları nedeni ile doğal kaynaklar ve çevreye olan etkileri azaltmak için 
Almanya ve Japonya’da olduğu gibi çevre korumaya yönelik reklam yanı sıra bazı 
etkinliklerle toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Dünya her türlü olumlu ve olumsuz 
etkilerle içinde yaşayan her canlının yaşam yeri olduğu için sadece insanoğlu değil tüm 
canlıların yaşamını koruyarak kendi yaşamımızın devamını sağlayabiliriz. 
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ÖZET 
Günümüz dünyasında artan nüfusun beslenmesinde protein açısından zengin olan hayvansal 
ürünler önemini giderek artırmaktadır. Ülkeler bu protein ihtiyaçlarını en etkin ve en uygun 
bir şekilde karşılayabilmek için hayvansal ürünlerin üretiminde rekabet endekslerini 
kullanarak dünya ülkeleriyle hangi ürünlerde rekabet edebileceklerini belirleyebilmektedirler. 
Bu nedenle bu çalışmada bal üretiminde önde gelen ülkelerin 1961-2020 döneminde 10’ar 
yıllık dönemler itibari ile sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlı hayvan eti, süt, yumurta, bal 
üretim miktarları dikkate alınarak RCA ve RXA endekslerine göre rekabet güçlerini 
belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için bal üretiminde lider ülkeler 
Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, İran, Meksika, Rusya, SSCB, Türkiye, Ukrayna 
ve ABD olarak tespit edilmiştir. 1960’lı yıllarda dünyada 100 civarında ülkede bal üretimi 
gerçekleşirken o yıllarda en fazla üretimde bulunarak ilk sırada 1992 yılında dağılan SSCB 
yer almıştır. Diğer önemli üreticiler ABD, Çin, Meksika ve Hindistan olup bu 5 ülke dünya 
üretiminin yaklaşık %60'ına yakın üretimi sağlamışlardır. Zamanla üretici ülke sayısı 130 
ülkeye kadar çıkarken ilk 5 ülkenin üretimdeki payı %45’lere kadar düşmüştür. HHI 
endeksine göre hep Monopollü Rekabet ve yoğunlaşma oranlarına göre de bazı dönemlerde 
bal üretim piyasasının Oligopol piyasa özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçlara göre 
Brezilya ve Hindistan bal üretiminde lider ülkeler arasında yer almalarına rağmen RCA ve 
RXA endekslerinin 1’den küçük olması nedeniyle bu ülkelerin bal üretim avantajına sahip 
olmadığı diğer lider ülkelerin son yıllar açısından rekabet avantajına sahip olduğu 
saptanmıştır. Bal üretimi dışında Arjantin, Brezilya, Kanada, Meksika ve ABD etçil büyükbaş 
ve kümes hayvancılığında, Çin süt haricinde diğer tüm hayvansal ürünler, Hindistan süt, İran 
küçükbaş ve kanatlı hayvan eti ve yumurta, SSCB 2000’ler öncesi ve Rusya ile Ukrayna ise 
2000’ler sonrası süt ve bal üretiminde rekabet avantajına sahiptir. Ayrıca yumurta üretiminde 
Meksika ve özellikle son yıllarda Ukrayna’nın da rekabet avantajı varken bazı ara dönemlerde 
ABD’nin de rekabetçi yanı görülmüştür. Türkiye ise ilk yıllarda küçükbaş eti ve süt 
üretiminde rekabetçi iken sonraki yıllarda küçükbaş etinde rekabetçi durumunu kaybetmiş, süt 
üretiminde rekabet avantajını devam ettirmiştir. Özellikle yumurta üretiminde Türkiye’nin 
rekabetçi yanının 2000’li yıllarda artış gösterip daha sonra azalması da dikkat çekicidir. 
Hayvansal ürünlerin üretiminde rekabet açısından zayıf ülkeler teknoloji ve girdi kullanımına 
yönelik çalışmalar yaptığında rekabet güçlerinin artacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hayvansal Ürünler, Oligopol Piyasası, Rekabet Endeksleri, Tahmin 
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ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF LEADING COUNTRIES IN HONEY 
PRODUCTION IN THE PRODUCTION OF BASIC ANIMAL PRODUCTS FOR 1961-

2020 
 
ABSTRACT 
Animal products, which are rich in protein, are increasingly important in the nutrition of the 
growing population worldwide. Countries can determine which products they can compete 
with other countries in the world by using competition indices in the production of animal 
products to meet these protein needs most efficiently and conveniently. In that case, it is the 
aim of this study to determine the competitiveness of the leading countries in honey 
production according to RCA and RXA indices by taking into account the production 
amounts of cattle, buffalo, sheep, goat, and poultry meat, milk, eggs, and honey as 10-year 
periods in the 1961-2020 period. That is why leading countries in honey production were 
identified as Argentina, Brazil, Canada, China, India, Iran, Mexico, Russia, the USSR, 
Turkey, Ukraine, and the USA. Honey-producer countries were realized in around 100 
countries in the 1960s, and USSR ranked first with the highest production until 1992 because 
it dissolved in 1992. The other major producers are the USA, China, Mexico, and India, with 
these five countries accounting for nearly 60% of world production. While the number of 
producing countries increased to 130 over time, the share of the first five countries in 
production dropped to 45%. According to the HHI index and concentration ratios, it is 
determined that the honey production market shows generally monopoly competition and 
Oligopoly market characteristics in some periods. Brazil and India are among the leading 
countries in honey production, but their RCA and RXA indices are less than one. It shows that 
these countries do not have a honey production advantage, while other leading countries have 
had a competitive advantage in recent years. Then, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and 
the USA have competitive advantages in carnivorous cattle and poultry production, apart 
from honey production. China in all animal products except milk, India in milk, Iran in ovine, 
poultry meats, and eggs, the USSR in pre-2000s, and Russia and Ukraine in post-2000s milk 
and honey production. Mexico and especially Ukraine have also had a competitive advantage 
in recent years, and also the USA has been seen to be competitive in egg production in some 
years. While Turkey was competitive in ovine meat and milk production in the first years, it 
lost its competitive position in ovine meat in the following years but continued its competitive 
advantage in milk production. It is particularly noteworthy that Turkey's competitiveness in 
egg production increased in the 2000s and then declined. It is considered that when countries 
that are weak in terms of competition in the production of animal products studies on the use 
of technology and inputs, their competitiveness will increase. 
Keywords: Animal Products, Oligopoly Market, Competition Indices, Estimation 
 
GİRİŞ 
Türk Dil Kurumuna göre benzer faaliyette bulunan en az iki işletmenin birbirinden üstün 
olma çabası rekabet olarak tanımlanmaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte küreselleşen 
dünyada hem ürünü üreten ülke sayısı hem de üründeki verim artışları sayesinde üretici 
ülkeler daha farklı ve fazla pazarlarda daha fazla rakiple karşı karşıya gelmeye başlamıştır. Bu 
gelişmelerin ardından rekabet kavramı farklı boyutlarda gelişerek küresel anlamda daha can 
alıcı düzeye gelmiştir (Uzut, 2021). Örneğin 1960’lı yıllarda Antep fıstığı üretiminde 
bulunmayan ABD’nin yıllar geçtikçe bu ürüne vermiş olduğu destek ile bu ürünün üretimini 
sağlayarak sonraki yıllarda bu ürünün üretiminde giderek adını duyurup, İran’ın en büyük 
rakibi olmuştur.   
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Bunun gibi birçok üründe benzer durumlar söz konusu olup küresel anlamda birçok ürünü 
yetiştiren ülke sayısının artması normalde tam rekabete doğru bir hareket olmasına karşın tam 
rekabetin uzun dönem karının olmaması üretici ülkelerde dünya üretim payını artırma çabaları 
ile tekelleşmeye doğru bir hareket amacı doğurmuştur. Bu nedenle rekabet gücünü Alderson 
(1965) mikro açıdan bir işletmenin ya da makro açıdan bir ülkenin yasal, teknolojik ya da 
coğrafi açıdan diğer rakiplere karşı avantajlı olması olarak ifade ederken, Porter (1985) ise 
rekabet üstünlüğünü sağlamada odaklanma, maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejileri gibi 
değer zincir analiz yöntemleri ile tespit edilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca genel 
açıklamalarda ülkenin GSYH’sı üzerine önemli artış olan ürünlerde rekabet avantajı olduğu 
ifade edilmiştir (Uzut, 2021). Lerner endeksi talep elastikiyeti üzerinden piyasanın Monopol 
gücünü göstermekte, HHI ve CR endeksleri de satıcıların hangi piyasada faaliyette 
bulunduğunu ifade etmektedir. Günümüzde rekabet gücü dendiğinde RCA ve RXA vb. birçok 
endeks kullanılmaktadır. Bu endeks sonuçlarına göre ülkelerin nasıl bir atılım yapmaları 
gerektiğini belirlemeleri gerekmektedir. 
Tabii ki bu rekabet şartlarında yaşayan insanoğlunun da yeme, içme ve barınma ihtiyacını 
yani fizyolojik ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. İnsanoğlu bu ihtiyaçlarını karşılayarak 
psikolojik ve sosyolojik anlamda rahatlamaktadır. Ayrıca ekonomik anlamda bu ihtiyaçları 
karşılamak için aile gelirinin de yeterli olması gereklidir (Ünsal, 2019). İnsanoğlunun sağlıklı 
ve mutlu bir şekilde hayatına devam edebilmesi için bu ihtiyaçları karşılaması gerekirken bir 
takım kişilerin de bu ihtiyaçların üretimini yapması gerekmektedir. 
Bu ürünlerden hayvansal kaynaklı olan temel ürünler et, süt, yumurta ve bal olup insan 
beslenmesin de çok önemli yeri olmasına karşın bazı durumlarda insanlar bu gıdaların 
tüketiminde ya tüketim alışkanlığı, ya da dini inanışları nedeni ile bu gıdaların bazılarını 
tüketmemektedir (Ayyıldız ve Sezgin, 2021). Ayrıca hayvansal gıdalarda ki ilaç kalıntılarının 
insan ve çevreye vereceği etki hala tartışma konusudur (Yarsan, 2012).  
Hayvansal gıdaların üretim ve ihracatı dikkate alınınca lider ülkeler ürün bazında şu şekilde 
sıralanmaktadır; 2020 yılında dünya sığır ve manda eti üretimi 72 milyon ton olup dünya 
nüfusuna oranlandığında ortalama 9 kg kişi başına büyükbaş et düşmektedir. Ayrıca bu 
büyükbaş etin %94’ü sığırlardan elde edilmektedir. 2020 yılında dünya sığır eti üretiminin 
%18’i ABD, %14,9'u Brezilya, %8,9’u Çin, %4,7’si Arjantin, %3,5’i Avustralya, %3,1’i 
Meksika ve %2,4’ü Rusya tarafından karşılanmaktadır. Dünya toplam sığır eti ihracatı 
üretimin %13,5’i kadardır. En büyük ihracatçılar üretimde de önde olan Brezilya, Avustralya, 
ABD ve Arjantin’dir. Ayrıca dünyada manda üretimi yapan 25 ülke var olup üretimde önde 
gelen ülkeler %38,2 ile Hindistan, %26,7 ile Pakistan, %16,1 ile Çin, %6,2 ile Mısır ve %4,5 
ile Nepal olup bu beş ülke dünya manda eti üretiminin yaklaşık %92’sini üretmektedir 
(FAOSTAT, 2022). 
2020 yılında dünya koyun ve keçi eti üretimi 16 milyon ton olup dünya nüfusuna 
oranlandığında ortalama kişi başına 2 kg olarak küçükbaş eti düşmektedir. Ayrıca bu 
küçükbaş etin %62’si koyunlardan elde edilmektedir. Koyun eti üretiminin %27,79’unu Çin, 
%6,98’ini Avustralya, %4,64’ünü Yeni Zelanda, %3,40’ını Cezayir, %2,99’unu İngiltere, 
%2,84’ünü Hindistan ve %2,74’ünü İran üretirken, keçi eti üretiminin %37,5’ini Çin, 
%9,0’ını Hindistan, %8,2’sini Pakistan, %4,3’ünü Nijerya ve %3,8’ini Bangladeş 
üretmektedir. Koyun etinin %11,6’sı ihraç edilirken en önemli ihracatçılar Avustralya, Yeni 
Zelanda, İngiltere, İrlanda ve İspanya’dır. Keçi etinin ise %0,8’i ihraç edilmekte ve en önemli 
ihracatçı ülkeler Avustralya, Etiyopya, Kenya, İspanya ve Fransa’dır (FAOSTAT, 2022).  
2020 verilerine göre yaklaşık dünyada 133 milyon ton kanatlı hayvan eti üretilmekte olup kişi 
başına kanatlı hayvan eti üretimi 16,7 kg olup bu değerin %90’ı tavuk etinden elde 
edilmektedir.   
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120 milyon ton tavuk etinin %17,1’ini ABD, %12,7’sini Çin, %11,5’ini Brezilya, %3,8’ini 
Rusya, %3,1’ini Endonezya, %3,0’ını Meksika, %3,0’ını Hindistan %1,9’unu İran ve 
%1,8’ini Türkiye sağlamaktadır. Türkiye 2,1 milyon tonluk tavuk eti üretimiyle dünyada 12. 
sırada yer almaktadır. Dünya toplam tavuk eti ihracatı tavuk eti üretiminin %7,2’si kadardır. 
En büyük ihracatçılar üretimde de önde olan Brezilya, ABD, Hollanda, Polonya ve 
Türkiye’dir FAOSTAT, 2022). 
2020 verilerine göre yaklaşık dünyada 887 milyon ton süt üretilmiş olup bu üretimin %81’i 
sığır, %15’i manda sütü ve %4’ü ise koyun ve keçi sütünden oluşmaktadır. Kişi başına süt 
üretimi 111 kg’dır. Sığır süt üretimi 718 milyon ton olup bu üretimin %14,1’ini ABD, 
%12,2’sini Hindistan, %5,1’ini Brezilya, %4,8’ini Çin, %4,6’sını Almanya, %4,5’ini Rusya 
ve %2,8’ini Türkiye sağlamaktadır. Türkiye 20 milyon tonluk inek sütü üretimiyle dünyada 
10. sırada yer almaktadır. İnek sütü ihracatı toplam inek sütü üretiminin %1,4’ü kadardır. 
Çünkü süt çok çabuk bozulabilen bir ürün olduğu ve süt ürünleri daha fazla kar getirdiği için 
bu oran bu kadar düşüktür. Ayrıca bu ürünün en büyük ihracatçıları üretimde Almanya 
dışında önde olmayan Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Polonya, Belçika, Fransa, Avusturya ve 
Letonya gibi ülkelerdir (FAOSTAT, 2022). 
2020 verilerine göre yaklaşık dünyada 86,7 milyon ton tavuk yumurtası üretilmiş olup kişi 
başına yumurta üretimi yaklaşık 11 kg’dır. Eğer ortalama yumurta ağırlığı 60 gr olarak 
düşünülürse dünyada kişi başına düşen tavuk yumurtası 180 adettir. Toplam tavuk yumurtası 
üretiminin %34,4’ünü Çin, %7,6’sını ABD, %7,3’ünü Hindistan, %5,6’sını Endonezya, 
%3,8’ini Brezilya, %3,9’unu Meksika, %3,0’ı Japonya, %2,9’unu Rusya ve %1,5’ini Türkiye 
sağlamaktadır. İhracat üretimin %2,4’lük kısmını oluşturmakta ve bu ürünün en büyük 
ihracatçıları üretimde önde olmayan Singapur, Ürdün, Zambiya, Lüksemburg, Malawi, 
Arnavutluk ve Gürcistan’dır (FAOSTAT, 2022). 
2020 yılında dünya da yaklaşık 1,8 milyon ton bal üretilmiş olup kişi başına üretim 250 g’dır. 
Ülkeler bazında bakıldığında dünya bal üretiminde önde gelen ülkeler %25,9 ile Çin, %5,9 ile 
Türkiye, %4,5 ile İran, %4,2 ile Arjantin, %3,8 ile Ukrayna, %3,8 ile ABD, %3,8 ile Rusya, 
%3,5 ile Hindistan, %3,1 ile Meksika ve %2,9 ile Brezilya’dır (FAO, 2022). Dünya bal 
üretiminin %41’i ihraç edilmekte ihracatta ilk sıralarda yer alan ülkeler üretimde de önde 
gelen Çin, Ukrayna, Arjantin, Hindistan ve Brezilya olup üretimde ilk 10 içerisinde yer 
almayan Almanya ve İspanya’da ihracatta türev talep oluşturdukları tahmin edilmektedir. 
Üretimde ikinci sırada yer almasına rağmen Türkiye 5.985 ton bal ihracatıyla yirmi ikinci 
sırada kendine yer bulmuştur (FAOSTAT, 2022). 
Bu çalışmada 1961-2020 döneminde 10’ar yıllık dönemler itibari bal üretiminde önde gelen 
Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, İran, Meksika, Rusya, SSCB, Türkiye, Ukrayna 
ve ABD’nin temel hayvansal ürün olarak sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlı hayvan eti ile 
inek sütü, tavuk yumurtası ve bal üretim miktarları dikkate alınarak RCA ve RXA 
endekslerine göre üretim açısından rekabet güçlerini belirlemek amaçlanmıştır.  
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Materyal 
Çalışmanın ana materyalini 1961-2020 dönemi temel hayvansal ürünlerin üretim verileri 
oluşturmaktadır. Çalışmada dünya bal üretiminde onar yıllık dönemler itibari ile lider olan 
Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, İran, Meksika, Rusya, SSCB, Türkiye, Ukrayna 
ve ABD ülkelerinin temel hayvansal ürün üretimine ait veriler FAOSTAT’tan elde edilmiştir. 
Ayrıca temel hayvansal ürünlerin sağlık, besin değeri ve beslenmeye ait yerli ve yabancı 
birçok ilgili çalışmadan da yararlanılmıştır.   
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Yöntem  
Bu çalışmada tek değişkenli hayvansal ürünlerin üretimine bağlı zaman serileri dikkate 
alınarak hem piyasadaki rekabet koşulları hem de rekabet endekslerini hesaplamada Microsoft 
Excel programı kullanılmıştır. 
 
Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) ve Yoğunlaşma Oranlarına (CR) göre Piyasa 
Durumu 
Piyasanın bal üretim miktarları dikkate alındığında 1961-2020 yılları arasında10’ar yıllık 
dönemler itibari ile 5 lider ülkenin rekabetteki (üretimdeki) payları dikkate alınarak HHI ve 
Yoğunlaşma Oranlarına göre piyasadaki durumu belirlenmektedir. Bu durumu ifade eden 
formüller aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir (Uzundumlu et al., 2022; Kurtoğlu et al., 2022; 
Kurtoğlu ve Uzundumlu, 2022). 
� =  MS�

� +  MS�
�   +  MS�

�  + MS�
� + MS�

�                                                               (1) 
���=1/ HHI                                                                                                                         (2) 
��� =  ���                                                                                                                             (3) 
��� = ��� + ���                                                                                                                  (4) 
��� =  ��� + ��� + ���                                                                                                     (5) 
�� =  ��� + ��� + ��� + ���                                                                                         (6) 
��!  =  ��� + ��� + ��� + ��� + ���                                                                             (7)                             
Ayrıca dünya bal üretiminde lider 5 ülkenin payları şu şekilde ifade edilmektedir. 
MS1= Üretim miktarı bakımından dünyada birinci sırada yer alan ülkenin yüzdelik payı 
MS2= Üretim miktarı bakımından dünyada ikinci sırada yer alan ülkenin yüzdelik payı 
MS3= Üretim miktarı bakımından dünyada üçüncü sırada yer alan ülkenin yüzdelik payı 
MS4= Üretim miktarı bakımından dünyada dördüncü sırada yer alan ülkenin yüzdelik payı 
MS5= Üretim miktarı bakımından dünyada beşinci sırada yer alan ülkenin yüzdelik payı 
Çizelge 1'de HHI, HHI-1 ve CR değerleri dikkate alınarak piyasadaki rekabet durumu 
gösterilmiştir. 
 

Çizelge 1. HHI, HHI-1 ve CR Değerlerine göre Piyasalar 
Piyasalar HHI HHI/10.000 HHI-1=1/(HHI/10.000) CR (%) 

Tam Rekabet 0-99 0-0,0099 >101,00 < 1 
Monopollü Rekabet 100-1.799 0,01-0,1799 5,559-101,00 1-49,9 

Oligopol 1.800-9.999 0,18-0,9999 1,01-5,558 50-99,9 
Monopol 10.000 1 1 100 

Kaynak: Krugman and Wells, 2009; Kurtoğlu ve Uzundumlu, 2022 
 
HHI 0 ile 10.000 (veya 10 bine oranlandığında 0-1 arasında), HHI-1 on bine oranlanmış 
değerler kullanıldığında 1 ile 10.000 ve CR 0 ile 100 arasında değerler alabilir. Eğer tek bir 
bal üreticisi varsa bu ülke üretimin %100'üne sahip HHI 10.000 (veya 1’e eşit) ve CR ise 
%100 olacak bu üretici ülke monopolcü ülke olarak adlandırılacaktır. Birden fazla bal 
üreticisi ülke olduğunda birinci ülkenin üretimdeki payı %50 üzerine çıktığında HHI 0,17-
1,00 ve CR %50’den büyük olabilir bu durumda da piyasa oligopol piyasa özelliği 
gösterebilir. 
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Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) ve Nispi İhracat Avantajı (RXA) 
Endekslerine Göre Rekabet Güçlerini Belirleme 
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi 
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (Revealed Comparative Advantage) (RCA), ülkelerin 
rekabete dâhil edilen ürünlerinin dünya piyasasında gücünü belirlemede kullanılan 
endekslerden biri olup formülasyonu ve değişken açıklamaları aşağıdaki gibidir (Balassa, 
1965; Üzümcüoğlu, 2018). 

��$%& =
('%&/'%))

('*&/'*))
                                                                                                                   (8) 

Xij=Dikkate alınan dönemde i ülkesinin j ürünündeki toplam ihracat miktarı veya değeri 
Xit= Dikkate alınan dönemde i ülkesinin toplam ihracat miktarı veya değeri 
Xwj=Dikkate alınan dönemde j ürünündeki toplam dünya ihracat miktarı veya değeri 
Xwt= Dikkate alınan dönemde toplam dünya ihracat miktarı veya değeri 
Bu çalışmada ise bal üretiminde önde gelen ülkeleri temel hayvansal ürünlerin üretiminde 
karşılaştırabilmek için bu değişkenler aşağıdaki şekilde çalışmaya uyarlanmıştır. 
Xij=Dikkate alınan dönemde i ülkesinin j ürünündeki toplam üretim miktarı  
Xit= Dikkate alınan dönemde i ülkesinin temel hayvansal ürünlerinin toplam üretim miktarı  
Xwj=Dikkate alınan dönemde j ürünündeki toplam dünya üretim miktarı  
Xwt= Dikkate alınan dönemde dünyada temel hayvansal ürünlerin toplam üretim miktarı 
Genelde bu endeksin 1’den (yüzdesel olarak %100’den) büyük olması i ülkesinin j ürününün 
ihracatında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu vurgularken (Carraresi and Banterle, 2008), 
Erdem (2020) ise bu endeksin değerinin 0 ile +∞ arasında bir değere sahip olduğunu ve 1'den 
büyük bir endeks değerinin i ülkesinin j ürününde nispeten daha rekabetçi olduğunu ifade 
etmiştir. Hinloopen and Van Marrewijk (2001) ise RCA’nın +0 − 1. aralığında olmasının i 
ülkesinin j ürününde rekabet üstünlüğü olmadığını, (1-2] aralığında olmasının zayıf derecede 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu, (2-3) aralığında olmasının orta derecede 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu ve eğer 3’ten büyük bir sayıya sahip olmasının ise 
güçlü derecede karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu belirtmiştir (Üzümcüoğlu, 2018) 
 
Nispi İhracat Avantajı Endeksi 
Herhangi bir ülkenin herhangi bir ürünün dünya pazarlarındaki ihracat payının bu ürün 
dışındaki diğer tüm malların dünya ihracat miktarı veya değerine oranı olarak 
tanımlanmaktadır. Nispi İhracat Avantajı Endeksi (The Relative Export Advantage Index) 
(RXA) endeksinde RCA endeksinden farklı olarak dünya için toplam ihracat miktar veya 
değeri hesaplanırken ölçülmekte olan ülkenin bu üründeki ihracat değeri dünya toplamından 
çıkarılarak hesaplamalarsa iki kez kullanımının önüne geçilmektedir (Demir and Aksoy, 
2021; Bayav and Çetinbaş, 2021). RXA endeksinin formülasyonu aşağıdaki gibidir (Erdem, 
2020). 

�'$%& =
('%&/'%))

('/&/'/))
                                                                                                                     (9) 

Xij=Dikkate alınan dönemde i ülkesinin j ürünündeki toplam ihracat miktarı veya değeri 
Xit= Dikkate alınan dönemde i ülkesinin toplam ihracat miktarı veya değeri 
Xnj=Dikkate alınan dönemde j ürünündeki i ülkesi haricinde toplam dünya ihracat miktarı 
veya değeri 
Xnt= Dikkate alınan dönemde i ülkesi haricinde toplam dünya ihracat miktarı veya değeri 
Bu çalışmada ise bal üretiminde önde gelen ülkeleri temel hayvansal ürünlerin üretiminde 
karşılaştırabilmek için bu değişkenler aşağıdaki şekilde çalışmaya uyarlanmıştır. 
Xij=Dikkate alınan dönemde i ülkesinin j ürünündeki toplam üretim miktarı  
Xit= Dikkate alınan dönemde i ülkesinin temel hayvansal ürünlerinin toplam üretim miktarı  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1289 

Xnj=Dikkate alınan dönemde j ürünündeki i ülkesi haricindeki toplam dünya üretim miktarı  
Xnt= Dikkate alınan dönemde i ülkesi haricindeki dünyada temel hayvansal ürünlerin toplam 
üretim miktarı 
 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI  
3.1. Bal Üretim Miktarları Dikkate Alınarak HHI, HHI-1 ve CR Endekslerine göre İlk 5 
Ülkenin Karşılaştırılması 
1961-2020 yıllarında bal üretiminde lider olan 5 ülkenin 10’ar yıllık üretim miktarları HHI, 
HHI-1 ve CR (CR1, CR2, CR3, CR4 ve CR5) oranlarına bağlı olarak tespit edilmiştir. 1961-
2020 yıllarında bal üretiminde lider ülkelerin rekabet durumu, Çizelge 2'de HHI, HHI-1 ve CR 
endekslerine göre belirlenmiştir. 

 
Çizelge 2. Dünya Bal Üretiminin Yıllar Içerisinde Rekabet Durmu 

Yıllar HHI HHI-1 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 Başlıca Üretici Ülkeler Ülke Sayısı 

1961-1970 0,11 8,82 28,02 43,63 52,25 56,50 60,02 
SSCB, ABD, Çin, Meksika, 

Hindistan 
99-103 

1971-1980 0,08 11,85 23,21 34,65 45,11 51,57 56,35 
SSCB, ABD, Çin, Meksika, 

Hindistan 
104-107 

1981-1990 0,07 13,47 19,61 34,99 43,24 48,89 53,49 
SSCB, Çin, ABD, Meksika, 

Hindistan 
106-109 

1991-2000 0,04 22,71 16,89 25,13 31,13 36,38 41,24 
Çin, ABD, Arjantin, Türkiye, 

Meksika 
117-133 

2001-2010 0,06 15,45 23,15 28,84 34,22 39,58 44,21 
Çin, Arjantin, Türkiye, ABD, 

Ukrayna 
126-133 

2011-2020 0,08 12,63 26,63 32,45 36,53 40,59 44,54 
Çin, Türkiye, Arjantin, İran, 

ABD 
119-134 

Kaynak: FAOSTAT, 2022; Kurtoğlu ve Uzundumlu, 2022 
 
HHI=HHI/10.000 ve HHI-1=1/(HHI/10.000) yazılarak ifadeler daha sadeleştirilmiştir. 
Çizelge 2 dikkate alındığında 1961-2020 yıllarında HHI endeksi 0,18’den küçük veya HHI-1 

5,559 değerinden büyük olduğu için tüm yıllarda piyasa Monopollü Rekabet özelliği 
gösterirken, 1961-1990 yılları arasında yoğunlaşma oranlarına (CR5)’e göre ise %50'nin 
üzerinde bir orana sahip olduğu için Oligopol, sonraki yıllarda ise %50’nin altında bir orana 
sahip olduğu için Monopollü Rekabet piyasası özelliği göstermektedir. Bal üretiminde dikkat 
çekici noktalardan biri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasından 
önce 1990 yılına kadar sektörün ilk sırasında bulunmasıdır. 1980 yılına kadar ABD 
ikinciliğini korumuş SSCB'nin dağılması ile beraber Çin'in ardından 2000'li yıllara kadar 
ikinci sırada yer almış 2020’li yıllara kadar ilk 5 ülke arasında kendine üretimde yer 
bulmuştur. Bu dönemde bal üretiminde diğer önemli ülkeler Çin, Türkiye, Arjantin, İran, 
Meksika, Brezilya, Kanada, Hindistan, Rusya ve Ukrayna’dır. 
 
1961-1970 Yılı Hayvansal Ürün Üretim Ortalamalarına Göre RCA ve RXA Endeksleri 
Bazında Rekabet Gücü 
Çizelge 3’te bal üretiminde lider olan ülkelerin 1961-1970 yılı hayvansal ürün üretim 
ortalamalarına göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü verilmiştir. 
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Çizelge 3. Bal üretiminde önde olan ülkelerin 1961-1970 yılı hayvansal ürün üretim ortalamalarına 
göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü 

Ürünler 
 

Ülkeler 

Sığır ve 
Manda Eti 

Koyun ve 
Keçi Eti 

Kümes 
Hayvanı Eti 

Süt Yumurta Bal 

Arjantin 4,20 5,77 1,75 1,77 0,57 0,56 0,72 0,29 0,57 0,56 1,79 1,79 
Brezilya 2,25 2,52 0,41 0,41 1,03 1,03 0,90 0,60 0,81 0,81 0,51 0,51 
Kanada 1,03 1,03 0,08 0,08 1,31 1,32 1,01 1,09 0,77 0,77 1,16 1,16 

Çin 0,35 0,33 2,40 2,45 6,05 7,00 0,49 0,13 9,02 13,48 8,12 8,22 
Hindistan 0,67 0,65 1,19 1,20 0,15 0,14 1,09 2,06 0,25 0,25 0,70 0,70 

İran 0,53 0,51 5,75 6,19 1,04 1,04 0,96 0,80 0,98 0,98 0,78 0,78 
Meksika 1,50 1,57 0,55 0,55 1,66 1,69 0,91 0,63 1,41 1,44 4,56 4,59 
Rusya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Türkiye 0,20 0,19 2,64 2,71 0,38 0,38 1,10 2,35 0,25 0,24 0,86 0,86 
Ukrayna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ABD 1,57 1,65 0,29 0,29 2,03 2,09 0,91 0,62 1,37 1,39 0,95 0,95 
SSCB 0,68 0,66 0,87 0,87 0,38 0,37 1,07 1,70 0,57 0,56 1,52 1,52 

 
Çizelge 3 dikkate alındığında 1961-1970 yıllarında bal üretiminde önde olan ülkelerden 
sadece Çin, Meksika, SSCB, Arjantin ve Kanada rekabet gücüne sahiptir. Aynı dönem 
içerisinde büyükbaş hayvan eti üretimi dikkate alındığında ise sığır ve manda etinde Arjantin, 
Brezilya, Kanada, Meksika ve ABD rekabetçi iken, küçükbaş et üretiminde yani koyun ve 
keçi eti üretiminde ise İran, Türkiye, Arjantin ve Hindistan rekabetçi ülkelerdir. Kümes 
hayvan eti dikkate alındığında ise Çin, ABD, Meksika, Kanada, İran ve Brezilya, süt 
üretiminde ise Türkiye, Hindistan, SSCB ve Kanada rekabetçi ülkelerdir. Diğer bir temel 
hayvansal ürün olan yumurta üretiminde ise sadece Meksika ve ABD'de rekabetçi ülkeler 
arasında yer almıştır. 
 
1971-1980 Yılı Hayvansal Ürün Üretim Ortalamalarına Göre RCA ve RXA Endeksleri 
Bazında Rekabet Gücü 
Çizelge 4’te bal üretiminde lider olan ülkelerin 1971-1980 yılı hayvansal ürün üretim 
ortalamalarına göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü verilmiştir. 
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Çizelge 4. Bal üretiminde önde olan ülkelerin 1971-1980 yılı hayvansal ürün üretim ortalamalarına 
göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü 

Ürünler 
 

Ülkeler 

Sığır ve 
Manda Eti 

Koyun ve 
Keçi Eti 

Kümes 
Hayvanı Eti 

Süt Yumurta Bal 

Arjantin 3,56 4,67 1,24 1,24 0,78 0,78 0,76 0,37 0,54 0,53 1,94 1,95 
Brezilya 2,08 2,31 0,33 0,33 1,43 1,45 0,89 0,59 0,90 0,90 0,28 0,28 
Kanada 1,25 1,28 0,05 0,05 1,28 1,29 0,99 0,94 0,75 0,74 1,75 1,75 

Çin 0,43 0,41 3,68 3,81 4,55 5,30 0,45 0,13 7,92 11,78 8,56 8,67 
Hindistan 0,60 0,58 1,07 1,07 0,09 0,09 1,12 2,38 0,35 0,34 0,87 0,87 

İran 0,57 0,54 5,08 5,37 1,28 1,30 0,95 0,78 1,29 1,31 0,87 0,87 
Meksika 0,94 0,93 0,48 0,48 1,12 1,12 0,98 0,91 1,36 1,39 4,44 4,46 
Rusya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Türkiye 0,17 0,16 2,90 2,97 0,50 0,49 1,11 2,24 0,38 0,37 1,41 1,41 
Ukrayna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ABD 1,70 1,82 0,19 0,19 1,86 1,93 0,89 0,60 1,17 1,18 0,81 0,81 
SSCB 0,74 0,72 0,69 0,68 0,41 0,40 1,08 1,63 0,70 0,69 1,20 1,20 

 
Çizelge 4 dikkate alındığında 1971-1980 döneminde hayvansal ürün ortalamalarına göre hesaplanan 
RCA ve RXA endekslerine göre bal üretiminde en güçlü ülke Çin, daha sonra sırası ile Meksika, 
Arjantin, Kanada, Türkiye ve SSCB’dir. Büyükbaş et üretiminde yani sığır ve manda eti üretiminde en 
güçlü ülke Arjantin olup bu ülkeyi Brezilya, ABD ve Kanada takip etmektedir. Küçükbaş eti üretimi 
için yani koyun ve keçi etinin de ise en rekabetçi ülke İran olup bu ülkeden sonra diğer ülkeler Türkiye, 
Arjantin ve Hindistan olarak sıralanmaktadır. Kanatlı hayvan eti üretiminde ilk sırayı yine Çin alırken 
bunu ABD, Brezilya, Kanada, İran ve Meksika takip etmektedir. Süt üretiminde rekabetçi ülkeler 
Hindistan, Türkiye ve SSCB olarak sıralanmaktadır. Yumurta üretiminde ise en güçlü ülke Çin olup bu 
ülkeyi Meksika İran ve ABD takip etmektedir. 
 
1981-1990 Yılı Hayvansal Ürün Üretim Ortalamalarına Göre RCA ve RXA Endeksleri 
Bazında Rekabet Gücü 
Çizelge 5’te bal üretiminde lider olan ülkelerin 1981-1990 yılı hayvansal ürün üretim 
ortalamalarına göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü verilmiştir. 
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Çizelge 5. Bal üretiminde önde olan ülkelerin 1981-1990 yılı hayvansal ürün üretim ortalamalarına 
göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü 

Ürünler 
 

Ülkeler 

Sığır ve 
Manda Eti 

Koyun ve 
Keçi Eti 

Kümes 
Hayvanı Eti 

Süt Yumurta Bal 

Arjantin 3,59 4,65 0,84 0,84 0,75 0,74 0,78 0,42 0,58 0,56 2,61 2,62 
Brezilya 2,27 2,56 0,31 0,31 1,74 1,82 0,83 0,50 1,05 1,06 0,36 0,36 
Kanada 1,27 1,30 0,06 0,06 1,23 1,25 0,99 0,96 0,66 0,65 2,18 2,19 

Çin 0,59 0,57 3,78 3,93 2,82 3,14 0,45 0,14 7,46 11,45 7,14 7,22 
Hindistan 0,51 0,49 0,87 0,87 0,10 0,09 1,15 2,96 0,36 0,35 0,62 0,62 

İran 0,54 0,52 5,00 5,28 1,31 1,34 0,96 0,81 1,06 1,07 0,98 0,98 
Meksika 1,37 1,42 0,46 0,46 1,25 1,27 0,90 0,64 1,79 1,87 3,78 3,80 
Rusya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Türkiye 0,36 0,34 2,58 2,63 0,57 0,56 1,09 1,77 0,53 0,52 2,06 2,07 
Ukrayna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ABD 1,53 1,61 0,14 0,14 1,84 1,92 0,91 0,68 0,91 0,90 0,60 0,60 
SSCB 0,82 0,81 0,58 0,58 0,47 0,46 1,07 1,54 0,74 0,73 1,08 1,08 

 
Çizelge 5’te 1981-1990 döneminde bal üretimi bir önceki on yıl ortalaması ile paralel sonuçlar ortaya 
çıkararak rekabet edebilir ülkeler Çin, Meksika, Arjantin, Kanada, Türkiye ve SSCB’dir. Büyükbaş et 
üretiminde yani sığır ve manda eti üretiminde en güçlü ülke Arjantin olup bu ülkeyi Brezilya, ABD, 
Meksika ve Kanada takip etmektedir. Bir önceki dönemde olmayıp bu dönemde atılım yapan ülke 
Meksika’dır. Küçükbaş eti üretimi için yani koyun ve keçi etin de en rekabetçi ülke İran olup bu 
ülkeden sonra diğer ülkeler Çin ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Çin bir önceki dönemde rekabetçi 
değilken bu dönemde rekabetçi ülkeler arasında kendine yer bulmuş, ancak bu dönemde geçen on yılda 
rekabetçi olan Arjantin ve Hindistan küçükbaş eti üretiminde rekabet avantajını kaybetmiştir. Kanatlı 
hayvan eti üretiminde ilk sırayı yine Çin alırken bu ülkeyi ABD, Brezilya, İran, Meksika ve Kanada 
takip etmektedir. Bu dönemde İran ve Meksika bir önceki döneme göre rekabet güçlerini artırmışlardır 
Süt üretiminde rekabetçi ülkeler bir önceki on yıldaki gibi Hindistan, Türkiye ve SSCB olarak 
sıralanmaktadır. Yumurta üretiminde ise en güçlü ülke Çin olup bu ülkeyi Meksika, İran ve Brezilya 
takip etmekte olup önceki on yıla göre ABD rekabet gücünü kaybederken Brezilya daha rekabetçi 
olmuştur. 
 
1991-2000 Yılı Hayvansal Ürün Üretim Ortalamalarına Göre RCA ve RXA Endeksleri 
Bazında Rekabet Gücü 
Çizelge 6’da bal üretiminde lider olan ülkelerin 1991-2000 yılı hayvansal ürün üretim 
ortalamalarına göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü verilmiştir. 
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Çizelge 6. Bal üretiminde önde olan ülkelerin 1991-2000 yılı hayvansal ürün üretim ortalamalarına 
göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü 

Ürünler 
 
Ülkeler 

Sığır ve 
Manda Eti 

Koyun ve 
Keçi Eti 

Kümes 
Hayvanı Eti 

Süt Yumurta Bal 

Arjantin 2,78 3,27 0,40 0,40 0,79 0,77 0,90 0,68 0,35 0,34 3,43 3,44 
Brezilya 2,42 2,75 0,26 0,26 1,82 1,96 0,81 0,50 0,74 0,73 0,40 0,40 
Kanada 1,28 1,32 0,07 0,07 1,11 1,12 1,02 1,08 0,50 0,48 1,97 1,97 

Çin 1,06 1,07 3,31 3,42 2,60 3,01 0,31 0,10 6,43 10,39 3,11 3,12 
Hindistan 0,39 0,37 0,64 0,64 0,12 0,11 1,22 4,10 0,32 0,31 0,43 0,43 

İran 0,54 0,52 4,10 4,29 1,26 1,28 0,95 0,83 1,09 1,09 2,01 2,01 
Meksika 1,41 1,46 0,39 0,39 1,42 1,47 0,86 0,60 1,69 1,78 2,88 2,89 
Rusya 0,77 0,76 0,38 0,38 0,26 0,24 1,14 2,04 0,69 0,67 0,70 0,70 

Türkiye 0,36 0,34 0,80 0,80 0,51 0,49 1,13 1,89 0,87 0,86 3,15 3,16 
Ukrayna 0,79 0,78 0,11 0,11 0,21 0,20 1,16 2,41 0,48 0,46 1,99 1,99 

ABD 1,41 1,46 0,10 0,10 1,79 1,92 0,92 0,74 0,68 0,67 0,59 0,59 
SSCB 0,89 0,88 0,54 0,54 0,33 0,32 1,12 1,86 0,58 0,57 1,23 1,23 

 
Çizelge 6’da 1991-2000 döneminde bal üretiminde rekabet edebilen ülke sayısı 8’e yükselmiş ve 
Brezilya, Hindistan, ABD ve Rusya dışındaki diğer rekabetçi ülkeler Arjantin, Türkiye ve Çin’dir. Sığır 
ve manda eti üretiminde en güçlü ülke geçmiş 30 yılda olduğu gibi Arjantin olup bu ülkeyi son on yılda 
Brezilya, ABD, Meksika ve Kanada takip etmektedir. Geçen on yılda olan tek fark büyükbaş 
hayvancılıkta Çin’in rekabetçi düzeye yükselerek sıralamada kendisine yer bulmasıdır. Küçükbaş eti 
üretimi için en rekabetçi ülke İran bu ülkeden sonra diğer diğer ülke Çin’dir. Türkiye geçen on yıla göre 
rekabet gücü düşerek rekabetçi olma şansını bu dönemde kaybetmiştir. Kanatlı hayvan eti üretiminde 
ilk sırayı yine Çin alırken bu ülkeyi Brezilya, ABD, Meksika, İran ve Kanada takip etmektedir. Bu 
dönemde Brezilya ve İran bir önceki döneme göre rekabet güçlerini artırmışlardır Süt üretiminde 
rekabetçi ülkeler bir önceki on yıla göre SSCB’nin 1992’de dağılması ile birlikte artış göstererek 
Hindistan, Türkiye ve SSCB ile birlikte Rusya ve Ukrayna bundan sonraki yıllarda SSCB’nin yerine 
sıralamalarda olacaklardır. Ayrıca Kanada’da rekabetçi ülkeler statüsünde yer almıştır.Yumurta 
üretiminde ise en güçlü ülke yine geçen yıllarda olduğu gibi Çin olup bu ülkeyi Meksika ve İran takip 
etmekte ve Brezilya ise geçen on yılın aksine rekabetçilik sınıfından düşmüştür.  
 
2000-2010 Yılı Hayvansal Ürün Üretim Ortalamalarına Göre RCA ve RXA Endeksleri 
Bazında Rekabet Gücü 
Çizelge 7’de bal üretiminde lider olan ülkelerin 2000-2010 yılları hayvansal ürün üretim 
ortalamalarına göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü verilmiştir. 
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Çizelge 7. Bal üretiminde önde olan ülkelerin 2001-2010 yılı hayvansal ürün üretim ortalamalarına 
göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü 

Ürünler 
 

Ülkeler 

Sığır ve 
Manda Eti 

Koyun ve 
Keçi Eti 

Kümes 
Hayvanı Eti 

Süt Yumurta Bal 

Arjantin 2,87 3,34 0,32 0,31 0,85 0,84 0,91 0,71 0,40 0,38 3,52 3,53 
Brezilya 2,58 2,93 0,16 0,16 2,06 2,32 0,77 0,46 0,56 0,55 0,45 0,45 
Kanada 1,69 1,78 0,10 0,10 1,12 1,14 0,98 0,92 0,52 0,50 2,05 2,05 

Çin 1,03 1,03 3,13 3,23 1,83 2,01 0,52 0,22 4,43 6,00 2,59 2,59 
Hindistan 0,31 0,29 0,49 0,49 0,15 0,14 1,25 4,56 0,35 0,34 0,31 0,31 

İran 0,51 0,49 2,98 3,07 1,41 1,47 0,96 0,85 0,98 0,98 2,30 2,30 
Meksika 1,34 1,38 0,38 0,37 1,53 1,62 0,83 0,56 1,81 1,94 2,12 2,12 
Rusya 0,67 0,66 0,29 0,29 0,43 0,41 1,14 1,92 0,78 0,76 0,86 0,86 

Türkiye 0,39 0,37 0,53 0,53 0,78 0,76 1,11 1,65 0,78 0,77 3,48 3,50 
Ukrayna 0,54 0,52 0,08 0,08 0,42 0,39 1,16 2,16 0,74 0,72 2,74 2,75 

ABD 1,42 1,46 0,06 0,06 1,66 1,79 0,93 0,77 0,64 0,62 0,40 0,40 
SSCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Çizelge 7’de 2000-2010 döneminde bal üretiminde rekabet edebilen ülke sayısı 7’ye düşmüş ve SSCB, 
Brezilya, Hindistan, ABD ve Rusya dışındaki 7 ülke içerisindeki en güçlü rekabetçi ülkeler Arjantin, 
Türkiye, Ukrayna, Çin, Meksika, İran ve Kanada’dır. Sığır ve manda eti üretiminde en güçlü ülke 
geçmiş on yılda olduğu gibi Arjantin olup bu ülkeyi yine geçen on yılda olduğu gibi Brezilya, Kanada, 
ABD ve Meksika takip etmektedir. Geçen on yılda olan tek fark büyükbaş hayvancılıkta Kanada’nın 
rekabetçi düzeyi yükselerek sıralamada kendine 3. sırada yer bulmasıdır. Küçükbaş eti üretimi için en 
rekabetçi ülke İran ve bu ülkeden sonra diğer rekabetçi ülke Çin’dir. Hayvansal üretimde lider olan 
diğer rekabetçi ülkelerin yıllar itibari ile rekabet gücü düşerek rekabetçiliklerini kaybetmişlerdir. Kanatlı 
hayvan eti üretiminde ilk sırayı geçen on yıldaki birinci olan Çin’in aksine Brezilya alırken bu ülkeyi 
Çin, ABD, Meksika, İran ve Kanada takip etmektedir. Brezilya bu dönemde önceki döneme göre 
rekabet gücünü artırırken Çin düşürmüştür. Süt üretiminde rekabetçi ülkelerden ilki Hindistan olup bu 
ülkeyi Ukrayna, Rusya ve Türkiye takip etmiştir. Ayrıca bu dönemde Kanada rekabetçi ülkeler 
statüsünü kıl payı kaçırmıştır. Yumurta üretiminde ise en güçlü ülke yine geçen yıllarda olduğu gibi 
Çin’dir. Ayrıca süt üretim rekabetinde Çin’i Meksika takip etmekte İran ise geçen on yılın aksine 
rekabetçilik düzeyini yakalayamamıştır.  
 
2011-2020 Yılı Hayvansal Ürün Üretim Ortalamalarına Göre RCA ve RXA Endeksleri 
Bazında Rekabet Gücü 
 
Çizelge 8’de bal üretiminde lider olan ülkelerin 2011-2020 yılları hayvansal ürün üretim 
ortalamalarına göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü verilmiştir. 
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Çizelge 8. Bal üretiminde önde olan ülkelerin 2011-2020 yılı hayvansal ürün üretim ortalamalarına 
göre sırası ile RCA ve RXA endeksleri bazında rekabet gücü 

Ürünler 
 

Ülkeler 

Sığır ve 
Manda Eti 

Koyun ve 
Keçi Eti 

Kümes 
Hayvanı Eti 

Süt Yumurta Bal 

Arjantin 2,71 3,06 0,29 0,29 1,15 1,18 0,88 0,66 0,60 0,58 2,70 2,70 
Brezilya 2,53 2,81 0,15 0,15 2,03 2,32 0,78 0,47 0,61 0,59 0,42 0,42 
Kanada 1,61 1,68 0,11 0,11 1,09 1,10 0,99 0,95 0,62 0,60 2,15 2,16 

Çin 1,02 1,03 3,42 3,53 1,77 1,95 0,52 0,22 4,25 5,70 2,97 2,98 
Hindistan 0,24 0,23 0,34 0,34 0,18 0,17 1,26 4,88 0,37 0,35 0,22 0,22 

İran 0,59 0,58 2,28 2,32 1,68 1,83 0,91 0,73 0,95 0,94 3,93 3,95 
Meksika 1,55 1,61 0,39 0,38 1,48 1,57 0,81 0,52 1,87 2,01 1,85 1,86 
Rusya 0,66 0,65 0,40 0,39 0,95 0,94 1,06 1,29 0,84 0,83 1,06 1,06 

Türkiye 0,63 0,62 0,39 0,39 0,78 0,76 1,11 1,59 0,63 0,62 2,72 2,73 
Ukrayna 0,46 0,45 0,09 0,09 0,86 0,84 1,07 1,36 1,04 1,04 3,20 3,21 

ABD 1,41 1,45 0,04 0,04 1,47 1,55 0,95 0,84 0,62 0,60 0,32 0,32 
SSCB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Çizelge 8’de 2010-2020 döneminde bal üretiminde rekabet edebilen ülke sayısı tekrar 8’e yükselmiş ve 
Arjantin’in liderliği İran’ın eline geçmiştir. Böylece rekabetteki sıralama Ukrayna, Çin, Türkiye, 
Arjantin, Kanada, Meksika ve Rusya olarak devam etmiştir. Sığır ve manda eti üretiminde en güçlü 
ülke geçmiş yıllarda olduğu gibi Arjantin olup bu ülkeyi Brezilya, Kanada, Meksika ve ABD takip 
etmektedir. Ayrıca büyükbaş hayvan eti üretiminde rekabetçi özellik kazanan Çin’de sıralamada 
kendine yer bulabilmiştir. Küçükbaş eti üretimi için son 30 yıldır en rekabetçi ülke İran ve Çin olup bal 
üretiminde lider olan diğer rekabetçi ülkelerin yıllar itibari ile küçükbaş hayvan eti üretiminde rekabet 
gücü düşmüş ve rekabetteki sıralanma şanslarını kaybetmişlerdir. Kanatlı hayvan eti üretiminde bu 
dönemde ilk sırayı geçen on yıllık dönem birincisi olan Brezilya kimseye kaptırmazken, diğer rekabetçi 
ülkeler Çin, İran, Meksika, ABD, Arjantin ve Kanada olarak sıralanmaktadır. Ayrıca bu dönemde 
Rusya büyük atılım gerçekleştirerek rekabet indeksi 1’e çok yaklaşmıştır. Süt üretiminde rekabetçi 
ülkelerden ilki Hindistan olup bu ülkeyi Türkiye ve Ukrayna izlemiştir. Ayrıca geçen on yıllık 
dönemde olduğu gibi bu dönemde de Kanada rekabetçi ülkeler statüsünü kıl payı kaçırmıştır. Yumurta 
üretiminde ise en güçlü ülke yine geçen yıllarda olduğu gibi Çin olup bu ülkeyi Meksika ve Ukrayna 
takip etmiş olup geçen on yıllık dönemdeki gibi rekabetçilik sınıfını küçük bir farkla kaçırmıştır. 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER  
1960’lı yıllarda dünyada 100 civarında ülkede bal üretimi gerçekleşirken 1992 yılında 
dağılana dek dünya bal üretiminde ilk sırada SSCB yer almıştır. Diğer önemli üreticiler ilk 
sıralardaki yerlerinde değişim olsa da ABD, Çin, Meksika ve Hindistan olup bu 5 ülke dünya 
üretiminin yaklaşık %60'ına yakın üretimi sağlamışlardır. Zamanla üretici ülke sayısı %30 
artış sağlamış ve bal üretiminde ilk 5’te yer alan ülkelerin üretimdeki payı %45’lere kadar 
düşmüştür. HHI endeksi ve yoğunlaşma oranlarına göre bal üretim piyasasının genelde 
Monopollü Rekabet piyasa özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Ancak 1961-1990 yılları 
arasında yoğunlaşma oranlarına (CR5)’e göre ise üretici ülkeler %50'nin üzerinde bir orana 
sahip olduğu için piyasa yoğunlaşma oranlarına göre Oligopol piyasası özelliği de 
gösterebilmektedir. Dünya bal üretimi açısından Brezilya ve Hindistan bal üretiminde lider 
ülkeler arasında yer almalarına rağmen RCA ve RXA endekslerinin 1’den küçük olması 
nedeniyle bu ülkelerin bal üretim avantajına sahip olmadığı diğer lider ülkelerin son yıllar 
açısından rekabet avantajına sahip olduğu saptanmıştır.   
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Ayrıca 2011-2020 döneminde dünya bal üretiminde önde gelen ülkeler ve üretimden aldığı 
paylarda %26,63 ile Çin, %5,82 ile Türkiye, %4,08 ile Arjantin, %4,06 ile İran ve %3,95 ile 
ABD sıralanırken, ülkeler kendi hayvansal ürünleri ağırlıklarının dünya ağırlıklarına oranı 
olan RCA ve RXA endekslerine göre rekabetteki güç sıralaması ise İran, Ukrayna, Çin, 
Türkiye, Arjantin, Kanada, Meksika ve Rusya olarak tespit edilmiştir. Ayrıca RCA ve RXA 
endekslerine göre ülkelerin sıralanmasında herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Bal 
dışındaki temel hayvansal ürünlerde Arjantin, Brezilya, Kanada, Meksika ve ABD etçil 
büyükbaş ve kümes hayvancılığında, Çin süt haricinde diğer tüm hayvansal ürünlerde, 
Hindistan sütte, İran küçükbaş ve kanatlı hayvan eti ve yumurtada, 2000’ler öncesi SSCB ve 
2000’ler sonrasında ise Rusya ve Ukrayna süt üretiminde rekabet avantajına sahiptir. Yumurta 
üretiminde Meksika ve özellikle son yıllarda Ukrayna’nın da rekabet avantajı varken bazı ara 
dönemlerde ABD’nin de rekabetçi olduğu görülmüştür. Türkiye ise ilk yıllarda küçükbaş eti 
ve süt üretiminde rekabetçi iken sonraki yıllarda küçükbaş etinde rekabetçi durumunu 
kaybetmiş ve süt üretiminde rekabet avantajını devam ettirmiştir. Son on yıllık dönem dikkate 
alındığında Arjantin ve Kanada büyükbaş ve kanatlı hayvan eti ve balda rekabet avantajına 
sahipken, Brezilya büyükbaş ve kanatlı hayvan etinde rekabet avantajına sahipken bal 
üretiminde rekabet avantajı yoktur. Meksika büyükbaş ve kanatlı hayvan eti, yumurta ve 
balda rekabet avantajına sahiptir. Çin süt haricinde diğer tüm hayvansal ürünlerde ve 
Hindistan ise yalnızca süt üretiminde rekabet avantajına sahiptir. İran kümes ve kanatlı 
hayvan eti ile balda, Ukrayna süt, yumurta ve balda, Türkiye ve Rusya süt ve bal üretiminde 
rekabet açısından üstündür. Özellikle bal üretimi ve ihracatında önde olan ancak ürettiği 
hayvansal ürünler dikkate alındığında dünya geneli ile kıyaslanarak elde edilen endekslere 
göre rekabetçi kimliği olmayan ülkeler Brezilya, Hindistan ve ABD’dir. Bu üç ülkenin 
özellikle bal üretiminde rekabetçi konuma gelebilmesi için diğer hayvansal ürünlere verdikleri 
payın bir kısmını arıcılığa tahsis etmeleri gerekmektedir. Ayrıca hayvansal ürünlerin 
üretiminde rekabet açısından zayıf olan tüm ülkeler teknoloji ve girdi kullanımına yönelik 
çalışmalar ile artırarak rekabetçilik düzelerini artıracaklardır.  
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EXAMINING SOME EFL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SOCIAL MEDIA AS 
EDUCATIONAL, COMMUNICATION, AND COLLABORATION TOOLS AT A 

PUBLIC UNIVERSITY IN NIGER 
 
Moussa Tankari 
Université André Salifou, Zinder (Niger) 
 
Abstract 
The potential benefit of social media tools for learning and even teaching has been 
underestimated because of their very popular nature and their versatile effects. This serious 
weakness in the current discourse on learning in general, and on learning in the digital culture 
in particular, calls for an empirical and theoretically-grounded research on the importance of 
social media for effective tools for teaching and learning in the digital era. Using a descriptive 
survey design, this paper investigated on some undergraduate students’ perceptions and use of 
social media as well as the potential benefits and risks associated with social media usage. 
Both the quantitative and qualitative results showed that the selected students hold very 
positive attitudes towards social media as educational, communication, and collaboration 
tools.  
Keywords: social media, education, communication, collaboration 
 
1. Introduction 
Kaplan and Haenlein (2010) define social media as “…a group of Internet-based applications 
that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the 
creation and exchange of User Generated Content” (p. 61). The emergence of social media 
technologies has been embraced by a growing number of users who post text messages, 
pictures, and videos online (Duggan, 2013, Ellison, Lampe, Lenhart, & Madden, 2015). In 
point of fact, social media have become one of the main tools in the 21st century allowing 
millions of users to create and share various contents online. These technologies have 
attracted substantial attention among many types of users including researchers who have 
published studies for several years. In today’s teaching and learning environments with 
increased use of social media technologies, learning how to take advantage of these 
invaluable tools is a key skill for both educators and students. The use of social media also 
includes social networking, defined as services that allow users to manage relationships in 
online communities (Karahoca & Yengin, 2018).  
Rapid advances in Information and Communication Technologies (ICT) as well as in student-
centered pedagogy have accelerated the use of social media in teaching and learning, 
especially in higher educational institutions. Social media are used to communicate, 
collaborate, and interact within a shared learning environment as well as to participate in 
various social and interactive activities, such as tagging and organizing, creating, posting and 
sharing contents, pictures and video, etc. (Pallis, Zeinalipour-Yazti, & Dikaiakos, 2011; 
Oradini & Saunders, 2008 ; Lampropoulos, & Siakas, 2018). The current research seeks to 
explore some English major student’s perceptions and use of social media and the advantages 
and disadvantages of these digital technologies on their study. The two following questions 
were investigated. 
Research Question 1: What are the attitudes of selected Université André Salifou English-
major students’ perceptions towards the use of social media as educational, communication, 
and collaboration tools? 
Research Question 2: What are the participants’ reported advantages and risks associated 
with social media usage?  
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The following section presents the review of related literature pertaining to the current 
research. It begins with examining studies published in the last decade to keep readers abreast 
with the current development of research in the field. Next, the literature analysis is 
contextualized by presenting a brief overview of related scholarly activity in the emerging 
field of social media research. 
 
2. Literature Review   
Recent research works have examined the use and types of mass media (platforms) used in 
education. Tantarangsee, Kosarassawadee & Sukweses (2017), for instance, identified the 
types of social media platforms most frequently used by faculty members and the functions 
achieved in social media-based activities in teaching and learning. The sample population 
comprised 31 faculty members in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan 
Sunandha Rajabhat University (SSRU), Bagkok, Thailand. To collect data from the sample 
population, the researchers used a 5-scale questionnaire which they claimed had been verified 
and tried out. The collected data was analyzed with SPSS program and the statistics used 
included percentage, Mean and Standard Deviation. The scholars also formulated two 
research questions: 1. What social media platforms are most frequently used in teaching and 
learning by faculty members in the Faculty of Humanities and Social Sciences, SSRU? And 
to what extent are they used? 2. What functions can social media-based activities in teaching 
and learning serve? And to what extent is each function used?  
From the analysis, Tantarangsee, Kosarassawadee & Sukweses identified 5 types of social 
media platforms most frequently used by faculty members in the Faculty of Humanities and 
Social Sciences, SSRU in teaching and learning (Line, Websites and YouTube, Facebook, 
Google + and Facebook messenger). Further, they reported that the most frequently used 
social media platforms by faculty members in high level with an average spending time of 3-4 
hours a day included Line and Websites and YouTube, the social media platform frequently 
used in moderate level with an average spending time of 2-3 hours a day was Facebook, and 
the social platforms frequently used in low level with an average spending time of less than 
one hour a day consisted of Google + and Facebook messenger. They also noted that the 
social media platforms frequently used included Blogs and Twitter. Again, they identified 6 
functions achieved in social media-based activities by faculty members in the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, SSRU (Retrieve contents for classroom instruction from 
Websites and YouTube, Present contents from Websites and YouTube in classroom 
instruction, Contact with students through Line, Assign students to retrieve information from 
Websites and YouTube to write reports, Upload PowerPoint for classroom instruction on 
Moodle or personal Websites and Upload contents for classroom instruction on Moodle).  
Tantarangsee, Kosarassawadee & Sukweses added, too, that three of these functions were 
achieved in high level with an average time consumption of 3-4 hours a day, the function with 
the highest mean score being retrieving contents for classroom instruction from Websites and 
YouTube, Present contents from Websites and YouTube in classroom instruction. Again, they 
noted that three functions were achieved in moderate level with an average time consumption 
of 2-3 hours a day including assigning students to retrieve information from Websites and 
YouTube to write reports, uploading PowerPoint for classroom instruction on Moodle or 
personal Websites and uploading contents for classroom instruction on Moodle or personal 
Websites. Further, pointed out that four out of the six functions were achieved by the faculty 
members, while one function was achieved by the students, and another one achieved by both 
teachers and students. Based on these findings, the scholars concluded that the faculty 
members perceived the technology usefulness and the ease of use of social media and made 
use of it in teaching and learning in the form of social media-based activities.  
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Alhumaid (2020) also examined the attitudes of teachers and students in the United Arab 
Emirates (UAE) towards employing social media in education. The research sample consisted 
of 110 teachers and 206 students registered in the second and third sessions of basic education 
in UAE in the academic year 2019-2020. The scholar used two questionnaires (one for 
teachers and one for students) to gather data from the research sample. Each questionnaire 
contained two sections. The first section included demographic data and the second one 20 
items distributed on four axes, and each axis comprised five elements. The four axes were: A) 
Attitudes towards the use of social media, B) Benefits of social media utilization in education, 
C) The role of social media in education, D) Challenges of using social media in education. 
The researcher also asked the following questions: 1. What are the ratios of teachers and 
students utilizing Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Google Plus, 
LinkedIn, and blogs? 2. What are the attitudes of teachers and students towards the use of 
social media in education? 3. What are the benefits of social media utilization in education 
from the perspectives of teachers and students? 4. What is the role of social media utilization 
in education from the perspectives of teachers and students? 5. What are the challenges of 
using social media in education from the perspectives of teachers and students? 
In the analysis, Alhumaid (2020) noted that the responses of both teachers and students came 
close in all respects of social media utilization in education. She also reported that 77% of the 
teachers and 79% of the students showed a positive trend towards the use of social media in 
education. Again, she pointed out that 76% of the teachers and 72% of the students approved 
the benefits of social media utilization in education. In addition, she inferred from the analysis 
that 75% of the teachers and 76% of the students approved the role of social media utilization 
in education. She added, too, that 63% of the teachers and 64% of the students went through 
some challenges of using social media in education. She concluded that the technological 
approach, within the teaching-learning process, helped teachers and students to better tune in 
and communicate in ways, which have become the current life of all social groups through a 
more flexible and sensitive teaching process. 
In the same token, Alenezi and Brinthaupt (2022) explored the use of the social media by 
students in the Faculty of Education, University of Kuwait. The sample population included 
35 voluntary Kuwaiti undergraduate students between 20-22 years of age, most of whom were 
female (31, 88.6%), enrolled in the Faculty of Education, between December 2016 and 
January 2017. To collect data from the sample population, the researchers employed the 
qualitative research design which consisted in interviewing the participants. The interview 
was semi-structured in nature and the answers to the questions therein were subsequently 
coded thematically into two ways: primarily and secondarily. The primary theme revolved 
around two aspects: 1. Experience in the use of social media and 2. Reasons for using social 
media. The secondary theme included Familiarity, Years of use, Frequently used applications, 
Use of social media, Learning performance, Socialization and Other reasons.   
From the investigation with regard to the first aspect of the primary theme, Alenezi and 
Brinthaupt (2022) reported that the majority of the students claimed that their familiarity with 
the use of social media was “Good” or “Excellent”. In other words, only a few students said 
that their familiarity with the use of social media was “Limited” (i.e. lower than “Moderate”).  
They also noted that the years of experience of the students ranged from less than one to 18 
years. Further, they pointed out that the majority of the students (33, 94.3%) reported more 
than five years of experience. They added, too, that the most frequent applications used by the 
majority (≥ 21, 60.0%) of the students included Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, and 
Snap-chat. Again, they noted that Facebook was used less frequently by the students. 
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Pertaining to the second aspect of the primary theme, the scholars reported that nearly all the 
students perceived that social media was easy to use, although several technical problems 
were identified by a high proportion of the students associated with the network infrastructure 
and attitudes toward the use of social media by men and women (22, 62.9%). They also 
deduced from the analysis that nine students perceived that network problems acted as 
obstacles to using social media, seven students perceived that security issues, including lack 
of privacy, hackers, theft of accounts, distrust of technology, and exposure to offense by 
anonymous persons, hindered the use of social media, six students identified such difficulties 
of using social media as improper access (to social media applications), uploading images or 
videos, registration and conditions, updates of programs, and difficult settings, and three 
students experienced difficulties in the use of social media classified as “Language 
problems”.   
Alenezi & Brinthaupt (2022) identified the theme “Gender differences” in their study, too, as 
they believed it could provide an understanding of the attitudes of the students toward the 
issue of how gender-segregated education may influence the use of social media at Kuwait 
University. As the analysis indicated, a higher proportion of the students perceived that using 
social media was more appropriate for men than for women. They also presented the students’ 
responses related to the secondary theme. From the findings, they reported that most of the 
students (31, 88.6%) used social media most frequently for communication with their family 
and friends. They also deduced that a great number of the students (28, 80%) agreed that they 
used social media for entertainment. Again, they inferred that the majority of the students 
perceived that social media was a useful tool to improve learning performance, including 
interacting with peers and faculty, collaborative learning and engagement. Given the 
foregoing findings, they recommended that Kuwait University should harness the full benefits 
of social media as a pedagogic aid and formulate official guidelines to control the use of 
social media within the educational context. 
Likewise, Delello, McMhorter & Camp (2015) explored the rich dynamics of using social 
media as a tool for learning within higher education classrooms. Using an exploratory mixed-
method multiple-case study approach involving seven social media platforms: Pinterest, 
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Second Life and Skype, the scholars specifically 
examined how social media promotes learning in the college classroom by facilitating student 
engagement, community-building and personal meaning. They investigated three research 
questions as well. First, they sought to know how social media created a sense of engagement; 
second, how social media facilitated a sense of community; and thirdly what personal 
meaning was facilitated through social media technology.  
After collecting data from collected data from three disciplines, namely: education, human 
resource development (HRD) and marketing, the researchers found that the students 
confirmed that the use of social media in the classroom was engaging and fun. They also 
noted that the students demonstrated that using social networks increased both motivation and 
enthusiasm for learning. Again, they reported that the students were able to learn from one 
another using social media. Further, they added that the social media platforms provided a 
collaborative learning environment in which the students were able to share information with 
one another and connect with others. They pointed out, too, that the students demonstrated 
through the reflections that the course activities using social media added meaning and were 
valuable to them personally. Based on these findings, the scholars established that 
implementing social media in a classroom can boost student engagement, a sense of 
community and personal meaning.  
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However, they recommended that future research should include a more in-depth analysis of 
student reflections to determine if specific media technologies are more appropriate for 
achieving certain learning objectives. In addition, they recommended that future research 
should explore the appropriateness and effectiveness of specific social media technologies 
within particular academic disciplines. The next section describes the methodology used in 
this paper. 
 
3. Methodology 
The researcher employed a combined quantitative and qualitative methodology to collect data. 
Statistical tests and content analysis techniques were employed to answer the research 
questions. The quantitative data were screened prior to analysis using the Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS 22). As far as the qualitative data were concerned, they were 
analyzed using the content analysis method. This section presents the participant’s general 
profile, the sample and sampling strategy, instrument validity and reliability, data screening 
and the major findings. 
 
3.1. Participants 
There were 79 participants from the English Department. Sixty-six males (83.5%) and 13 
females (16.5%) enrolled in the first, second, and third years in the BA program in English 
language and literature studies at medium size public tertiary institution in Niger. Twenty-five 
(31.7%) were freshmen, 31 (39.2%) were in the second year, and the remaining 23 (29.1%) 
were in the third year. Fifty-one (64.6%) of them are between the age of 21 to 25, 22% belong 
to the range of 26-30 years old, 10.1% are under 20, and only two (2.5%) participants are 
between the age of 31-35. They stated that they all use social media to various extents. For 
example, 13 participants (16.5%) stated that they use social media for less than 30 minutes 
and an equal number said they use them for more than three hours daily. The following table 
presents the general profile of participants. 
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Table 1. Participants’ General Profile by Age, Gender, Level of Study, and DSMU 
Variable N % 

Age   
Under 20 8 10.1 

21-25 51 64.6 
26-30 26 22.8 
31-35 2 2.5 
Total 79 100 

Gender   
Male 66 83.5 

Female 13 16.5 
Total 79 100 

Level of Study   
First year 25 31.7 

Second Year 31 39.2 
Third Year 23 30.1 

Total 79 100 
DSM Use   

Less than 30 min 13 16.5 
About 60 min 27 34.1 

More than 60 min 21 26.6 
At least 180 min 5 6.3 

More than 180 min 13 16.5 
Total 79 100 
Note : DSMU = Daily Social Media Use 

 
3.2. Sampling Strategy 
A representative sampling technique was employed to collect data from the three levels of the 
English Department’s total population of 488 students with 287 in the first year, 131 in the 
second year, and the remaining 70 in the third year at the time of the study. First, the 
researcher sent a letter of information to each delegate in the three levels to ask the students to 
take part in the study. After their agreement was obtained, the link to the survey was sent to 
all the three groups via WhatsApp. A two-week period (from October 29th to November 12th, 
2022) was given to participants to take the online survey. A reminder was sent after the first 
week to allow more participants to take part in the study. As the study took place at a time 
when many students were still in remote areas without any Internet connection, it was for 
most of them impossible to complete the survey, thus, resulting in a low participation rate. So 
only those who had Internet access were able to take the survey, thus, explaining the small 
size of this study and this parameter should be taken into account in interpreting the results. 
 
3.3. Instrument Validity and Reliability 
Initially, a 28-item self-made questionnaire was made to collect quantitative and qualitative 
data. Before administering the questions to participants, a validity check was performed by 
three different raters who evaluated, revised, and edited the questions as necessary to avoid 
any ambiguity in question wording. During the validity check two items were found to be 
redundant and were consequently removed from the list, leaving 26 clear items (23 items for 
the quantitative measures, and 3 items for the qualitative ones).   
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As for the reliability check, the Cronbach’s alpha test was performed and the results 
confirmed a strong internal consistency among the items with individual values ranging from 
.77 to .80. The overall Cronbach alpha coefficient value was .80 for the 23 quantitative items, 
thus, confirming the reliability of the instrument. The sub-section below gives an overview of 
the types of methods employed to analyze the study data.  
 
3.4. Data Analysis 
Data collected were input into the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
computer software and analyzed using descriptive statistics to calculate frequencies, 
percentages, means, and standard deviations. A qualitative content analysis technique based 
on Schreier’s (2012) and Creswell (2014) models was also employed. The following section 
presents the major findings coupled with their discussions. 
 
4. Results and Discussions  
This section presents the major findings of the study per research question. Recall that the 
first question examined participants’ perceptions of social media and the second question 
investigated the relationship between the participants’ use of social media and their study. 
 
4.1. Research Question 1.  
To gauge student’s attitudes towards the use of social media, subscales measured participants’ 
perceptions through three separate categories (social media as educational tools, social media 
as communication tools, and social media as collaboration tools). The three tables below 
showcase the findings in the subscales per category.  
Table 4.1.1 describes the selected participants’ attitudes towards social media as educational 
tools along the learning item sets. Findings show that of the learning factors, Item 1 (Social 
media can be used as a means to improve learning in education) and Item 10 (Social media 
like (WhatsApp, Zoom, Google classroom, Google meet, Skype) made our work life easier) 
received the highest rating with respectively 87.3% and 86.1% of participants agreeing with 
the statements. On the remaining items, the participants’ mean scores range from 2.97 out of 5 
(Item 12) to 3.87 out of 5 (Item 3). These results are consistent with previous studies in which 
the authors found that the majority of respondents consider social media as useful tool to 
employ in teaching and learning practices (Miller et al., 2017 ; Yaros, 2012 ; Sobaih et al., 
2016 ; Bold & Yadamsuren, 2019) as sumarized in the table below. 
 

Table 2.  Attitudes towards Social Media as Educational Tools by Means, Standard 
Deviation, and Percentage of Agreement (N = 79). 

Item 
N° 

Sub-scale Variables M SD % 

1 Social media can be used as a means to improve learning in education 4.01 .940 87.3 
2 Social media are indispensable educational tools 3.39 1.170 57 
3 The usage of social media can benefit your academic performance by any means. 3.85 .949 79.8 

10 
Social media like (WhatsApp, Zoom, Google classroom, Google meet, Skype) 

made our work life easier. 
3.91 .950 86.1 

12 Lecturers should increase the use of social media in the classroom. 2.97 1.240 41.1 

18 
Teachers should use social media such as Youtube, Blog, Facebook, Instagram 

for teaching purpose. 
3.44 1.206 65.9 

20 
Students will achieve better results if social media are integrated in teaching and 

learning. 
3.66 .999 54.5 
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The next sub-scale (social media as communication tools) is made up of four items. Two 
items were rated above 4 out 5 while the remaining two were scored above 3.5 out of 5, 
signaling that the participants hold a positive view about the importance of using social media 
as communication tools. These scores show that the participants hold favorable attitudes 
towards the use of social media as summarized in Table 4.1.2. below. The findings also 
rhyme with Joosten’s (2012) study in which the auhor found that students preferred social 
networking platforms such as Facebook for whole classroom discussions over email 
communication or learning management systems.  
 

Table 3. Attitudes towards Social Media as Communication Tools by Means, Standard 
Deviation, and Percentage of Agreement (N = 79). 

Item 
N° 

Sub-scale Variables M SD % 

14 Social media help to develop communication skills. 3.54 1.119 87.3 

6 
Social media are indispensable for communicating with both 

their educators and fellow students 
4.03 .920 77.3 

4 Social media can improve communication among students. 4.15 .864 94.9 

19 
Social media offer the best way for teachers to stay in touch 

with students. 
3.72 .960 72.2 

 
The third and last sub-scale measured the participants’ attitudes towards social media as 
collaboration tools. Five items were used in that regard. This sub-scale received the highest 
mean scores, suggesting that social media play an important role in student-student and 
teacher-student interactions. Table 4.1.3. below presents the key findings. 
 

Table 4. Attitudes towards Social Media as Collaboration Tools by Means, Standard 
Deviation, and Percentage of Agreement (N = 79). 

Item 
N° 

Sub-scale Variables M SD % 

5 Social media can improve collaboration among students. 4.14 .747 94.9 

6 
Social media can increase knowledge sharing among 

students. 
4.03 .920 86 

8 
Social media provides a useful platform for academic group 

work 
4.11 .698 92.5 

9 
The use of social media to share work with your peers for 
academic purposes has a positive impact on your studies. 

4.03 .716 86.1 

13 
Social media provides useful platforms for academic group 

work. 
3.84 .926 86.1 

 
4.2. Research Question 2 
This question examined the participants’ reported advantages and risks associated with social 
media usage in a learning context. Qualitative data were collected in the form of open 
questions to answer the question. The data were analyzed using a constant comparison 
technique, a modified grounded theory approach (Strauss & Corbin, 1998) in which a theory 
is generated through a series of steps that proceed from data collection to coding of data into 
concepts; to categorization of concepts into increasingly comprehensive aggregates of 
categories, or constructs; to description of categories based on their properties and 
dimensions; and finally to the articulation of a theory in which the emergent constructs and 
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their interrelationships are described. Experts recommend that the coding process involves a 
team of researchers with differing backgrounds (Denzin, 1978; Mays & Pope 1995; Patton 
1999; Pope, Ziebland, & Mays 2000; Ryan & Bernard, 2003) to improve the breadth and 
depth of the analysis and subsequent findings. To satisfy that criterion, all of the responses 
were read by three different specialists (a specialist in Educational Technology and two 
specialists in Applied Linguistics and Literature).  
The first phase of the analysis involved open-coding, in which transcripts were broken down 
into small, discrete parts (e.g. a word, phrase, or group of sentences) labeled as concepts (all 
terminology is from Strauss & Corbin, 1998). The researcher decided that the unit of analysis 
would be individual themes which could be expressed in a single word, a phrase, a sentence, a 
paragraph, or an entire document. After working separately, coding the responses for a week, 
the team reconvened to conduct crossover analysis. After discussions and crossover checks, 
the following results are found.  
 
4.2.1. Participants’ Perceptions of the Advantages of Social Media  
This question asked respondents to share their opinions on the advantages of social media. 
Overall, 72 responses were recorded and analyzed. After analysis, the following 13 different 
sub-categories were found: Knowledge acquisition, Learning improvement, Easy access to 
information, Enhancing students’ curiosity, Sensitization and education, Improving academic 
performance, Developing Communication skills, Facilitating communication within and 
across cultures, Entertainment, Advertisement, Business, Marketing, Fostering connections 
with people, Keeping distant people in touch, Collaborating and sharing information. These 
sub-categories were grouped into three broad themes: a) use of social media for academic 
purposes, b) use of social media for communication purposes, and c) use of social media for 
personal affairs and business. 
In regards to the first theme, the sub-categories Knowledge acquisition, Learning 
improvement, Easy access to information, enhancing students’ curiosity, and education were 
grouped under the umbrella term “Use of Social Media for Academic Purposes”. Overall, 51 
participants (70.83%) in this study expressed very positive views about using social media to 
boost their learning activities. For example, one participant stated: “social media help us to 
study, communicate, know the whole world, it's the best way for students to learn and 
understand everything about the world (Participant N° 15). In addition, another respondent 
supported the previous opinion by affirming that “nowadays, social media plays a great role 
in every one's life, for helping in learning and other businesses.” (Participant N° 7). These 
findings are in harmony with those in Delello, McMhorter & Camp’s (2015) study in which 
the authors concluded that the rich dynamics of using social media as tools that foster learning 
within higher education classrooms were perceived as advantageous for participants. The 
same feeling was found in Alhumaid’s (2020) study in which 76% of the teachers and 72% of 
the students approved the benefits of social media utilization in education. 
As far as the second theme (the Use of social media for Communication Purposes) was 
concerned, 41 respondents (52%) said that they use social media to communicate with 
friends, family, and business partners. In total, four sub-categories were merged to yield the 
aforementioned theme. These are: Developing Communication skills, Facilitating 
communication within and across cultures, Fostering connections with people, and Keeping 
distant people in touch. These results are also in line with Alenezi and Brinthaupt’s (2022) 
study in which it was revealed that 88% of the students used social media most frequently for 
communication with their family and friends. The third theme (Use of social media for 
Personal Affairs and Business) was also viewed as a big advantage for 12 participants 
(16.67%).  
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Besides helping users to attract customers to their products, social media offers them the 
opportunity to build a strong seller-buyer relationship by getting a feedback from each other 
as Participant N° 38 explains: “I'm using social media for business, because it attracts 
customers, get customer feedback and build customer loyalty. increase your market reach, 
including international markets. do market research and reduce marketing costs. increase 
revenue by building customer networks and advertising. It minimizes all expenses; you sell 
and buy on it too.” Snapshots of the key findings are presented in Table 5 and Figure 1 below.   
 

Table 5. Factors that Illustrate the Advantages of Social Media 

Advantages 
Examples of language expressing the advantages of 
social media 

Social media for academic 
purposes 

The main advantages of social media are learning and 
teaching (Participant N° 26) 
Improving students' capacity, offer a wide knowledge, 
improve students' curiosity (Participant N°36) 
The main advantages of social media are: we found 
all that we need for studying and we have a lot of 
information there. (Participant N° 59) 

Social media for 
communication purposes 

The main advantages of social media are to improve 
communication skills (Participant N°48) 
To facilitate communication; mutual understanding 
between two different cultures (Participant N° 53) 
Keep students and their lecturers in touch, make 
learning easier, keep people separated by a distance in 
touch (Participant N° 52) 
 

Social media for personal 
needs and business 

Social media has so many advantages like improving 
academic performance, economic booming, social 
interaction, marketing, and so on (Participant 45)  
 

 
 

 
Figure 1. Word Cloud for the Advantages of Social Media  
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The next section describes the results of the second component of Research Question 2 
concerning the disadvantages of social media usage.  
 
4.2.2. Results on the Disadvantages of the use of Social Media 
Overall, 62 participants shared their views on this component of the second question. After 
analysis, 11 sub-themes were identified including Misinformation, Waste of time, Lack of 
concentration, Laziness, A hindrance to education, A source of awkward and perverse 
behavior (drug addiction, violence, kidnapping, watching pornography, etc.), Impacts 
negatively academic performance, Corruption of youth, Less time for family, Risk of conflicts 
among people, and Bad fellowships. These 11 sub-categories were grouped into three broad 
themes: 1) Exposure to inappropriate content, 2) Waste of time, and Negative effects on 
academic performance.  For example, one of the major concerns about social media usage is 
the risk of becoming a lazy student, exposure to unsafe websites (pornographic contents, bad 
language, obscenity, Tick Tock, etc…), waste of time, which can negatively affect the 
academic performance of students. As one respondent put it: “…., the social media can affect 
students’ academic performance negatively (Participant N° 13).” These results are in line with 
previous research studies (Bold & Yadamsuren, 2019; Raut & Patil, 2016) in which 
participants reported getting addicted to social media by constantly checking for updates and 
neglecting their academic work. The following table and figure present the main results. 
 

Table 6. Factors that Illustrate the Disadvantages of Social Media. 

Disadvantages 
Examples of language expressing the disadvantages of 

social media 

Exposure to inappropriate 
content 

 

The main disadvantages of social media are: wasting 
time, fake news, affect the culture for children and 
some adults ... (Participant N° 20) 
 
Downloading of bad films and pictures like as 
pornography and so on... (Participant N°3) 
 

Waste of time 

The main disadvantages of social media are: -Students 
often waste their time using social media for non-
academic purposes and this can negatively impact 
their study. (Participant N° 45) 
 
Consume students' time, make students lazy, make 
students avoid going the library to read. (Participant 
N° 33) 
 

Negative effects on 
academic performance 

Make someone lazy Prevent someone from studying 
by spending more time on useless things on the social 
media. (Participant N°5) 
Can prevent you to do more learning your lesson, I 
mean your revising your lessons you spend your time 
for nothing in social media. (Participant N° 6) 
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Figure 2. Word Cloud for the Disadvantages of Social Media 

 
Conclusion 
The analyses of both the quantitative and qualitative data revealed that social media usage has 
been positively perceived by participants as educational, communication, and collaboration 
tools. The results also indicate that there are more advantages than risks associated with social 
media usage by the selected group and the evidence of the growth in academic interest in 
social media. This suggests that social media research technologies are becoming increasingly 
commonplace. One conclusion that can be drawn from this is that social media research is 
emerging as a field of study in its own right. The results of this investigation confirmed that 
the use of social media for academic purposes, collaborative learning purposes, and 
communication with peers, family members, and teacher are perceived positively by the 
participants in this study. This means that the implementation of such sophisticated 
communication technology would bring revolutionary, drastic changes in higher education 
settings for meaningful teaching and learning activities.  
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IN THE NAME OF GOD THE MOTIVATIONAL FACTORS IMPACTS ON 
KNOWLEDGE SHARING IN IRANIAN LIBRARIES 

 
Dr. Alireza Moghaddasi   
Faculty Member of Imamreza International University 
 
Abstract 
Knowledge sharing is one of the vital processes in implementation of knowledge 
management, because it enables organizations to improve their skills and create value and 
competitive advantage. The purpose of this study was to investigate the effective motivational 
factors on knowledge sharing among Iranian National Archives staff. This research is a 
descriptive survey and carried out using a questionnaire. To measure the reliability was used 
Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of this study is 248 staff of the 
National Archive of Iran. Using Cochran's formula, 151 of them were selected as samples. 
The conclusions indicate the motivational factors can contribute to the behavior of knowledge 
sharing and internal motivational factors have an effect on external motivational factors. The 
results indicate the internal and external motivational factors have a positive effect on the 
desire to share knowledge and behavior knowledge sharing. According to research findings, 
"success" and enjoying helping others are the most influential variables of internal 
motivational factors, and the motivational factors external to job security and recognition are 
the most effective variables in knowledge sharing. 
Keywords: Knowledge sharing, Internal Motivational Factors, External Motivational Factors  
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MAXIMISING LEARNING IN THE EFL CLASSROOM FOR THE 21ST CENTURY 
STUDENTS 

 
Carolina ANDRONIC 
Academy of Economic  
 
ABSTRACT 
Needless to say, that today diversity is vital to consider while addressing the students’ needs, 
regardless of the realm. 
In this article we are trying to convey some insights on this matter while tackling the 
development of new ways of carrying out EFL within higher education that in the 21st 
century is present in all our environments, be it physical or online. 
 Current research suggests that the best vision of a 21st-century classroom is centered on the 
learners, knowledge, assessment, instruction, and the classroom community (National 
Research Council, 2000). 
The starting point is, first, adopting the 21st century curriculum by focusing on the 
construction of knowledge that encourages students to create information that has value for 
them and helps them gain new skills, which will be beneficial outside the classroom, in the 
real world. Second, designing a lesson that is based in the real world also encourages student 
participation and supports them in understanding the knowledge rooted in its core.  
In order to meet these learners’ needs the teacher of the 21st century also should be equipped 
with the right kit or additional skills. 
Neuroscience is also a domain to be tackled while talking about maximizing learning.  
In all this search for innovation we must continue to change techniques and tools without 
forgetting, of course, the use mainly of information and communication technologies that are 
increasingly used in the teaching and learning process to develop in university students a 
second language that helps them upskill. 
Keywords: EFL classroom, diversity, learners, instruction, upskill 
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WHAT METHOD (S) FOR NON-NATIVE SPEAKERS TO THE LANGUAGE 
APPROPRIATENESS? CASE IN NIGER 

 
Ibrahim Oumarou  
Abdou Moumouni University of Niamey (Niger) 
 
Abstract 
Appropriating English for communicative purpose and for long life use becomes a challenge 
in Niger education because a foreign language is taught and learnt as school discipline not 
only for exam for exam preparation but also for communication needs. Surveys of previous 
research studies of mine in English didactics attested of a low performance in English 
acquisition from learners in Niger. Answer orally a simple question is a problem for a large 
number. Oral and even written expressions in social interactions are henceforth impossible. 
As result, using English as a means of communication like all languages is not possible. 
Numerous methods and approaches ranging from old, new and modern ones including 
syllabuses type are used throughout the world to teach English depending on learners’ age, 
their expectations and their needs. We therefore question ourselves with conviction on what 
teaching method (s) and syllabus (s) fit our students to help them acquire the language with 
effectiveness. To get answer, a quantitative approach is used with a questionnaire to meet four 
(400) hundred English teachers in Niamey secondary schools. We then attribute to the study 
the objective of pointing out the genuine and adequate method and syllabus that are helpful to 
our learners to learn English with communicative goal.     
Keywords: teaching, learning, English, syllabus, methods.  
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BAPEDI RITUAL MUSIC AS A FORM OF INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS 
AND THE REPOSITORY OF THE BAPEDI PEOPLE’S BELIEFS AND PRACTICES 
  
Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka 
University of Zululand – KwaDlangezwa Campus; Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Department of Creative Arts 
ORCID: 0000-0002-4652-9490  
 
Abstract 
In the Bapedi society, ritual music like other music genres conveys information through sound 
and text. Within Bapedi people’s cultural context, social interaction is the critical component 
of situated learning and involves communal undertaking which embodies certain beliefs and 
behaviours. The primary objective of this study was to investigate the cultural impact of ritual 
music on Indigenous Local Knowledge Systems of Bapedi people’s beliefs and practices. To 
address the objectives of this study, the following primary research question was considered: 
what is the cultural impact of ritual music on Bapedi people’s way of life and their Indigenous 
Local Knowledge Systems (ILKS)? The primary sources for data collection include 
observations and oral interviews that were conducted through face-to-face interaction. The 
interviews were aimed at eliciting first-hand information on the knowledge of the subject 
matter. The secondary sources included among others, materials such as Journal articles, 
books and theses, and of course personal experience. Indications from the investigation have 
shown that within Bapedi people’s cultural context, ritual songs are sung to create harmony 
between the living and the living-dead. It was concluded that communication with ancestral 
spirits is facilitated through ritual music. 
Keywords: Bapedi society, ritual music, social interaction, beliefs and behaviours, Local 
Knowledge Systems. 
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EMOTIONAL STATES OF UKRAINIAN REFUGEES 
 
Tetyana IVANOVA 
Sumy State University 
 
Anastasiya KOZYY  
Sumy State University 
  
ABSTRACT 
In the period from 20 April to 31 July 2022 there was a study of Ukrainian youth (13-35 years old). 
A total of 347 questionnaires are analyzed in this report. The distribution of respondents by gender 
was as follows: 248 people (71.47%) - were female respondents, 94 people (27,09%) - were male 
respondents, 
As evidenced by the answers to the question - "How do you feel about the future?" (Fig. 17), the 
majority of respondents (77%) have a stable emotional state - they evaluate the future with hope 
(53%) or, even without particular hopes or illusions, but calmly (24%). On the other hand, a 
reasonably significant share, almost every fifth respondent (22%), experiences such conditions as 
anxiety, uncertainty, fear and despair. 
On the basis of cluster analysis, groups with the following emotional characteristics were identified. 
The first group (33%) - the leading emotional state - anxiety and uncertainty. Socio-demographic 
characteristics - 20-30 years old, men and women. This group had a fairly high level of activity in 
the pre-war period, many of them studied and worked at the same time. The negative emotional 
state was probably due to psychological characteristics. Representatives of this group often noted 
the need for psychological counseling. 
The second (24%) is the absence of a dominant emotion. This group consisted of men and women 
aged 25-35 who actively adapted to new conditions.  
The third group (19%), the leading emotional state is hope. This group included women who were 
going to stay in the European Union for a long period.  
The fourth group (17%) - the leading emotional state - peace and confidence. This group included 
people with in-demand professional skills. 
The fifth group (7%) - the leading emotional state - fear and anxiety. People with these 
characteristics were found approximately equally in all socio-demographic groups. 
Keywords: emotional, cluster, approximately  
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INFLUENCE OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER, COPING STRATEGY ON 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG IDP VICTIMS IN GWER WEST LOCAL 

GOVERNMENT OF BENUE STATE 
 
Bahijja Tanko Kasim 
Department of Psychology, Federal University of Lafia 
 
Okwoli Matthew James 
Department of Psychology, Federal University of Lafia 
 
Abubakar Suleiman Aliyu 
Department of Psychology, Federal University of Lafia 
 
Lama Timothy Elam 
Department of Psychology, College of Education Akwanga 
 
ABSTRACT 
Traumatic experience is one of the problems that interfere with one’s psychological well-being. 
This problem is common among the internally displaced people world-wide. This made the 
researcher to investigate post-traumatic stress and coping strategies on psychological wellbeing 
among Internally Displaced People of Gwer West Local Government area of Benue State, Nigeria.  
The study employed an ex-post facto design. The design was used because variables were not 
manipulated but instead questionnaires were used to collect data on Post-Traumatic stress, coping 
strategies and psychological wellbeing. 225 Internally Displaced People from Gwer West local 
were selected through convenience and simple random sampling methods. Post-traumatic Stress 
Scale, Coping Strategies Scale and Psychological Wellbeing Scale were used for data collection. 
Three hypotheses were tested using multiple regression and simple regression analyses. Findings 
showed that coping strategy has a significant influence on psychological wellbeing (ß= .369, 
p<.05). Post-traumatic stress has negative relationship with psychological wellbeing (ß=-.281, 
p<.05). There was a significant joint influence of post-traumatic stress and coping strategy on 
psychological wellbeing (R= .311 = R2 = .210 (F (2, 223) =54.232, p< .05). Based on these 
findings, it was concluded that coping strategy has significant influence on psychological wellbeing. 
Post-traumatic stress has negative significant influence on psychological wellbeing. It is 
recommended that government and NGOs should support and train the IDPs on coping strategies in 
order to cope with their situations.  Personal donations from public should also be encouraged to 
help the IDPs. Government needs to focus more on security to discourage displacement in the 
country. 
Keywords: Post-Traumatic Stress, Coping Strategies and Psychological Well-Being. 
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PARENTING STYLES, QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT 
AMONG SENIOR SECONDARY SCHOOLS ADOLESCENTS IN LAFIA, NASARAWA 

STATE 
 
Bahijja, Tanko Kasim  
Department of Psychology, Federal University of Lafia 
 
Rilwanu, Ibrahim Makama   
Bureau for General Administration,Office of the Secretary to the Government Of Nasarawa State 
 
ABSTRACT 
This study examined the relationship between parenting styles, quality of life and psychological 
adjustment among Senior Secondary Schools adolescents. The study adopted a correlational 
research design. The sample size was 249 but 218 questionnaires which were duly filled and 
submitted were used for the study, thereby given a total number of 218 randomly selected 
participants comprising both males and females with age ranged from 15-25 years. The settings 
included Jamma atul Izalatul Bidia Waikamatus Sunna Secondary School (JIBWIS) and 
Government Secondary School Lafia East. The instruments used were Parental care scale, 
psychological adjustment scale and quality of life scale. Three hypotheses were tested at .05 level of 
significance. Pearson Product Moment Correlation (PPMC), Multiple Regression Analysis (MRA) 
and Independent Sample t-test were used respectively. The results revealed that among all the 
parenting styles only authoritative parenting correlated to psychological adjustment (beta=.206, 
P<.040), while quality of life and psychological adjustment shows no significant relationship (R =. 
017).There was no statistically significant gender difference on psychological adjustment(t (216) = 
1.97, p >.05). The study concluded that parenting styles and psychological adjustment had 
relationship while quality of life does and gender difference did not in any way influence the 
psychological adjustment in terms of how they adjust to School environment. It is therefore 
recommended that, psychologists and counselors should take the lead in the advocate of different 
types of parenting styles; this is to educate the populace on the problems associated with different 
types of parenting styles.  
Keywords: Parenting Styles, Quality of Life, Psychological Adjustment  
Wordscount: 246 
 
INTRODUCTION 
High level of adolescent problems in our society today is an issue of concern that have sent 
information on the danger of the adolescents inappropriate behaviour to researchers in the field of 
clinical psychology to embark on research in order to proffer solution to the behavioural problems 
of adolescents and to improve their psychological adjustment patterns. In this regards, the 
researcher will look at the parenting styles, quality of life and psychological adjustment of 
Secondary School students in Lafia, Nasarawa State, Nigeria. 
However, Psychological adjustment is view as psychological competence and resilience to cope 
with changes in one’s life and environment through enhancement of self-understanding, 
management and sharpening of one’s learning strategy (Counseling & Development Center 2013). 
Psychological well-being is one of the most relevant construct in comprehensive health, especially 
important during Secondary School stage, period of transmission to adulthood marked by 
continuous biological and psychological changes in which the adolescent will form its own identity 
and personal autonomy (Smetana, Campione-Barr, & Metzger, 2006).  
Parenting is the process through which a child learn  right and wrong behaviour, experience 
accurate and incorrect choices in decision making, acquire skills understand roles and norms of a 
community (Carr  & Springer, 2010, Ford, Davenport, Meier 2009 & perez & Cumsille,2012). 
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It plays a major part in child socialization, providing an early understanding of self (Baumrind, 
1966, Lamborn, Mounts, Steingerg, Dombusch, 1991, Latout & Dunn, 2010). For instance, quality 
of parenting is associated with general adjustment (Lamborn & Groh, 2009) and psychological 
well-being, including a healthy self-esteem and quality of life (Roman, Mwaba & Lens 2008). In 
order way round, sub-optimal parenting is associated with externalizing behaviour, social initiative 
and decision-making (Soenens, 2006, Ocomer & Scotte, 2007). 
Quality of life is a multi-level and unstructured concept and is admired as an end in the assessment 
of unrestricted policy for instance outcomes of health and social care. Quality of life has been 
defined in universal (societal, objective) and micro (individual’s objective) terms. The universal 
includes income, employment, housing, education, other living and environmental 
circumstances. The micro includes perceptions of overall quality of life, individual’s experiences 
and values, and has included association, alternative indicators such as well-being, happiness and 
life contentment (Rosengerg, 1992, Bowling, 1995, 1996, Bowling &Windsor, 2001) 
Understanding, parenting styles, quality of life and psychological adjustment of secondary school 
students is not only important to educational sector but also even to the clinicians who seem to 
understand how to handle psychological structure and how to deal with psychological problems of 
adolescents. Differences in psychological adjustment and psychological well-being among 
adolescents may be from the various parenting pattern adopted by each parents. Parenting 
socialization styles played significant role in the adolescent’s psychological adjustment pattern 
throughout their developmental stage to adulthood. Therefore, the study in this area is deliberate in 
order to construe the issues raised above. 
 
LITERATURE REVIEW 
Several studies have been conducted to examine the factors predicting psychological adjustment of 
adolescents. Take for instance, Jaureguizar, Bernaras, Bully and Garaigordobil (2018) indicated that 
students with neglectful mothers and authoritative fathers presented the highest level of clinical 
maladjustment, followed by other combinations of neglectful mothers. Furthermore, the students 
from neglectful and authoritarian families presented the highest levels of school maladjustment. 
Furthermore, Bolghan-Abadi, Kimiaee and Amir (2011) indicated that the more authoritative 
parents, the more mental health they enjoy as they have the ability to adjust to any situation.  
Furthermore, finding showed that students who have permissive parents enjoy a higher rate of 
quality of life. On the other hand, the students who have authoritarian parents enjoy a lower rate of 
quality of life (Bolghan-Abadi et al. 2011). 
Study conducted by Mustafa, Sayed, Fatemeh (2010) on the relationship between parents child 
rearing styles and their children quality of life and mental health adjustment among high college 
students. The findings of the research revealed that children of authoritative parenting style are 
higher in mental health adjustment while children whose parents were Permissive and Authoritarian 
were reported as low in terms of mental health adjustment.The conclusion of the researchers for the 
results interpretation stated that the high college adolescents whose parents were authoritative 
predict better mental health (Psychological) adjustment while those children with parents either 
authoritarian or permissive have low mental health (psychological) adjustment. 
Also,Alegre, Benson, Perez, and Escoda (2013) in their study found out that high 
acceptance/involvement and low strictness/imposition and parenting styles is correlated to 
psychological adjustment of adolescents. Most of the empirical studies in this area had concluded 
that parental behaviours based fundamentally on affections, thereby authoritative parenting style is 
related to psychological adjustment (Alegre, Benson, Perez, & Escoda 2013). In the same vein, 
Aunola, Stattin, Nurmi (2000) discover that adolescents with authoritative parents did a healthier 
use of adaptive strategies. More so, different studies have found that, the academic achievement is 
advanced in children with authoritative parents (Im-Bolter, Zadeh, & Ling, 2013). 
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However, study conducted by (Barnes, 2002; Bystritsky, 2000, Petito& Cummings, 2000), they 
reveal that     authoritative parenting style has been associated with positive behavioral outcomes 
including increased proficiency, self-sufficiency and self-esteem as well as healthier problem 
solving skills, better academic presentation, more self-reliance, less deviance, and better peer 
relations. Also, study by (Mounts, 2004; Prelow, Bowman, & Weaver, 2007) reported that 
parenting styles are significant because they have been connected with vital developmental 
outcomes including emotional well-being, psychological and social as well as cognitive 
development etc. In addition, adolescents of authoritative parents are independent, curious and 
energetic and they are socially and instrumentally competent than those parents of non-authoritative 
(Weiss & Schwarz, 1996). Authoritative parents seem to encourage self-sufficiency, exercise some 
control and foster individuation as a balanced relationship between family and peers. Research 
findings also demonstrate that an authoritative parenting style produces a number of positive 
developmental outcomes in adolescents. An authoritative parenting style that includes parental 
monitoring and supervision promotes teen’s exposure to positive activities and reduces teen’s 
opportunities for engaging in delinquent, risky behaviors (Wargo, 2007).  
Several empirical researches reveal that parent relations in several cultures have relevant impact on 
adolescent’s quality of life. Dew & Huebner (1994) found that the excellence of parent relations 
with adolescents refers to the highest quality of life. In the same vein, Gilman & Huebner (2005) 
shows that the adolescents who have high quality of life have more optimistic parent relationships. 
In addition, Leung & Zhang (2000) and Man (1991) examined that the quality of parent-child 
relationship predicts a stronger weight on the adolescents’ quality of life than the quality of peer 
relationships. Shek (1997) in his study reveals that negative relationship connecting quality of life 
and the conflicts experienced with parents. As well as the family socio-economic status goes up, so 
the life satisfaction (Huebner, Valois, Paxton, Drane, 2005; Seligson, Huebner, valois, 2003). 
However, life satisfactions of adolescents are significantly related to parenting styles. Therefore, 
this study measured parenting styles based on this categorization system. Parenting styles 
component are found to be pertinent to the well-being of adolescents (Hair, Moore, Garrett, Ling, 
Cleveland, 2008; Piko & Hamvai, 2010), and gender played a vital role as well.  
Analysis of differences in adolescents’ adjustment by sex reveals a tendency for boys to be less well 
adjusted to school, with more behavioural problems, more negative attitudes toward teachers and 
lower levels of achievement (Holden, 2002; Jaureguizar, Ibabe, & Strauss, 2013; Lam et al., 2012). 
Girls, on the other hand, are less emotionally adjusted and present more depression and anxiety 
(Thapar, Collishaw, Pine, & Thapar, 2012; Waite & Creswell, 2014). 
In addition, Ekore, John (2014) reported significant difference exist between males and females on 
psychological adjustment. Independent sample t-test was used for the analysis and the result showed 
that males reported better psychological adjustment than their femalecounterparts. 
 
STATEMENT OF THE PROBLEM 
For the long period of time, issue of adolescent’s low psychological adjustment problems has being 
bordering the authority concerned most especially at the level of post primary school stage. In the 
past 15 years, much literature about psychological well-being, parenting styles among adolescents 
have been made available. A good number of research work was deposited about parenting styles 
and psychological development of adolescents and also the relationship between parenting styles 
and shyness have been comprehensively walk around in infancy and childhood (Baumrind,1971, 
Maturano, 2007). Despite this effort, yet little concerned was committed toward the influence of 
parenting styles on psychological adjustment of adolescents. However, another problem identified 
in this research work is that most of the literature, papers and articles that were writing about 
psychological adjustment and parental socialization process, quality of life of adolescents were 
based on the tradition and cultural background of the western part of the world. 
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Taking into account that adjustment problems in childhood and adolescence might be related to 
psychiatric disorders in adulthood, many studies have emphasised the need to identify factors 
related to such adjustment problems (Fuentes, García, Gracia, & Lila, 2011; Gerard & Booth, 2015; 
Jaureguizar, Bernaras, Ibabe, & Sarasa, 2012; Waite& Creswell, 2014).  
Since young persons spend a lot of their formative years with their parents, it may be argued that 
parental style and quality of life could significantly influence psychological adjustment among 
adolescents. In particular, little or no studies were found analyzing parenting styles, quality of life 
and psychological adjustment of adolescents among Secondary School Students in Lafia Local 
Government Metropolis of Nasarawa State in Nigeria; hence the focus of this study. 
 
Hypotheses 
The study hypotheses are: 
1. Parenting styles will jointly and independently predict psychological adjustment 
2. There will be significant relationship between quality of life and psychological  adjustment 
3. Male adolescents will have better psychological adjustment than the female  adolescents 
among secondary school students in Lafia, Nigeria. 
 
METHOD 
The design adopted for this study is a correlational research design to determine the relationship 
between the variables of interest among participants. 
Population, Sample and Sampling Techniques 
Population of students from SS1-SS3:Jammaatul Izalatul Bidia Waikamatul Sunna (JIBWIS) - 450 
students; Government Secondary School, Lafia East - 250 students (Total =700). 
Sample: The sample size was calculated using an online sample size calculator. The sample size 
was tested at 95% confidence interval, =±5% margin of error and 50% population proportion. The 
sample size generated was 249 and this made up the total number of participants for the study. 
Sampling Technique:  The study adopted a simple random sampling technique to recruit 
participants through ballot system. In this case, participants who chose ‘Yes’ were recruited to 
participate in the study while those who chose ‘No’ were disallowed from participating in the study. 
 
Instruments 
Parental Care-Scale (PCS) was developed by Baumrind in (1971) to assess the three subscale 
ofparenting (Authoritarian, Authoritative and Permissive). The instrument is a 20 items self-report 
measure with Yes or No response scales 
The Psychological Adjustment Scale (PAS) was developed by Wei-Hsuan, (2009) and was adopted 
for this study. It is a 20 items self-report measure using a 5-points scale (Strongly Disagreed-
Strongly Agreed) to evaluate adolescents overall psychological adjustment. The internal 
consistency coefficient alpha (α) was .92. 
World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) Scale was developed by Kuyken etal 
(1994) and WHO Sokoya (1999) validated by Medical Outcomes Trust (1997) and in Nigeria by 
Ayeni (2002).It is the briefed aspect of the scale made up of 26- items questionsself-administered 
with 5-points response ranging from Very Poor to Very Good, Majorly the scale has 1-6 domains 
that include physical, psychological, level of independence, social relationship, environment and 
spiritual. 
 
Results 
Data analysis and results as well as the interpretation of the study results are presented as follows: 
 
Hypothesis 1: State that parenting styles will jointly and independently contribute to the prediction 
of psychological adjustment among adolescents. 
The hypothesis was tested using multiple regression analysis.  
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Table 1: Summary Statistics of the Multiple Regression Analysis 
Variables        Corr. Coef.   β         t          Sig.      R        R2       F           P 
Model   -  -          -        0.26   0.07   2.25 0.09 
Authoritarian     -.092 -0.12     -1.22      0.23 
Permissive .105  0.13 1.31      0.19 
Authoritative.197*  0.21       2.08*0.04 
 
Adjusted R² = .036, F (3, 99) = 2.246, P>.09, *p<.05; 
a. Dependent Variable: Psychological adjustment 
b. Predictors: (Constant), Authoritative, Permissive, Authoritarian. 
Table 1 shows the summary statistics of Pearson Product Moment Correlation (PPMC)and Multiple 
Regression Analysis (MRA). Correlation analysis revealed that among the three parenting styles, 
only authoritative parenting styles had significant relationship with psychological adjustment 
(r=0.197*, P<.05) while regression analysis revealed that the combination of the independent 
variables haveinsignificant prediction of the dependent variables of the research F(3, 214) =2.25, 
P>0.09, which only authoritative parenting style (β= 0.206, P< 0.040) significantly contributed to 
the prediction of the dependent variable  (psychological adjustment). 
The adjusted R square value was .036.This indicate that 3.6% of the variance in psychological 
adjustment was explains by the model. Therefore, the research hypothesis was accepted. 
 
Hypothesis 2: There will be significant relationship between Quality of life psychological 
adjustments among adolescents. 
Pearson Product Moment Correlation (PPMC) was used to test the hypothesis. 
 
Table 2: Summary of Linear Correlation Showing the Relationship between Quality of 
Life and Psychological Adjustment \ Correlations 
 Quality of life Psychological 

adjustment 

Quality of life 

Pearson Correlation 2 .087 

Sig. (2-tailed)  .440 

N 216 216 

Psychological Adjustment 

Pearson Correlation .087 2 

Sig. (2-tailed) .440  

N 218 218 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Table 2 indicates Correlation analysis between quality of life and psychological adjustment. 
Therefore, the result shows that quality of life is insignificantly correlated with the dependent 
variable (psychological adjustment) r=0.44,P>0.87.  
 
Hypothesis 3: Male adolescents will have better psychological adjustment than the female 
adolescents. 
IndependentSample t-test was used. 
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Table 3: Summary Result of the Independent Sample t-test showing the Differences between 
Male and Female on Psychological Adjustment 

Gender N Mean Std. Deviation Df T Sig P 

Male 93 23.45 3.478 
 

216 
 

1.97 

.052 
 

>.05 
Female 124 24.97 4.569  

 
Table 3 shows the standardized test scores for the psychological adjustment of males and females. 
An independent sample t-test confirms that, there was no statistical significant difference between 
male and female on psychological adjustment (t (216) = 1.97, p >.05). Therefore, the research 
hypothesis is rejected. 
 
DISCUSSION 
The major findings of this study submitted three significant. The first  hypothesis of the study  states 
that,  parenting styles will  significantly influence  psychological adjustment among  adolescents of 
Secondary School among adolescents, Pearson product moment correlation and multiple regression 
analysis were used to establish the relationship and to substantiate the joint contributions of the 
independent variables (authoritarian, authoritative and permissive parenting styles) to the prediction 
of the outcome variables or dependent variables (psychological adjustment). The result of the 
analysis revealed a positive relationship between parenting styles and psychological adjustment. 
This hypothesis was supported by the analysis showed in table 2. There was a significant 
relationship existing between authoritative parenting style and psychological adjustment but had no 
relationship with other two parenting styles.  
This finding supported the view of Alegre, Benson, Perez, and Escoda (2013);Bolghan-Abadi, 
Kimiaee and Amir (2011); Mustafa, Sayed, Fatemeh (2010); Aunola, Stattin, Nurmi (2000); Barnes, 
2002; Bystritsky, 2000, Petito & Cummings, (2000) who averred in their study that authoritative 
parenting style influence psychological adjustment but, the present finding did not support the view 
of Jaureguizar, Bernaras, Bully and Garaigordobil (2018) who established that authoritative 
parenting style predict clinical maladjustment in children. based on the four parenting styles, 
consistently produce results that parenting styles can improve or reduce satisfactory behavioural 
ending in children. In addition, the study is in line with the research conducted by (Baumrind 1971, 
Bovja, 1998, Mounts, 2004, Prelow, Bowman & Weaver, 2007) which reported that parenting 
styles are significant because they have been linked with serious developmental outcomes including 
social, psychological and emotional well-being, cognitive development and academic adjustment. 
However, second hypothesis states that, there will be significant relationship between quality of life 
and psychological adjustment among adolescents. Pearson product moment correlation was used 
and revealed that quality of life does not in any way correlate with psychological adjustment of 
adolescents among Secondary School Students in Lafia. This hypothesis was rejected as shown in 
table2. This further suggests that other environmental factors as proposed by Bradley et al (2001) 
that were not cover in this study could be responsible for the result These factors may include peer 
groups, school setting, personality characteristics, educational level, religious groups, gender, and 
the environment in which individual resides. In addition, lack of relationship between quality of life 
and psychological adjustment of adolescents in the present study can be explained in such a way 
that most of the previous studies conducted in the area were based on cultural background of the 
western world and other factors were not properly consider in the study.  
While third hypothesis state that, Male adolescents will have better psychological adjustment than 
their female adolescent counterparts among Secondary School students. Independent sample t-test 
was used to compare the mean different between male and female on psychological adjustment. 
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The result reveals that male did not differ significantly than female on the measure of psychological 
adjustment. The result of the present finding did not support the results of Waite & Creswell, 2014; 
Jaureguizar, Ibabe, & Strauss, 2013; Lam et al., 2012; Thapar, Collishaw, Pine, & Thapar, 2012;); 
Holden, (2002) which established that there was a significant gender difference on the measure 
psychological adjustment. Lastly, Ekore, John (2014) reported significant difference exist between 
males and females on psychological adjustment. 
 
Conclusion 
The following conclusions were made at the end of the study: 
1. One aspect of parenting styles dimension was significantly related to psychological 
adjustment i.e. authoritative parenting with psychological adjustment. 
2. Quality of life is not significantly correlated to psychological adjustment among adolescents 
of secondary school. 
3. Male and female did not differ significantly in terms of psychological adjustment. 
 
Recommendations 
Based on the findings of this research work, it is hereby recommending that: 
1. To meet the challenges of adolescents today, it is important that parents, professionals in social 
science disciplines, educational sector, and government should brace up to provide good parenting 
styles, and adolescents quality of life because good quality parenting is associated to good 
behaviour opposite is the case and thereafter good psychological adjustment will come in. This will 
help the adolescents to explore their future and have better society that is free from abuse. 
2. It is therefore recommended that, Psychologists and counselors should take the lead in the 
advocate of different types of parenting styles; this is to educate the populace on the problems 
associated with parenting styles. If this is done it will help create a better environment for their 
children.  
3. Family, community, friends and nongovernmental organizations should continue to provide 
effective care to adolescents. This would go a long way in curtailing the abnormal behaviour of the 
next generation of adolescents. Quality of life of adolescents will definitely to be good adulthood. 
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ABSTRACT 
Wireless Battery Management Systems (WiBMS) became a great topic of interest for researchers 
recently, as it seems a viable substitution for conventional wire-based BMS. While the conventional 
BMS faces quite severe problems including safety concerns like electric faults and wire connection 
complexities that cause added weight and higher costs for manufacturing and maintenance, 
wireless-enabled BMS offers an alternative solution to these problems. This paper discusses 
problems that challenged conventional battery management systems and explains why WiBMS is a 
solution. A Bluetooth Low Energy (BLE) based wireless BMS was developed. A VDA battery 
module of 12 cells with 44.4V voltage, battery capacity of 156 Ah and energy capacity of 6.96 kWh 
is used. Two BLE-enabled microcontrollers named CC2640R2F have been used for wireless 
interfacing. BQ76PL455A-Q1 ASIC was used to monitor and gather voltage data from the battery 
modules. The code for the Bluetooth stack as well as Real Time Operating System (RTOS) running 
on CC2640R2F MCU was developed on Code Composer Studio (CCS) development environment 
by Texas Instruments (TI). The Bluetooth LE stack implements the communication link between 
the two MCUs. One MCU functioning as a slave or peripheral connected to the BQ76PL455A-Q1 
device reads the voltage data from the battery module and sends it to the other master or central 
MCU over BLE. In all cases, all data sent from the slave MCU to the central one was successfully 
transmitted and no data loss was observed.  It was suggested that further research should be done 
into this research area as it has a promising future for improving BMS for EVs.  
Keywords: Battery Management System, Bluetooth Low Energy, Wireless BMS, CC2640R2F 
MCU. 
 

BLUETOOTH DÜŞÜK ENERJİ (BLE) TEKNOLOJİSİ KULLANILAN ELEKTRİKLİ 
ARAÇ AKÜ YÖNETİM SİSTEMİ 

 
ÖZET 
Kablosuz Batarya Yönetim sistemi, konvansiyonel kablo tabanlı BMS'nin yerini tutacak gibi 
göründüğü için, son zamanlarda araştırmacılar için büyük bir ilgi konusu haline gelmiştir. 
Konvansiyonel BMS, elektrik arızaları gibi güvenlik endişeleri ve üretim ve bakım için ek ağırlık 
ve daha yüksek maliyetlere neden olan kablo bağlantı karmaşıklıkları gibi oldukça ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kalırken, kablosuz özellikli BMS bu sorunlara alternatif bir çözüm sunmaktadır. Bu 
makale çalışmasında, konvansiyonel batarya yönetim sistemlerini zorlayan sorunlar üzerinde 
tartışılmış ve kablosuz BMS'nin neden bir çözüm olduğunu açıklanmıştır. Bluetooth Düşük Enerji 
(BLE) tabanlı bir kablosuz BMS geliştirilmiştir. 44,4V gerilim, 156 Ah batarya kapasitesi ve 6,96 
kWh enerji kapasitesine sahip 12 hücreli bir VDA batarya modülü kullanılmıştır. Kablosuz arayüz 
için CC2640R2F adlı iki BLE özellikli mikrodenetleyici kullanılmıştır. Batarya modüllerinden 
voltaj verilerini izlemek ve toplamak için BQ76PL455A-Q1 cihazı kullanılmıştır.  
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CC2640R2F MCU üzerinde çalışan Gerçek Zamanlı İşletim Sisteminin (RTOS) yanı sıra Bluetooth 
yığınının kodu Texas Instruments tarafından üretilen Code Composer Studio (CCS) geliştirme 
ortamında geliştirilmiştir. Bluetooth LE yığını iki MCU arasındaki iletişim bağlantısını 
gerçekleştirmektedir. BQ76PL455A-Q1 cihazına bağlı slave veya periferik olarak çalışan bir MCU, 
batarya modülünden voltaj verilerini okur ve BLE üzerinden diğer master veya merkezi MCU'ya 
gönderir. Tüm durumlarda, bağımlı MCU'dan merkezi olana gönderilen tüm veriler başarıyla 
iletilmiş ve herhangi bir veri kaybı gözlemlenmemiştir. Elektrikli araçlar için BMS iyileştirmelerine 
yönelik güvenilir çözümler sunduğu için bu araştırma alanı hakkında daha fazla araştırma yapılması 
önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeleri: Batarya Yönetim Sistemi, Bluetooth Düşük Enerji, CC2640R2F, 
Kablosuz BMS, Elektrikli araçlar.   
 
INTRODUCTION 
Batteries are used in almost all electronic devices used for daily life purposes. But depending on the 
size of the battery, its use cases and handling scenarios change. Lately, vehicles that operate by 
using battery energy are on the increase. There is a massive increase in the global sales of passenger 
plug-in electric cars which shows the promising future in this field. In May 2022 alone, about 
699,708 new passenger plug-in electric cars were registered according to an article published by 
EV-Volumes. That is a 55% increase compared to the previous year and the market share of EVs 
counts about 12% of which 8.6% of it is for all-electric cars. 
For safety and functional reasons, batteries are one of the most important parts of the vehicle. Using 
and maintaining batteries (especially high-voltage ones) needs extra maintenance and care. That is 
where Battery Management System comes into work. The rapid growth of battery packs used in 
EVs and HEVs made battery management systems an important area for improvement. To assure 
and improve battery pack reliability and effectiveness across different styles and use cases, 
passenger electric vehicles rely greatly on BMS as the use of electrical drivetrain source in these 
vehicles increases (Shell et al., 2015).  
A BMS is an integral part of any hybrid or electric vehicle that manages, monitors, and safeguards 
the battery packs, to ensure the best possible performance and dependability. By measuring voltage, 
temperature, state of Charge (SoC), State of Health (SoH), and the critical limits of charging and 
discharging currents, the BMS seeks to maximize the lifespan of batteries (Cuma & Koroglu, 2015).  
BMS is needed to supervise the battery pack to provide safer operation and reliable performance as 
the capacity of the battery back can easily get changed by the charging-discharging and 
overcharging or under-discharging cycles as well as overheating. By functionality, during charging 
and discharging operations, a BMS gathers all data from the sensors (voltage, current, temperature, 
and SOC) connected to a battery pack and activates the correct circuitry to execute a certain action 
(Rahman et al., 2017). 
The BMS uses internal sensors inside the battery pack to measure necessary parameters (i.e., 
voltage, current etc.) for smooth functioning and performance of the battery as well as blocking or 
minimizing any possible fault and pack failures caused by a single malfunctioning cell. The BMS 
hardware, however, could be expensive due to the several elements it contains. In addition to that, it 
is sensitive to mechanical malfunctions and failures. The battery pack’s weight, size, and location 
demand placement in a distributed architecture which makes it more vulnerable to vibrational 
disturbances that could lead to failure by cable terminations and energy spikes across loose wires 
(Shell et al., 2015). 
The main aim of this study is to make a smart and robust battery management system using a new 
technology called Bluetooth Low Energy. BLE replaces the physical communication wires between 
the Battery Control Unit (BCU) and Module Supervision Circuits (MSC) of conventional BMS. So, 
the working principle of this new system is to process and send the data measured and sensed by 
Cell Sensor Circuits (CSC) in MSC to BCU in a wireless media using the ISM band of Bluetooth. 
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Then BCU takes relative action based on the information gathered from the MSC unit and sends the 
feedback back to it. 
The outline of the next section of the paper will be as follows: In the literature review, some 
background history about battery management systems and different schematics used in it will be 
discussed. Several wireless technology systems employed by WiBMS and each one’s advantages 
and disadvantaged will be added. In the Materials and methods section, Bluetooth Low Energy will 
be explained and the reason that made it the most significant technology for WiBMS will be 
mentioned. In addition to that, the hardware and software tools used for this project will be 
presented. In the Discussion part, the block structure of the project will be shown. How the 
connections were set up and the data communication link configurations will be discussed. In the 
last section, project shortcomings and some recommendations regarding wireless Battery 
Management System technology will be given. 
 
BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW 
The increasing acceptance of batteries – particularly Li-ion batteries – as a key energy storage 
device in important industry sectors like automotive and manufacturing and the development of 
renewable energy-based mobile technologies such as EVs and HEVs have caused a mass transition 
from fossil fuel-dependent practices to electric power machinery and consequently redefined the 
world of energy storage. Because of batteries’ importance as a source of energy, to ensure that the 
overall electrical system meets high standards of safety, reliability, and quality, regardless of 
whether it is used for stationary energy storage or electric transportation, functional safety 
considerations, or those relating to automatic protection in battery management for battery pack 
technologies are particularly crucial (See et al., 2022).  
In addition to that, in terms of commercial-scale production of batteries and their services and 
management calls for high quality, high safety standards and performance so that they can supply 
the unprecedented demand for battery applications. Although research about this area is heavily 
invested in and some edge-cutting developments have been already made, there are still some 
methodology and theoretical foundation issues and challenges that need to be systematically 
addressed(Li et al., 2016).  
In a distributed BMS proposed by Li et al., (2016) communication between the local controllers and 
the global controller is carried out by a bidirectional communication bus. Each cell’s specific 
information is gathered by the local controller, sends it to the global controller using a serial 
communication bus (such as CAN, RS232 etc.) and in its turn; the global controller responds with 
commands that would adjust the status of each module. The authors suggested that for the possible 
elimination of serial lines, wireless technologies such as Wi-Fi and Bluetooth could be used as a 
means of communication between the controllers. A software algorithm is designed to manage the 
local and global controllers. The algorithm determines optimal system requirements and cell 
characteristics and based on that the global controller sends commands containing required power, 
voltage, current and other necessary information to the local controller in order to maintain that 
optimal state. In return, the Local controller updates the global controller about the condition of the 
battery cells and ensures that they are operating in optimal condition by controlling the converter 
input/output voltage and current, and by continuously monitoring battery cells. 
A number of Li-ion cells connected in series and grouped together are called battery modules. To 
get the desired voltage or current, these battery modules are connected in series or parallel form and 
become the battery pack. In a typical hybrid car’s chassis, several 8 to 12 battery modules lie with 
10 to 12 cells for each. The communication for this kind of commercial BMS is transmitted through 
standard protocols like CAN-bus and for a large number of modules that has many numbers of 
communication nodes, there will be a need for interconnection which will require a complex and 
large number of extra wirings. That complexity can eventually lead to increased cost, weight, and 
difficulties in production in addition to issues related to the galvanic isolations of the cells and 
limitations for the need to change faulted individual modules.  
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For these reasons and others, it is inevitable to seek and develop other alternative and innovative 
means of communication that can efficiently control and monitor the battery pack.  
Wireless data transmission seems to be the best approach for this issue as it offers alternative 
solutions. Some studies done in the WiBMS field used protocols such as IEEE 802.15.4 with a 
maximum data rate of 250 kbps, but they did not study the properties of the wireless channel inside 
the battery pack. Also, the data rate seems to be unsuitable to use in large battery packs as Alonso et 
al., (2014) reported. 
Lee et al., (2014) developed a wireless BMS using a proprietary Wireless Battery Area Network 
(WiBaAN™) protocol. The system is a distributed star topology in which the master BMS uses a 
single chip for battery management with a transceiver operating in the frequency band between 810 
MHz – 990 MHz of the ISM band to communicate wirelessly with each slave BMS on the battery. 
The slave BMS modules also have a Battery Sensing ASIC chip package that has two ICs that 
include a transceiver with other embedded sensors to measure important parameters of each cell and 
send it to the master. The proposed system has many advantages in terms of productivity, reliability, 
and reduction of cost as it removes wire harnesses, connectors, and protective case problems to 
mention some, but the protocol used for wireless communication is not well explained and its 
bandwidth is limited to 1MB as well. 
Vishnu et al., (2020) predict that Bluetooth will become more popular in vehicle industries 
compared to other wireless technologies. The authors conducted research in which they compared 
use cases of different wireless technologies (including Zigbee, IoT, Bluetooth and Cloud-based 
technologies) in electric vehicles. They got to the conclusion that Bluetooth and Zigbee are the most 
suitable ones for use as they have good qualities such as low power consumption. However, 
Bluetooth has more bandwidth than Zigbee and it can be preferable to Zigbee in some cases. The 
table below shows a comparison of the payload of different wireless technologies used in BMS 
(Bansal & Pr, 2019). 
 

Table 1. Raw data rate vs payload for wireless protocols 
Communication Protocol Raw Data rate Payload throughput 

Zigbee 250 Kbps 200 Kbps 

BLE5.0 1 Mbps 305 Kbps 

Wi-Fi (IEEE 802.11) 11 Mbps 6 Mbps 

Wi-Fi HaLow 720 Kbps 650 Kbps 

Near Field Communication 424 Kbps 106 Kbps 

 
Among all candidate wireless technologies, Bluetooth seems to be the most suitable communication 
interface for BMS. The coming sections of the paper will give further information about the topic. 
 
MATERIALS AND SYSTEM-LEVEL DESIGN METHODOLOGY 
The proposed system consists of several devices including a BQ76PL455A-Q1 integrated battery 
monitor and protector as a monitoring unit, CC2640R2F microcontroller for Bluetooth 
communication, 12S2P configured VDA battery module and RS-422 for UART to TLL 
communication. To display the measured data Realterm application was used as an emulator. For 
the code development environment, TI’s Code Composer Studio was used. The following sections 
will explain each item in a detailed form.   
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BQ76PL455A-Q1 Integrated Battery Monitor 
BQ76PL455A-Q1 is an ASIC that is designed to monitor and protect 16-cell battery cells with high 
reliability. 
An integrated high-speed communication interface with capacitor isolation allows up to 16 devices 
of BQ76PL455 to communicate with a single host via a high-speed UART. The below picture is 
showing how the two devices are connected and the left one is connecting all of them to the host 
microcontroller.  
 

Figure 1. simplified schematic of BQ76PL455 device 

 
The base device (i.e., the one connected to the host microcontroller) can receive or send data by 
using UART at different baud rates between 125 kb/s to 1Mb/s while the communication between 
BQ76PL455 devices through the VBUS daisy chain occurs at a fixed data rate of 4 Mb/s as the 
propriety asynchronous protocol requires. The bottom device retransmits from/ to the host system’s 
single-ended interface at the baud rate selected for that interface. All other BQ76PL455A-QA 
devices must be at the same baud rate to avoid timing misalignment.  
The following figure shows the BQ76PL455A-QA in an evaluation module used in this specific 
project.   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1332 

Figure 2. BQ76PL455A-QA Evaluation Module 

 
CC2640R2 LaunchPad and MCU 
This microcontroller is one of the Bluetooth Low Energy enabled microcontrollers that has the most 
outstanding capabilities for a variety of use cases, including medical, sports as well as automotive 
applications.  
The SimpleLink™ BLE CC2640R2F wireless microcontroller (MCU) is one of the smallest 
Bluetooth low-energy solutions with strong radio frequency (RF) performance targeted for Internet 
of Things (IoT) end nodes. Since it can be readily added to an existing host MCU as a network 
processor to provide system design flexibility, the CC2640R2F device is also excellent for 
industrial applications. 
 

Figure 3. C2640R2F MCU (TI E2E Support Forums, 2017) 

As a main processor the device is enabled with a 32-bit ARM® Cortex®-M3 processor that is 
running at 48 MHz. In this system core (CM3), BLE layers from the user application to the higher 
layers of the protocol stack run on it. A second processor, the Cortex M0 (CM0) core is used for 
radio hardware interfacing, also, it translates the complex instructions from the CM3 core into bits 
of data that can be sent over the radio. CM0 operates the PHY layer of the BLE protocol. BLE apps 
on iOS (e.g., LightBlue) and Android (Like BLE Scanner) as well as other Bluetooth-enabled apps 
by TI can be connected to the MCU device to read its buttons, control its LEDs and other I/O pins 
and signals.   
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Software Development Environment 
As a software development environment Code Composer Studio IDE was used. Code Composer 
Studio or CCS is developed by TI, and it is a very simple code development environment. In this 
specific project, CCS version 10.4.0 is used. 
Code Composer Studio ™ software is (IDE) that implements TI's microcontroller (MCU) and 
embedded processor coding and development tasks. CCS software contains a set of tools for 
developing and debugging embedded applications. The software which has brilliant features such as 
an optimizing C/C++ compiler, built-in source code editor, and environment for project building 
among others, offers an intuitive IDE that provides a friendly single-user interface with a simple 
step-by-step application development flow. 
 
Bluetooth Low Energy 
Bluetooth Low Energy or BLE is a relatively new technology developed by the Bluetooth Special 
Interest Group (SIG) that started as part of the Bluetooth 4.0 Core Specification. It was developed to 
function as a smaller, highly optimized version of its predecessor, classic Bluetooth, but in reality, 
BLE comes with an entirely different lineage and design goals (Townsend et al., 2014) 
Starting from Bluetooth Specification 4.0 and above, there are two wireless technologies that have 
been defined, namely BR/EDR (classic Bluetooth) and BLE (Bluetooth Low Energy). The BLE 
system was developed to transmit small packets of data while consuming significantly less power 
than BR/EDR devices. 
A complete understanding of Bluetooth LE calls for close familiarity with its specifications. 
Bluetooth LE's architecture, operations, and protocols are fully described under a single essential 
document known as the Bluetooth Core Specification. The Bluetooth Core Specification which is 
also the primary specification for Bluetooth Classic defines the way Bluetooth technology works as 
well as the steps to be followed by developers when implementing a Bluetooth stack or its other 
features. Another collection of specifications containing two special types of specifications called 
profiles and services covers the interoperability of products over Bluetooth LE. Figure 4 gives more 
details about the constituents of the specification. 
 

Figure 4. Bluetooth LE Core Specifications (Woolley, 2022) 

 
As usual client/server relationship is formed between two BLE devices that are communicating over 
a link, a profile specification defines the roles they assume, and particularly it defines the client’s 
behavior and the data on the server that it will work with. It covers what interactions are possible 
with Bluetooth LE, which services are required to achieve certain goals, and how value reading and 
writing should be presented and sequenced to accomplish those goals.  
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On the other hand, the data on the server are contained in items known as characteristics and 
descriptors. Characteristics and descriptors are then grouped into structures known as services as 
they provide a context within which to assign meaning and behaviors to the characteristics and 
descriptors that they contain. The service specification functions to implement the definition of a 
single service along with the characteristics and descriptors that it contains. It also defines the 
behavior that the service hosting device is expected to show in response to different conditions and 
state data values (Woolley, 2022). 
There are roles and responsibilities defined by what is known as Generic Access Profile (GAP) that 
the BLE device applies when interacting with other BLE devices. Two roles are defined under 
GAP: Central vs Peripheral. 
In the Peripheral role, the device gets the values or data through sensors or other means, and it 
makes advertisements so that a central can connect to it and read from it. On the other hand, the 
device that scans the advertisement sent by the peripheral device and upon connection reads/writes 
data to/from the peripheral is in the central role. 
Generic Attribute (GATT) protocol determines how the actual communication between two or more 
BLE devices happens after they make a connection. The GATT profile is the roadmap that specifies 
how to send and receive short pieces of data called “attributes” over a BLE connection. After 
connection establishment, devices will share GATT metadata with each other and depending on 
what kind of data they want to send, they will have two different GATT roles. A device that has 
data to send (i.e., report sensor data etc.) will act as a GATT server. And the device that is reading 
data (i.e., receiving updates from a sensor etc.) will be the GATT client. Usually, the device with 
abundant resources (like Mobile phones) acts as a GATT client device in BLE.  
The ATT layer enables one device to expose specific pieces of data called attributes to another. The 
Generic Attribute Profile (GATT) layer is a service framework that defines the ATT sub-
procedures. GATT sub-procedures (attributes) handle data exchanges between two devices in a 
Bluetooth Low Energy connection. GATT is directly used and interacted with by the application 
and/or profiles. The GATT layer also defines characteristics and attributes. 
While sometimes In Bluetooth LE, characteristics and attributes are interchangeably used they are 
different from each other. Characteristics can be considered as groups of information called 
attributes while the actual information that is transferred between devices are attributes. Attributes 
are organized as data values, properties and configuration information and used by characteristics.  
A typical characteristic contains the following attributes which are stored in the attribute table in the 
GATT server: a characteristic value (its data value), a declaration (descriptor containing properties, 
type etc. of characteristic value), Client Characteristic Configuration (configuration enabling the 
GATT server to configure the characteristics to notify or indicate when sending messages), and 
characteristic user description (ASCII string that describes the characteristic). Each of the above 
attributes have Handle (a unique number showing its index of the table of attributes), Type (an 
indicator of attribute data called UUID -Universal Unique Identifier), and Permissions (showing 
how the client device is expected to access the value of an attribute). 
Finally, a collection of characteristics creates a GATT service. For example, in this project, the 
Simple Serial Socket service is used and it contains DataIn and DataOut characteristics. Multiple 
services grouped together can form a profile. Many profiles could only implement one single 
service, so the two terms could sometimes be interchangeably used. 
 
VDA Battery Module 
One module of VDA battery modules was used in the project. VDA stands for Verband der 
Automobilindustrie (German Association of the Automotive Industry), and it is a German interest 
group of the German automobile industry that has proposed standards for the size of the battery cell 
technology used in the automotive industry.  
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The VDA battery module (see figure below) used is 12S2P (12 series 2 parallel) configured with 
each cell having 3.7 nominal voltage and 78 Ah capacity. The overall module has a voltage of 
44.4V, a battery capacity of 156 Ah and an energy capacity of 6.96 kWh. 
 

Figure 5. VDA Battery module 

 
 
System Design Implementation 
BQ76PL455A board which was directly connected to the VDA battery module for battery 
monitoring and maintenance was configured and managed through the BQ76PL455A-Q1 GUI 
application provided by Texas Instruments. The application interface displays information about 
battery cell voltages and their status such as fault conditions. It also has a poll start and stop button 
where you can read battery voltages in real-time. It has a comms section where UART serial 
connection parameters can be configured to connect it to the host computer. For this project, the 
communication between the BQ76PL455 board and the host PC happened over an ECON-485 USB 
serial cable with a configuration parameter of 125 K baud rate 8-bit data, 1 stop bit, no parity, and 
no flow control. Then, a CC2640r2f MCU was connected to the ECON- 485 cables in a cross-link 
configuration using an RS422 interface on a Single-chip MAX490 to TTL converter module 
The overall connection was done as figure 6 shows. The ECON- 485 was connected to the host PC 
while the RS422 cable was also cross-connected to it. The connection between the host PC and 
BQ76PL455 was a full duplex with a speed of 125 Kbps. The Rx+ and Rx- of the RS422 cable 
were connected to the Rx+ ad Rx- of the Econ RS485 cable respectively. The receiver pins were 
also the same configuration. The TTL side of the MAX490 to TTL converter module was connected 
to the CC2640R2F MCU, which is also connected to the host PC by Bluetooth to display data 
through the Realterm Serial Emulator Program. The MCU was sending data by Bluetooth LE to 
either the master CC2640R2F MCU or a mobile phone application installed in an iOS phone.  
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Figure 6. System block design 

 
Software Development  
As mentioned above, the code development part of the project was done by using TI’s CCS as a 
development environment and its Software Development Kit as a reference for projects. SDK was 
preferred for convenience because it contains Bluetooth stacks and almost all necessary driver APIs 
needed for the BLE project to run on the MCU. 
Also, for the MCU to run different tasks such as Bluetooth tasks and other data processing tasks, a 
kind of operating system must be used. For multitasking and time and resource-constrained tasks as 
the case is in the embedded systems, Real-time Operating System (RTOS) is used. Fortunately, TI 
provides device specific RTOS that already comes with all the necessary tools and a library of 
services. 
TI-RTOS kernel provides a library of services that helps with the simplification of application 
design and maintenance. TI-RTOS also has a scheduler which executes threads according to their 
priorities, clock system, synchronization, real-time analysis, memory management and driver tools. 
Since the aim of the project is to transfer measured battery data over Bluetooth, a project realizing 
that objective is used. Simple Serial Socket Server is the software example installed in the MCU that 
will act as a server or peripheral. The example showcases a simple UART over BLE 
implementation and it is based on TI's Simple Stream Server service to create a simple serial socket. 
The project is meant to allow the actual data sink and source to be readily exchanged for the 
purpose of developing a generic basic stream application. The following code snippet shows the 
UART API configuration written to read data from the BQ76PL455A and send it over the BLE.  
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Figure 7. UART implementing code 

 
On the other hand, the data sent by peripheral CC2640R2F MCU was either received by central 
MCU or by BLE application on the Mobile phone acting as a central called LightBlue.  
On the central MCU, the one that used to function as a master BLE device, the Simple Serial Socket 
Client project is installed. It is also based on TI’s Simple Stream Client profile to interact with the 
counterpart Simple Stream Server peripheral. It contains two services: simple_service_discovery 
which provides APIs for populating service tables and simple_stream_profile_client service which 
implements data-sending and receiving services. Upon a connection, the profile provides a service 
table to be populated with service handles before any data can be transmitted from the client to the 
server. The service table could be easily populated by using APIs provided by a simple service 
discovery service. 
The client must activate notifications in order to receive incoming data from the peripheral. To 
accomplish this, the SimpleStreamClient_enable Notifications() API can be used which enables 
notifications given the connection handle. 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
A command to read battery voltage values was sent from the BQ76PL455A-Q1 GUI application in 
a hexadecimal form and the voltage data of the battery module was read successfully and displayed 
in a hexadecimal format. As mentioned in the design reference document, data communication to 
and from the BQ76PL455A-Q1 device is in standard 8 data bit, 1 stop bit, no-parity universal 
asynchronous receiver and transmitter (UART) format. Every Byte of data in a data packet is shown 
as a two-character hexadecimal number (Holland, 2014).  
The command 81 00 02 20 2884 was sent to the BQ76PL455 board to read voltages. The command 
translates as follows: 
 81 = Single Device Write with Response (8-bit register addressing) 
 00 = Device Address 0 
 02 = Register Address 2 (Command register) 
 20 = READ SAMPLED VALUES command 
 2884 = CRC  
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As shown in figure 4.1, the voltage data response was read by the slave or peripheral CC2640R2F 
MCU device. The data was shown on display by using the Realterm emulator application from 
COM port 6 with a baud rate of 250KB. The response packet contains 31 bytes of data which will 
be sent to the master or central CC2640R2F MCU over Bluetooth LE. 
 

Figure 8. Response from BQ76PL455 board displayed over serial emulator app from 
communication port 6 of slave MCU before sending it over BLE 

 
The first 2 characters show how many bytes of data have been transferred (In this case 31 bytes), 
the rest are cell voltages read and the last four characters are CRC for data corruption check. The 
breakdown of received response data from the BQ76PL455 board is as follows: 
1F = Header file  
0057 = cell 16 voltage data, in decimal (0.0068 V) 
0057 = cell 15 voltage data, in decimal (0.0067 V) 
0065 = cell 14 voltage data, in decimal (0.0077 V) 
005B = cell 13 voltage data, in decimal (0.0069 V) 
B460 = cell 12 voltage data, in decimal (3.5233 V) 
B62B = cell 11 voltage data, in decimal (3.5581 V) 
B4E8 = cell 10 voltage data, in decimal (3.5331 V) 
B387 = cell 09 voltage data, in decimal (3.5061 V) 
B4DB = cell 08 voltage data, in decimal (3.5321 V) 
B4D0 = cell 07 voltage data, in decimal (3.5315 V) 
B4D5 = cell 06 voltage data, in decimal (3.5322 V) 
B4EF = cell 05 voltage data, in decimal (3.5339 V) 
B4DB = cell 04 voltage data, in decimal (3.5320 V) 
B57A = cell 03 voltage data, in decimal (3.5447 V) 
B43B = cell 02 voltage data, in decimal (3.5200 V) 
B45B = cell 01 voltage data, in decimal (3.5225 V) 
F709 = CRC  
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The above voltage data measured by the battery monitoring board was then sequentially sent over 
Bluetooth LE from the peripheral MCU to the master or central MCU. The Master CC2640R2F 
MCU was also connected to the serial emulator software (Realterm) through communication port 4 
with the same UART configuration as the peripheral board. Every time data was read from the 
batteries and sent over BLE, it will immediately be shown on the display of the master MCU side. 
Figure 9 shows voltage data from the peripheral MCU captured by Master MCU over Bluetooth LE. 
 
Figure 9. Measured Voltage data sent by Slave MCU over BLE to the Master MCU, displayed 

on Master MCU’s emulator. 

 
As can be seen from the above picture, the same data sent by the slave MCU was captured by the 
Master MCU. The process of sending commands of voltage read was repeated several times in 
different environments and frequencies, and there were no errors encountered at any time. All times 
in which the voltage data was sent from the slave MCU the same data has been captured by the 
master MCU without any corruption and loss. This shows the reliability of the developed system. 
Likewise, the same process was repeated for further validation and assurance, and the voltage data 
was sent over Bluetooth LE again, but this time the data was captured by LightBlue App on the 
mobile phone. This step was to make sure and test the reliability of the proposed system. It also 
shows that the BMS can be monitored over the mobile phone or even IoT technology can be 
integrated into it. 
The following figure shows data captured by the LightBlue app which was sent by the slave MCU 
over Bluetooth LE.  
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Figure 10. Voltage data is sent on the slave MCU’s emulator to send it to the LightBlue app. 
 

 
Figure 12 shows the interface of the LightBlue app. The first line that starts with F000… is the 
UUID of the data reading service used by BLE for data transferring as explained materials and 
methods section. The voltage data starts from 0x1F and so forth. All the data sent by the slave MCU 
is received successfully. 
 

Figure 11. Voltage data of the battery module sent by slave MCU over BLE and received by 
LightBlue BLE app on iOS 

 
Finally, the proposed WiBMS project can be a reliable substitute for the traditional one. The 
functionality and design of this system show that it could be a viable one compared to the 
traditional system.  It can even be an interface that can be used for the integration port of IoT so that 
it can be connected to the cloud which can simplify the process of battery system management and 
make it be monitored efficiently and troubleshoot wirelessly. 
 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
In this paper, WiBMS is proposed by employing Bluetooth Low Energy protocol implemented on 
two CC2640R2F MCUs. Low cost and reliability features make BLE preferable compared to other 
wireless technologies. 
This experiment was carried out successfully and the system worked out as expected. Moreover, the 
developed Bluetooth Low Energy based system gave the expected results without many challenges 
while respecting time boundaries and data integrity. Hence, these results show that BLE could be 
the best candidate among other wireless technologies, thanks to its features such as high data 
throughput and low power consumption which make it highly reliable and saves both time and cost 
when it is used in BMS for communications purposes.  
The work done in this paper could be a starting point for future researchers interested in this 
specific topic of using BLE-enabled MCU in battery management systems or related topics. It could 
save time and effort for them and would be beneficial in the academia.  
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The authors recommend that to make a more promising BLE-based WiBMS and address the 
shortcomings of this work, a full battery pack should be used for the next experiments and each 
module should have its own Bluetooth MCU. Also, the MCUs used in this project could be used for 
monitoring battery cells but further hardware tools may be needed. 
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Abstract 
The appearance of antibiotic resistance is a grave concern across the globe. Therefore, the need of 
the hour is to look for more effective and economical options for treatment. Natural compounds in 
plants have antimicrobial properties established through both in vitro and in vivo studies. A 
remarkable number of medicinal plants are used in the making of various drugs and other 
conventional medicines.  
Objectives: The aim of this study was to assess in vitro antibacterial and antifungal activities of 
three commonly found medicinal plants in district Mianwali, Punjab, Pakistan viz Achyranthes 
aspara (Ludhari), Acacia modesta (Phulaie) and Solanum surattense (Mohakeri) leaves extracts 
against lethal bovine pathogens (Escherichia coli, Salmonella and Malassezia species).  
Methods: E.coli, salmonella and Malassezia were isolated from clinical cases of bovine suffering 
from coliform mastitis, diarrhea or dermatitis respectively. Plant leaves were extracted using 
absolute methanol and ethanol. Bioassay of these extracts was evaluated by the agar-well diffusion 
method using three different concentrations i-e 30.0, 40.0 and 50.0 mg/mL.  
Results: Ethanolic extracts of Achyranthes aspara leaves had shown the highest growth inhibitory 
effect at a concentration of 50.0 mg/mL (inhibition zone of 13.2 mm) against E.coli. While, 50.0 
mg/mL concentration of both ethanolic and methanolic extracts of Solanum surattense had shown a 
maximum inhibition effect of 12.5 mm against Salmonella and 12.08 mm against Malassezia 
species, respectively. 
Conclusion: The present study provides a scientific basis for traditionally used medicinal plants 
commonly found in the Mianwali district. However, for proper therapeutic application, the 
bioactive components of extracts should be evaluated further. It can lead to the development of new 
antimicrobial elements hence overcoming the problem of antibiotic resistance in presently known 
drugs. 
Keywords: E.coli; Malassezia; Medicinal plants; Plant extracts; Salmonella 
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Abstract 
During a study carried out on tomato cultivation under greenhouse in the region of Sidi Okba 
(Algeria) in 2020-2021, that have for objective to highlight the key pest auxiliaries of tomato 
cultivation under greenhouse in the region. The results of trapping using the yellow traps show a 
total wealth of 90 species belonging to 12families and 7 orders, the most represented order was that 
of Hymenoptera (17) species followed by Diptera order with 11 species, in terms of their ecological 
niches, pest species represent the highest rate with 42% followed by predators 23% as well as 
pollinators (23%) and parasitoids species represented 12%. This latest that represented an important 
Biological programm appliyed natury under green houses in the region. 
Keywords: tomato, pest control, biological auxiliry, Biskra, inventory. 
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BANANA SAUCE: FROM ROTTEN FRUIT TO EVERLASTING CONDIMENT 
 
Chrisvee Neville Juhulis 
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Ray Alix 
Keningau Vocational College, culinary arts department 
 
Abstract  
This project seeks to create a type of sauce with longer shelf life from tropical bananas. The 
rationale behind this effort was to identify ways to maximize the use of organic resources while 
preventing them from becoming food waste by creating ingredients out of vegetables and fruits that 
are often thrown away or remain largely unused. This particular research narrowed its focus on 
bananas since this type of fruit grows abundantly in Malaysia and they are mass-produced and 
distributed to every corner of the country for daily consumption. However, since bananas rot 
quickly more than any other fruits, tons of bananas only become organic waste. This project 
attempts to create a banana sauce that can be used as a pasta sauce, dipping sauce and pizza 
toppings since bananas’ shorter shelf life means they are no longer consumed and are likely 
discarded once they become slightly darker and mushy. The respondents of this study are 30 
students from Keningau Vocational College, Sabah, Malaysia. Their feedback will be used to 
determine the ideal formula to create the sauce. 
Keywords: bananas, sauce, organic waste 
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Abstract 
Water treatment in a drinking water production plant generates liquid waste in the form of sludge 
composed mainly of aluminum hydroxide and other interesting physical-chemical properties that 
vary according to the characteristics of the raw water to be treated. The daily amount of sludge 
produced is very important, it generates a loss of water that can be recovered for treatment, 
recycling or recovery, as well as its impact on the receiving environment. For the reuse or recovery 
of sludge from a drinking water production plant, the physico-chemical characterization is an 
essential step. Our characterization is carried out on the sludge from the decanters of the Al 
Hoceima drinking water treatment plant. We have analyzed the physical-chemical parameters: pH, 
suspended matter, aluminum, etc. Then we proceeded to the jar-test with the supernatant and all the 
sludge; to determine the optimal coagulation dose while reducing the amount of alumina sulfate 
used. This dose is validated by the repeatability method. After validating the required volume of 
sludge, we conducted further jar tests to determine the shelf life of the reused sludge. The study of 
the properties of our sludge shows that it can be used as a coagulant in the same water treatment 
process, optimizing the amount of coagulant and reducing the amount of rejected sludge.In the 
second part of the study, the produced water treatment sludge was recycled several times in order to 
determine its recycling potential. Liquid and solid samples were prepared during the recycling tests 
and were analyzed by several methods including X-ray diffraction, ultraviolet-visible spectroscopy, 
Raman spectroscopy, in order to have an advanced study of the sludge produced, on the one hand, 
to follow the phases of saturation of the sludge and compare them with each other, and on the other 
hand, to suggest avenues of recovery of the latter.  
Keywords: Sludge characterization , Recycling ,Water treatment sludge. 
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ABSTRACT 
Plant Pathogens causes a remarkable yield loss in crops year after year in spite of using different 
disease management practices. Plant disease control can be successful only with timely detection of 
diseases and correct identification of their causative agents which are sometimes unreliable, time 
consuming and laborious. This led to the development of newer methods for detection and 
identification of plant pathogens. Plant – pathogen interaction is a multifaceted process. Currently, 
proteomics provides a comprehensive insight to understand the intricacy of plant – pathogen 
interactions. Proteome indicates the total proteins expressed by a genome in a cell or tissue. 
Proteomics has played a key role in identifying changes in protein levels in plant hosts upon 
infection by pathogenic organisms and in characterizing cellular and extracellular virulence and 
pathogenicity factors produced by pathogens. Proteomics aims to find out the identity and amount 
of each and every protein present in a cell and actual function mediating specific cellular processes. 
Proteomic technologies provides a fast non-invasive diagnostic tool for identification of various 
diseases. Recent techniques such as two-dimensional gel electrophoresis, mass spectrometry and 
mass spectral data mining, Mascot, Aldente, Peptide cutter etc. have made previously intractable 
proteomics problems almost routine by today’s standards. Proteomics will remain to be one of the 
fasted growing areas in plant diseases research and a symbiotic relationship between proteomics 
technology and other high through put techniques of cell biology, bio-chemistry as well as 
genomics is needed for practical application to secure and stabilize yield of many crop plants. 
Keywords: Proteomics, Plant – pathogen interactions, Genomics 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN CONSCIOUSNESS 
 
Ines Razec             
University of Bucharest 
 
ABSTRACT 
Considering the continuous progresses in the domain of Artificial Intelligence, the possibility of a 
machine to develop consciousness becomes increasingly debated among both researchers and 
philosophers. Thus, the focus is placed once more on the humans, and their intrinsic life, in an 
attempt to discover and determine whether or not what makes them unique among living beings 
could be reproduced, and synthetized into a database.  
According to Marvin Minsky (1985), the idea of consciousness, although almost impossible to 
define, naturally involves a complex process of introspection, which relies on the individual's ability 
to correctly decode certain signals transmitted to him from the outside. As the brain was essentially 
designed to perform certain basic functions, used primarily in the struggle for survival, 
consciousness in its pure form is very difficult for even the human mind to access. For a machine to 
be able to produce such reasoning, it must go through a series of repetitive processes and extract its 
information from a database designed to encompass a large number of unpredictable situations that 
individuals face on a daily basis and whose resolution requires the analysis of a pre-established 
ethical code. In the study titled “What Computers Can't Do”, Dreyfus (1972) demolishes Descartes' 
idea that the main difference between machines and humans is the soul, a concept that transcends 
the limits of the palpable and therefore cannot be reproduced. According to Dreyfus, with enough 
information, a robot could become capable of manifesting a number of characteristics and “states” 
that could create the impression that it is endowed with a soul (p. 148). What Dreyfus finds more 
difficult to achieve is to attribute a physical body to the machine, a process that would require 
considerable effort on the part of computer scientists. From a philosopher’s perspective, Dreyfus's 
theory, while ambitious for further advances in the field of AI, can be perceived as a diminishment 
of human cognitive capabilities because it inevitably underestimates the complexity of the 
connections that are established within the human brain and that rely on a permanent process of 
decoding the signals that are an integral life of life. 
This study aims to analyze the possibility and ethical consequences of a machine to become 
conscious by imitating some of the most important human traits, through a literature review of a 
series of articles and books published throughout time on this subject, with a particular emphasis on 
the developments in the domain of Artificial Intelligence and general perspectives regarding the 
future of mankind. 
Keywords: Artificial Intelligence, consciousness, human mind, soul. 
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ABSTRACT 
This work aims at the numerical modeling of a retaining wall of the railway line, carried out in 
ground stabilized with fibers and  reinforced with géogrilles in South Korea, by computation 
software Plaxis. The results obtained at the time of  modeling are very bring closer those obtained 
by the model experiments reduced to the laboratory. The inclusion of fibers to stabilize the part 
before structure reduces horizontal displacements. The latter are still less magnitude when the 
embankment of compacted ground is  reinforced by linear inclusions. The stabilization of the 
ground to synthetic fibers improves the stability of the structure by reducing the total safety 
coefficient of the work. The reinforcement of the embankment of ground to the géogrids increases 
much more this coefficient safety. The stabilization of ground to fibers combined with a 
reinforcement of ground with the géogrids gave the best safety coefficient and consequently the best 
stability of the structure. 
Keywords: Reinforcement, stabilization, geogrid, fiber, plaxis 
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ABSTRACT 
There is an increasing interest in biodiesel production by converting oil produced from oilseeds. 
Oilseed meals obtained after oil extraction are used as a protein source in animal nutrition. The 
amount of meal increases with the increasing biofuel production. Therefore it is very important to 
determine the usage levels of the meals without reducing the animal performance and product 
quality. There are many oilseeds used for biofuel production. One of them is Camelina sativa, this 
annual oilseed crop can be grown under different climatic conditions succesfully. Camelina sativa 
is also known as false flax or gold of pleasure. It is high in unsaturated fatty acids, alpha-linolenic 
and linoleic acids. Oil content of camelina seed meal is 1-12% depending on the oil extraction 
method. Camelina seed meal can be used in animal feeds as a substitute for soybean meal. However 
it has antinutritional factors that limit the usage. It contains glucosinolates (19.9-24.5 mmol/kg), 
sinapine (2.19-3.21 g/kg), condansed tannin (1.81-2.59 g/kg) and phytic acid (21.0-24.8 g/kg). 
Glucosinolates and sinapine have negative effects on feed consumption. The usage of press cake as 
a protein source in animal feed was legalized by Commission Directive 2008/76/EC. Camelina meal 
can be used upto 10% in layer diets. Egg quality and egg yolk composition depends on the diets of 
layer. Producing good quality eggs is very important for egg producers and is also important in 
terms of economic implications. Thus, the objective of this review is to discuss the effects of usage 
camelina seed meal as an alternative protein source in poultry diets on egg quality characteristics.          
Keywords: Camelina seed meal, alternative protein source, antinutritional factors, egg quality  
 
INTRODUCTION 
Egg quality and lipid composition of yolk depend on the diets of poultry. Producing good quality 
eggs is very important for egg producers and are also important in terms of economic implications. 
Changing the fatty acids in diets of poultry can either directly or indirectly alter the fatty acids 
composition in egg yolk (Cherian et al., 1996; Watkins et al., 2003). To produce eggs having high 
content of omega-3 fatty acids is very important in order to reduce the risk of coronary heart disease 
(Kris-Etherton et al., 2002). Diets having high amounts of omega-3 fatty acids increase the omega-3 
fatty acids content in egg yolk (Gonzalez-Esquerra and Leeson, 2001; Kakani et al., 2012). 
Camelina sativa is high in omega-3 fatty acids.  
There is an increasing interest in biodiesel production from oils produced especially from oil seed 
crops. Residual meals are used as a source of protein and energy in poultry diets. Nutrient profiles 
of camelina meal is given in Table 1 (Cherian et al., 2009; Aziza et al., 2013: Bülbül and Ulutaş, 
2015; Lolli et al., 2020).     
Camelina sativa is also known as false flax or gold of pleasure. It is an ancient crop native to 
Central Asia and Northern Europe. Camelina sativa belongs to the family Brassicaceae. This oil 
seed crop can be grown under different climatic conditions successfully. It results in an ideal crop 
for biodiesel production (Kakani et al., 2012). Therefore this review is aimed to discuss the effects 
of usage camelina seed meal as an alternative protein source in poultry diets on egg quality 
characteristics.       
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Table 1. Nutrient profile of Camelina meal 

Item 
Cherian et 
al. (2009) 

Aziza et al. 
(2013) 

Lolli et al. 
(2020) 

Bülbül and 
Ulutaş (2015) 

Gross energy, kcal/kg 4688 5429 17.88 MJ/kg  
Metabolizable energy, 

kcal/kg 
   9.1MJ/kg 

Crude protein, % 37.2 26.5 37.17 36.88 
Ether extract, % 11.9 27.5 19.17 6.44 
Crude fiber, %   10.72 17.4 
Crude ash, %   6.80 5.97 

Fatty acid, % in fatty acids     
Palmitic 9.0 7.19  7.73 

Palmitoleic 0.2    
Stearic 2.5 2.48  2.76 
Oleic 20.2 20.25  12.8 

Linoleic 23.4 24.63  23.47 
α-linolenic 29.6 30.17  36.11 
Eicosenoic 10.1 13.30  8.85 

Eicosadienoic 1.4    
Eicosatrienoic 1.2    

Erucic 1.7   2.31 
Total saturated 9.67  16.1  

Total monounsaturated 33.87  44.4  
Total omega-3 30.32  63.6  
Total omega 6 26.14  34.1  

Omega-6/omega-3   0.54  
 
Effects of Camelina Seed Meal on Egg Quality Characteristics 
Kakani et al. (2012) demonstrated that the effects of diets containing 0, 5.0 and 10.0% of extruded 
defatted camelina meal on egg quality characteristics in Lohmann White Leghorn hens aged 29 
weeks old. Group fed diet having 5% camelina meal produce lower egg weight than that of control 
group and group fed 10% camelina meal. Eggshell breaking strength increased with increasing 
levels of camelina meal. The values of eggshell thickness of groups fed camelina meal are not 
different from control group, however eggshell thickness of group with 10% camelina meal was 
significantly lower than that of 5% camelina meal. No significant differences were observed among 
groups fed camelina seed meal in egg yolk color. Eggs produced from the groups fed 5 and 10% 
camelina meal were graded better (AA grade) than that of the control group (A grade) at time zero. 
After 1 and 2 weeks of storage at 4oC, no significant differences were observed among groups in the 
grade of eggs. Camelina-derived glucosinolates were not detected in eggs. No significant 
differences among groups in the cholesterol content of egg yolk were reported. There was a 
significant increase was seen in the omega-3 fatty acid content of the groups fed camelina-
containing diets as compared with the control group. The ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids 
was significantly lower in the group with 10% camelina than those of control group and 5% 
camelina group. However eggs from the 10% camelina group are higher DHA and ALA content 
than those of control group and 5% camelina group. Kakani et al. (2012) concluded that inclusion of 
mechanically pressed defatted camelina meal upto 10% in the diets of laying hens did not have any 
negative effects on interior quality characteristics and sensory quality of eggs. The usage of 
mechanically pressed defatted camelina seed meal up to 10% in the laying hen diets produces eggs 
enriched with omega-3 fatty acids.    
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Cherian et al. (2009) made an experiment to determine the effects of 0, 5.0, 10.0 and 15.0% of 
camelina seed meal inclusion in the diets on egg quality characteristics in laying hens. No 
differences were observed among groups in egg weight, eggshell thickness and eggshell weight 
percentages in laying hens. The percentages of egg yolk weight were decreased but the percentages 
of egg albumen weight and the ratio of yolk to albumen were increased with the usage of 10 and 
15% camelina meal in comparison with the control group. The value of egg yolk color was 
significantly reduced with camelina meal inclusion. Total fat content of eggs was found to be 31.5, 
31.9, 30.8 and 29.5% in the groups fed 0, 5, 10 and 15% camelina meal, respectively. There was a 
significant reduction in total fat of eggs with camelina meal. Some researchers (Cherian et al., 2007; 
Cherian, 2008) reported that usage of oil having high omega-3 fatty acids in the diets of layer and 
breeder caused a decrease in total yolk fat. Very low density lipoprotein (VLDL) is the major 
lipoprotein that is more than 60% of the dry yolk (Speake et al., 1998). Secretion of VLDL-triacyl-
glycerol from liver cells depends highly on the activity of stearoyl-coenzyme A desaturase. The 
enzyme of stearoyl-coenzyme A desaturase converts saturated fatty acids into monounsaturated 
fatty acids (Cooke, 1991). It was reported that omega-3 fatty acids reduce the activity of stearoyl-
coenzyme A desaturase (Ntambi, 1999). Similarly in the experiment of Cherian et al. (2009), a 
significant decrease in total monounsaturated fatty acids was observed in groups fed diets having 
camelina seed meal in comparison with group fed diet with camellina. Diet rich in α-linolenic acid 
with camelina meal increased the omega-3 fatty acid content of camelina groups. A 10-fold increase 
in α-linolenic acid and an 8-fold in docosahexaenoic acid in the groups fed 15% camelina meal 
when compared with control group. Usage of camelina meal decreased the ratio of omega-6 to 
omega-3 fatty acids in comparison with control group. Arachidonic acid percentage in egg yolk 
fatty acids was not increased with the inclusion of camelina meal. Cherian et al. (2009) concluded 
that eggs obtained from the diets with 15% camelina meal may decrease the human dietary intake of 
fat, cholesterol and saturated fatty acids while providing beneficial omega-3 fatty acids due to the 
relationship between dietary lipids, cholesterol, saturated fat and coronary heart diseases with low 
levels of lipids and saturated fatty acids and a small yolk weight. Eggs obtained from the group fed 
diet with 15% camelina meal rich in omega-3 fatty acids due to the enhancing of the onset of lipid 
oxidation had significantly higher than diets containing 0, 5 and 10% camelina meal.  
Aziza et al. (2013) observed that the values of egg weight and yolk weight in group fed 10% 
camelina seed meal were lower than those of control group. The values of eggshell weight, eggshell 
thickness, egg Haugh unit and albumen weight percentage were not significantly affected from the 
usage of 10% camelina meal. Yolk color was decreased with camelina meal inclusion. The 
inclusion of camelina meal at the level of 10% increased the concentration of α-linolenic acid, 
linoleic acid, DHA and omega-3 fatty acids in the egg yolk. However arachidonic acid and the ratio 
of omega-6 to omega-3 fatty acid ratio was lower than that of control group. Total monounsaturated 
and saturated fatty acids were found to be low in eggs from hens fed camelina seed meal at 10%.   
Lolli et al. (2020) observed that egg weight was nat affected by the usage of 10 and 20% camelina 
meal in the diet of laying hen.   
Bülbül and Ulutaş (2015) demonstrated that egg weight was not affected by the usage of 0, 5, 10, 15 
and 20% camelina meal in quail diets. The values of eggshell thickness, egg shape index, yolk 
index and albumen index were not affected by the usage of camelina meal upto 20%. MDA level in 
egg yolk was reduced significantly with camelina meal usage.     
 
CONCLUSION 
Camelina sativa as a gold of pleasure is an oilseed is used widely for biodiesel production. 
Camelina meal can be used in poultry diets as a source of protein, energy and omega-3 and omega-6 
fatty acids.  Low levels camelina seed meal did not cause any detrimental changes in egg quality. 
Usage of more than 10% camelina seed meal in the diets may affect egg lipid quality.  
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ABSTRACT 
Glycerol is a byproduct of the biodiesel industry. It accounts for about 10% of biodiesel production. 
There are many uses in the industries of cosmetics, pharmaceuticals, dyes, and paints, in the 
production of biosurfactants, and also in the feed industry. The residual amount of glycerol 
increases with a rise in demand for biodiesel. It is non-toxic to humans and the environment. In the 
poultry feed industry, research about the usage of glycerol in poultry diets has been increasing due 
to the increase in its availability. It can be used as an energy source in diets. However, the high-
level usage of glycerol in diets is limited due to the some factors such as its methanol and sodium 
content. Glycerol byproduct has 80-90% glycerol. The remainder part is water, ash, fatty acids, 
traces of protein, and methanol. Glycerol composition varies due to many factors such as sources, 
materials and methods. Researches indicate the usage of 5-7.5% glycerol in the layer diets in terms 
of egg production and egg quality. Egg quality is an important criterion for egg producers and 
consumers and has important economic implications. Low quality can lead to downgrading. Egg 
quality is strongly related to hen’s nutrition. Therefore, the objective of this study is to evaluate the 
effects of usage glycerol as an energy source in poultry diets on egg quality characteristics.          
 Keywords: Glycerol, alternative energy source, biodiesel industry, egg quality  
 
INTRODUCTION 
Egg, which has an important place in human nutrition, is one of the animal foods. Egg comes first 
food among all foods in terms of nutritional value due to having essential amino acids, vitamins, 
minerals and other nutrients. However egg quality is an important criterion for consumers and egg 
producers and has important economic implications. Low quality can lead to downgrading of eggs. 
Egg quality is strongly related to hen’s nutrition. Therefore the ingredients and composition of diet 
has a significant effect on the internal and external of eggs.  
Glycerol is a byproduct of biodiesel industry and it is valuable product for use in many applications, 
pharmaceuticals, paints and dyes as shown in Table 1. As world biodiesel production increases, 
glycerol availability in the world increases (Chilakamarry et al., 2021). 
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Table 1. Usage of glycerol (Chilakamarry et al., 2021) 
Applications Purpose 

Diagnostic applications Disorders of carbohydrate metabolism, Renal diseases 

Therapeutic applications 
Gastrointestinal disorders, constipation, control of blood 

osmolarity, laxatives, moisturizing agents, syrups 

Industrial applications 
Personel care products such as toothpaste, cosmetics, makeup, 

Chemical industry such as adhesives, additives, detergents, 
paper, paints 

Food industry Antioxidants, emulsifiers, stabilizers, humectants 

Other applications 
Feed supplements for animals, cryoprotectant, osmoregulatory, 

thermoregulatory agents 
 
Global biodiesel production reached 38.2 million metric tons in 2021. There was a slight decrease 
in comparison with the previous year due to the lower economic activity and fuel demand especially 
during the period of covid in 2021. Its production was about 134 000 tones in Turkey. In the world 
53% of global biodiesel production is in USA with 17%, Brazil with 13%, Indonesia with 10%, 
Germany with 8% and Argentina at 5% (IEA, 2021).      
Approximately 90-110 kg of glycerol is produced from each 1000 kg oil. It is non toxic to humans 
and the environment. Generally, the most widely used chemicals in the industry of biodiesel are 
methanol for alcohol trans-esterification and purification and sodium hydroxide as a catalyst. 
Glycerol can be used as an energy source in the diets of the rat, broilers, laying hens, quails, turkeys 
and pigs. Apparent metabolizable energy as corrected for nitrogen of crude glycerol was estimated 
to be 3805 kcal/kg for laying hens and 3684 kcal/kg for broilers. Nemeth et al. (2013) concluded 
that energy of crude glycerol is more efficiently used in laying hens than in broilers.  They 
determined that 97.6% of gross energy of glycerol was utilized in laying hens.    
There is a wide variation in the glycerol composition due to the different chemicals and processes 
used in the production of biodiesel. Alvarenga et al. (2012) concluded that 5-10% glycerol can be 
used in the diets of broilers and laying hens, and 15% for quails. However, effects of these levels 
must be determined on product quality. Thus, the objective of this review is to discuss the effects of 
the usage of glycerol as an energy source in poultry diets on egg quality characteristics.     
 
Glycerol Usage in Laying Hens 
Cufadar et al (2016) made an experiment to discuss the effects of glycerol replacing soybean oil 
with glycerol in laying hen diets on egg quality characteristics and egg yolk fatty acid composition. 
In the control diet having no glycerol, 2.30% soybean oil was used. In the diets of treatment groups, 
0.725, 2.00, and 4.5% glycerol was used. The levels of soybean oil in the treatment groups were 
2.175, 2.00 and 1.50%. Usage of glycerol instead of some of the soybean oil did not affect egg 
weight, egg spesific gravity, egg shape index, eggshell breaking strength, egg shell weight, eggshell 
thickness, yolk index, egg yolk colour, albumen index, Haugh unit, albumen pH and yolk pH. The 
percentages of palmitic acid, palmitoleic acid, stearic acid, oleic acid and linolenic acid were not 
affected by the inclusion of glycerol. As the glycerol level in the diet increased, the linoleic acid in 
the yolk decreased significantly. The percentages of total polyunsaturated fatty acids were 
decreased linearly by glycerol. There are no significant changes among the groups in total 
monounsaturated fatty acids and total saturated fatty acids. 
Kanbur et al. (2017) studied the effects of the usage of different ratios of acidulated sunflower soap 
stock to glycerol (100, 75, 50 and 25%) in the diets on egg quality characteristics in laying hens. 
Control diet haf 2.60% sunflower acidulated soapstock and no glycerol. The percentages of glycerol 
were 0.80, 2.15 and 5.02% in the diets of treatment groups.   
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Dietary treatments had no significant effects on egg weight, egg specific gravity, egg shape index, 
eggshell breaking strength, eggshell thickness, eggshell weight, albumen index, egg yolk color 
value of L and b, Haugh unit, yolk pH and albumen pH. The percentages of palmitic acid were 
decreased, percentages of palmitoleic acid and total monounsaturated fatty acid in egg yolk fatty 
acids were increased significantly by glycerol addition. No significant changes were observed with 
the usage of glycerol among groups in oleic acid, linoleic acid, linolenic acid and stearic acid 
percentages.             
In the experiment of Swiatkiewicz and Koreleski (2009), 0, 2, 4 and 6% crude glycerol (a by 
product of commercial biodiesel production using rapeseed) was used instead of cornstarch. The 
dietary glycerol level had no significant effects on egg weight, albumen height, yolk colour, Haugh 
unit, eggshell thickness and eggshell breaking strength. Swiatkiewicz and Koreleski (2009) 
demonstrated that crude glycerol from biodiesel production using rapeseed is rich in energy for 
laying hens and could be used at the 6% level in the diets without any detrimental effects on the 
quality parameters of egg. 
Duarte et al. (2014) evaluated the usage of mixed crude glycerin from the production of biodiesel 
having 20% animal fat and 80% vegetable oil at the level of 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 and 7.5% in diets on 
egg quality characteristics and egg yolk fatty acid profile in laying hens. No significant differences 
were observed among groups in egg weight, spesific gravity, eggshell percentages, eggshell 
thickness and Haugh unit. The percentages of linoleic acid were increased and linoleic acid 
decreased with the increasing levels glycerin in the diets. Total PUFA percentages were increased. 
Omega-3 levels were decreased and omega-6 levels in fatty acids in egg yolk fat were increased.   
In the experiment of Mandalawi et al. (2015) investigated the effects of 7% raw glycerin usage in 
diets on egg quality characteristics of Brown egg-laying hens. Egg weight, Haugh unit, yolk colour, 
the percentages of dirty eggs, broken eggs, and shell-less eggs, relative weight percentages of yolk, 
albumen, and shell, shell strength and shell thickness were not affected by the inclusion of glycerol 
in the diet.  
The study of Yalçın et al. (2010) showed the effects of the usage of 0, 2.5, 5.0 and 7.5% crude 
glycerol obtained from biodiesel production using soybean oil in diets of Lohman Brown laying 
hens on egg quality characteristics. Glycerol inclusion did not significantly affect the albumen 
height, Haugh unit, albumen index, yolk index, egg shape index, egg breaking strength, eggshell 
index, shell weight percentages and yolk weight percentages. The relative weight percentages of 
albumen was found to be significantly higher in the diets having 5.0 and 7.5% glycerol than that of 
the control group. Diets containing 5 and 7.5% glycerol resulted in a significant increase in the 
concentration of egg yolk cholesterol. Glycerol inclusion at the levels of 7.5% significantly 
decreased total monounsaturated fatty acid in egg yolk. Groups fed diets having 5 and 7.5% 
glycerol reduced the percentage of oleic acid and increased the percentage of palmitoleic acid, 
linoleic acid, myristic acid and palmitic acid in comparison to eggs of control group. The ratio of 
monounsaturated fatty acids to saturated fatty acids was reduced significantly with glycerol 
inclusion. However total saturated fatty acids, total unsaturated fatty acids and the ratio of 
polyunsaturated fatty acids to saturated fatty acids were not affected by glycerol inclusion.       
Pinchai et al. (2021) made an experiment with Brown laying hens to determine the effects of diets 
having 0, 2.5, 5.0 and 7.5% crude glycerol on egg quality characteristics. No significant changes 
among groups were obtained in egg weight, Haugh unit, eggshell strength, egg albumen height, the 
percentages of yolk weight and albumen weight and eggshell color (L*, a*, b*). The use of crude 
glycerol at 7.5% decreased eggshell weight percentages, eggshell thickness, and yolk color, 
significantly. 
Boso et al. (2013) evaluated the usage of 0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 and 7.5% of crude vegetable glycerine 
originating from biodiesel production in diets of Hy-Line W36 laying hens aged 35 weeks on egg 
quality characteristics during 112 days experiment.  
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Egg weight was decreased with the usage of 3.0, 4.5, 6.0 and 7.5% of crude vegetable glycerine in 
the diets. No significant differences were observed among groups in the percentages of palmitic 
acid, stearic acid, myristic acid, heptadecanoic acid, linolenic acid, eicosanoic acid, lignoceric acid, 
cervonic acid, total saturated fatty acids, omega-3 fatty acids and the ratio of omega-6 to omega-3 
fatty acids. The percentages of linoleic acid, behenic acid, total polyunsaturated fatty acids and total 
omega-6 fatty acids in egg yolk of groups fed diets containing crude vegetable glycerine increased 
linearly with increasing the glycerine inclusion levels.     
Avellaneda et al (2020) demonstrated the effects of the inclusion of crude glycerol in diets having 
different metabolizable energy on egg weight of Backcob Brown laying hens. Dietary 
supplementation of glycerol at the level of 0, 3, 6 and 9% did not influence the egg weight.   
Nemeth et al. (2013) concluded that egg weight values were not influenced by the usage of 0, 5.0, 
7.5 and 10% glycerol in laying hen diets.         
 
Glycerol Usage in Quails 
The study of Erol et al. (2009) evaluated the effects of the levels of 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0% of 
glycerol from biodiesel industry in the diets on egg quality characteristics in laying quails aged 10 
weeks during 18 weeks. The dietary glycerol inclusion did not change the egg weight, yolk index 
and the weight percentages of egg parts. The high dose (10%) of glycerol caused to decrease in the 
values of egg Haugh unit and egg albumen index and increased egg yolk cholesterol concentration. 
Total monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, saturated fatty acids and the ratio of 
saturated to unsaturated fatty acids in egg yolk as g/100 g total methyl esters of fatty acids were not 
affected by the usage of glycerol. Only stearic acid percentages in egg yolk were significantly 
decreased by the inclusion of 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0% of glycerol in diets.             
Ghayas et al. (2017) observed higher egg weight during peak and post-peak production phases in 
quails fed diets containing 7.5 glycerol than that of control group. Non-significant differences were 
observed regarding eggshell thickness among the groups fed 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10% in the diets. 
Higher Haugh unit score was determined in a group fed with 5% glycerol in pre-peak period, 
however highest Haugh unit score obtained with 7.5% glycerin at peak phase in quails.  
Different responses to glycerol inclusion among studies may be due to the species, differences in 
the profile and amount of fatty acids remaining in glycerol as well as in all feedstuffs in the diets or 
to the differences in dietary adjustments due to the glycerol incorporation, levels of glycerol in the 
diet, composition of the diet and duration of the experiment.  
 
CONCLUSION 
The global biodiesel production from vegetable oils has increased rapidly in recent years. This 
production is expected to continue to increase in the future. Biodiesel is the prominent fuel for the 
future in terms of the environmental issue with reducing carbon footprint. Therefore it must be 
evaluated and introduced to the market as a value-added product. The value-added products 
obtained from the glycerol are utilised in pharmaceuticals, cosmetics, adhesives, paints, detergents, 
paper and feed supplements. Glycerol can be used in layer diets up to 5-7.5% in terms of egg 
quality characteristics.    
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Abstract 
 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by a dengue virus infection which is 
transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. To prevent the occurrence of dengue 
cases, it is necessary to eradicate mosquito nests. The market is one of the public places that has a 
risk of dengue transmission. This study aims to determine the density description of Aedes aegypti 
larvae based on the knowledge, attitudes and actions of cleaning managers, traders and visitors to 
Pasar Daya Makassar City. This type of research is descriptive observational. The research samples 
were cleaning managers, traders and visitors as well as containers at Pasar Daya and at the 
respondent's house. Sampling for respondents using purposive sampling method using inclusion and 
exclusion criteria. The results showed that the number of containers positive for ae.aegypti larvae in 
the Daya market was 34 containers with a container index value (CI) = 35.4% and the value of 
Density Figure (DF) 8 and the presence of Ae.aegypti larvae in the respondent's house (positive) 
amounting to (51.4%). At the level of knowledge of respondents in the poor category (68.6%), 
while the attitudes and actions of respondents in the poor category showed a high enough 
percentage, namely 65.7%, and (68.6%). Based on the results of this study, it can be concluded that 
the density of Aedes aegypti larvae in Pasar Daya Makassar City is in the high category. 
Keywords: Larval Density, Aedes Aegypti, Knowledge, Attitude, Action  
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Abstract 
The disputes on meat have encouraged changes in public understanding of meat, and these may in 
the long run contribute to changes both in meat consumption. The study is to determine the 
preference for meat consumption among rural dwellers in Oyo state. One hundred and twenty 
respondents were selected for this study. Structured questionnaire were used to elicit information 
from respondents.  Data were analyze using descriptive and inferential statistics. 
The result of analysis revealed that respondents had high knowledge on consumption of meat (60%) 
while 40% respondents had low knowledge on meat consumption.  Beef meat is the most highly 
preferred  red meat (66.1%) by respondents  There exist significant relationship between 
respondents’ knowledge of meat and their preference for meat consumption (r = -0.215, p = 0.021). 
This study concludes that  respondents’ most preferred meat was beef. The study recommends that 
nutritionist should sensitize rural dwellers on the nutrition benefits of meat consumption of 
Chicken, Turkey and Rabbit meat because they are white meat. 
Keywords: Preference, Meat, Consumption, Rural, Dwellers 
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ABSTRACT 
Suma is an artificial auxiliary language designed by Barnett Russell of Plainview, New York. It is 
supposed to be an a priori language, i.e. an artificial language which does not borrow items from 
natural language, as Esperanto, the best known artificial auxiliary language does. This paper will 
look at words for animals in Suma. Because this language “is limited to a maximum of 2000 basic 
words” (Russell 1966a:v), many terms for animals are compounds, e.g. kimo miko ‘catfish’ (literally 
‘cat fish’), silo vemo ‘silkworm’ (literally ‘silk worm’) and mono kimo ‘mountain lion’ (literally 
‘mountain cat’). The examples just cited are not too surprising, as their English equivalents are also 
compounds, and they are identical or similar to English in terms of the meanings of their 
components, but there are other words which are not like their English counterparts (which are not 
compounds), e.g.  vato kamo ‘wolf’ (literally ‘forest dog’), velo baso ‘bear’ (literally ‘hair animal’), 
and bone kimo ‘tiger’ (literally ‘stripe cat’). As for the basic words, many of them do seem to be a 
priori, and, in addition, many of them are members of pairs differing only in a vowel. That is words 
which might seem to go together in terms of their meanings are quite similar in form, e.g. kamo 
‘dog’ and kimo ‘cat’, mako ‘bird’ and miko fish’, and dato ‘duck’ and dito ‘chicken’ However, not 
all the basic words are a priori, e.g. apo ‘ape, monkey’ and rato ‘rat’ were borrowed from English, 
as perhaps was vemo ‘worm’. Overall we will get a look at part of the vocabulary of a language 
which in some ways is quite different from natural languages such as Turkish and English. 
Keywords: artificial languages, auxiliary languages, universal languages, Suma 
 
INTRODUCTION 
Suma is an artificial auxiliary language, that is, a language which was consciously created for 
international communication. There have been many such languages, the best known of which is 
Esperanto. Suma is unlike Esperanto in that it does not use many words from natural languages, i.e. 
most of its words were made up “from scratch”. Languages of this type are known as a priori 
artificial languages, and, at least on the surface, appear quite strange. For more information on such 
languages, see Libert (2000). In this paper I will look at Suma words from one semantic field, 
words for animals.  
Suma was designed by Dr. Barnett Russell, who “started working on it in 1937” (Russell 1957:46). 
My source for it is Russell (1966a). Other works by Russell on Suma include Russell (1965a), 
Russell (1965b), Russell (1966b), and Russell (1967). Nouns in (the 1966 version of) Suma usually 
have o or e as their final segment, while that of adjectives is a or u. Pei (1958:149) says of Suma, 
“Its phonetic structure, with words that are for the most part of the two-syllable, consonant-vowel-
consonant-vowel type, is reminiscent of Malay or Japanese, and assures ease of pronunciation”. 
 
DATA AND DISCUSSION 
Suma, like many or most a priori languages, has borrowed some words from natural languages, i.e. 
it is not 100% a priori. Russell (1966a) notes that the following words were taken from English: 
apo ‘ape, monkey’, aso ‘ass, donkey’, and rato ‘rat’. In addition, although Russell (ibid.) does not 
say so, one might think that vemo ‘worm’ also came from English. Also, some compound words 
were taken from English, or were influenced by it – the components themselves might be a priori, 
but the combination of those roots to yield a word with a particular meaning follows (at least partly) 
how the equivalent English compound was formed. Fo example, kamo miko ‘dogfish’ consists of 
components with the same meanings as the English word, i.e. it is literally ‘dog fish’. Such 
compounds are marked with “(E)” in the tables below (following Russell’s notation).  
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Suma has also borrowed some compounds from Esperanto in the same way, and these will be 
marked “(Es)” (again following Russell’s notation). Russell (1966a:79) marks seo fito ‘centipede’ 
(literally ‘hundred leg(s)’) as coming from Latin or Greek. 
One property that some a priori languages have is that words with similar or related meanings are 
similar in form, and several of these languages have large systems of words created in this way. 
Suma is more limited in this way, with only pairs or triplets of such words; its words for animals of 
this type are given in Table 1. 
 

Table 1. Pairs of Words with Similar Forms and Related Meanings 
dato ‘duck’ dito ‘chicken’ 
kamo ‘dog’ kimo ‘cat’ 
mako ‘bird’ miko ‘fish’ 
nedo ‘pig’ nodo ‘sheep’ 

puve ‘reptile’ puvo ‘snake’ 
sabo ‘horse’ sibo ‘cattle, cow’ 

 
Because Suma “is limited to a maximum of 2000 basic words” (Russell 1966a:v), most words, 
including words for animals, are compounds. In addition to the non-compound words already 
mentioned, there are fedo ‘deer’ and peno ‘goat’.  
Some compound words for animals are built from the word for ‘animal’, baso, as shown in Table 2. 
 

Table 2. Compound Words for Animals Containing Baso ‘Animal’ 
‘alligator, crocodile’  dono baso (lit. ‘jaw animal’) 
‘bear’  velo baso (‘lit. ‘hair animal’) 
‘farm animal, domestic animal’  famo baso (lit. ‘farm animal’) (E) 
‘female animal’  meta baso (lit. ‘female animal’) 
‘frog’  pusi baso (lit. ‘jump animal’) 
‘mammal’  galo baso (lit. ‘breast animal’) (Es) 
‘marsupial’  kome baso (lit. ‘container/sack/bag/pocket animal’) (Es) 
‘porcupine’  dero baso (lit. ‘thorn animal’) 
‘quadruped’  4 fito baso (lit. four leg(s) animal’) 

 
The adjective meta ‘female’ also occurs as the first part of more specific terms, for female animals 
of various types: meta kamo ‘bitch’, meta sibo ‘cow’, meta fedo ‘doe’, meta nodo ‘ewe’, meta dito 
‘hen’, meta sabo ‘mare’, and meta nedo ‘sow’. All of these are semantically transparent, i.e. the 
second component means what one would expect it to, e.g. nedo is the word for ‘pig’. The word for 
‘heifer’ is more complex, as it has three components: soma meta sibo, literally ‘young female 
cattle/cow’. Mota ‘male’ forms a pair of the sort mentioned above with meta, and it is also the first 
part of various relevant words, including mota aso ‘jackass’, mota dako ‘drake’, and mota nodo 
‘ram’. Bako ‘baby’ is the first component of some other relevant terms, including bako sibo ‘calf’, 
bako dito ‘chick’, bako fedo ‘fawn’, and bako kimo ‘kitten’. However, it does not occur in the word 
for ‘pony’, which instead begins with kesa ‘small’: kesa sabo, literally ‘small horse’. No other terms 
for animals contain kesa. Seti ‘cut, castrate’ occurs in three words for animals: seti dito ‘capon’, seti 
sabo ‘gelding’, and seti sibo ‘ox’. 
Suma has quite a number of terms for insects, as shown in Table 3. Note that although spiders are 
not insects, the word for ‘spider’ contains zako ‘insect’. (However, Russell (1966a:28) indicates that 
it can also be used to mean ‘bug’.) 
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Table 3. Compound Words for Animals Containing Zako ‘Insect’ 
‘ant’  sosa zako (lit. ‘social insect’) 
‘bedbug’ sune zako (lit. ‘bed insect’) (E) 
‘bee’  vabo zako (lit. ‘sugar insect’)7 
‘beetle’  dupo zako (lit. ‘hon insect’) 
‘butterfly’  pate zako (lit. ‘color insect’) 
‘cockroach’  kolo zako (lit. ‘house insect’) 
‘cricket’  debe zako (lit. ‘sound insect’) 
‘dragonfly’  todo zako (lit. ‘needle insect’) 
‘firefly’  somo zako (lit. ‘fire insect’) (E) 
‘flea’  kamo zako (lit. ‘dog insect’) 
‘fly’  maki zako  (lit. ‘fly insect’) 
‘grasshopper, locust’  pusi zako (lit. ‘jump insect’) 
‘larva’  bako zako (lit. ‘baby insect’) 
‘louse’  kape zako (lit. ‘head insect’) 
‘body louse’  puso zako (lit. ‘body insect’) 
‘pubic louse’  luto zako (lit. ‘sex (organ) insect’) 
‘mosquito’  deni zako (lit. ‘bite insect’) 
‘spider’  tedi zako (lit. ‘weave insect’) 
‘termite’  vite zako (lit. ‘wood insect’) 

 
The word for ‘bee’ is literally ‘sugar insect’, presumably because honey and sugar are similar, and 
(some) bees produce honey. It is interesting that the Suma word for ‘honey’, zako vebo, literally 
contains the same components as the word for ‘bee’, but in the reverse order, hence literally ‘insect 
sugar’. 
A fair number of terms for animals are also built from miko ‘fish’, as shown in Table 4.  
 

Table 4. Compound Words for Animals Containing Miko ‘Fish’as their Second Component 
‘amphibian’ lano miko (lit. ‘land fish’) 

‘catfish’ kimo miko (lit. cat fish’) (E) 
‘devilfish’ tilo miko (lit. ‘devil fish’) (E) 
‘dogfish’ kamo miko (lit. dog fish’) (E) 

‘eel’ puvo miko” (lit. ‘snake fish’) 
‘flying fish’ mako miko (lit. ‘bird fish’) 
‘goldfish’ Au miko  (lit. ‘gold fish’) (E) 
‘halibut’ kosa guba miko (lit. ‘large flat fish’) 
‘herring’ sane miko (lit. ‘spice fish’) 

‘salmon’ kasa miko (kasa ‘red’) kasa miko (lit. ‘red fish’) 
‘sawfish’ rako miko (lit. ‘saw fish’) (E) 
‘shellfish’ vole miko (lit. ‘shell fish’) (E) 

 
Note that two of these words are for animals which are not actually fish, ‘amphibian’ and 
‘shellfish’. Of course, the same sort of thing happens in English, which has the words shellfish and 
starfish. Russell (1966a:90) indicates that the word for ‘eel’ had previously been keto miko (from 
keto ‘string, cord’).  
Compounding with mako ‘bird’ is also a somewhat productive process, as we see in Table 5. 
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Table 5. Compound Words for Animals Containing Mako ‘Bird’ as their Second Component 
‘bluebird’ vila mako (lit. ‘blue bird’) (E) 
‘canary’ dori mako (lit. ‘sing bird’) 

‘dove, pigeon’ keso mako (lit. ‘peace bird’) 
‘eagle’ kogo mako (lit. ‘king bird’) 

‘falcon, hawk’ fodi mako (lit. ‘hunt bird’) 
‘fowl, poultry’ famo mako (lit. ‘farm bird’) (Es) 

‘owl’ lito mako (lit. ‘night bird’) 
‘parrot’ poti mako (lit.‘speak bird’) 
‘seagull’ lino mako (lit. ‘sea bird’) 

 
Table 6 shows words for types of dogs (and the word for ‘wolf’) and for felines, built from kamo 
‘dog’ and kimo ‘cat’ respectively. 
 

Table 6. Some Compound Words for Animals Containing Kamo or Kimo as their Second 
Component 

‘bloodhound’ tobo kamo (lit. ‘blood dog’) (E) 
‘collie’ nodo kamo (lit. ‘sheep dog’) (Es) 

‘Eskimo dog’ eskimo kamo (lit. ‘Eskimo dog’) (E) 
‘greyhound’ tepa kamo (lit. ‘grey dog’) (E) 

‘wolf’ vato kamo (lit. ‘forest dog’) 
‘black (house) cat’ pina kolo kimo (lit. ‘black house cat’) 

‘house cat’ kolo kimo (lit. ‘house cat’) 
‘leopard’ pite kimo (lit. ‘spot cat’) 

‘lion’ kogo kimo (lit. ‘king cat’) 
‘panther’ pina vato kimo (lit. ‘black forest cat’) 

‘tiger’ bone kimo (lit. ‘stripe cat’) 
 
Table 7 contains words for types of animals built from sabo ‘horse’ or sibo ‘cattle, cow’. 
 

Table 7. Words for Types of Animals with Sabo ‘Horse’ or Sibo ‘Cattle, Cow’ as their Second 
Component 

‘hippopotamus’ nalo sabo (lit. ‘river horse’) 
‘zebra’ bone sabo (lit. stripe horse’) 

‘buffalo’ usa sibo (lit. ‘American cattle/cow’) 
‘water buffalo’ semo sibo (lit. ‘water cattle/cow’) 

 
The word for ‘mule’ has sabo as its first component and aso ‘ass, donkey’ as its second: sabo aso. 
Vole ‘shell’ appears as the second component in several relevant compounds:  eko vole ‘abalone’ 
(eko ‘ear’), kasa vole ‘lobster’ (kasa ‘red’), and pina vole ‘oyster’ (pina ‘black’). It is the first 
component in the word for ‘turtle’, vole puve, literally ‘shell reptile’. The term for ‘rattlesnake’ is 
debe puvo (debe ‘sound’, puvo ‘snake’). 
A few compounds are built from rato ‘rat’ (which can also mean ‘rodent’): mako rato ‘bat’ (mako 
‘bird’), kolo rato ‘mouse’ (kolo ‘house’), eko rato ‘rabbit, hare’ (eko ‘ear’), and vito rato ‘squirrel’ 
(vito ‘tree’). The following compounds have vemo ‘worm’ as their second part: velo vemo 
‘caterpillar’ (velo ‘hair), maso vemo ‘earthworm’ (E) (maso ‘soil, topsoil, earth, ground’), and silo 
miko ‘silkworm’ (E) (silo ‘silk’). Several terms are based on apo ‘ape, monkey’: kamo apo 
‘baboon’ (kamo ‘dog’), kato apo ‘chimpanzee, ape’ (kato ‘boy’), domo apo ‘gorilla’ (domo 
‘person’), and kipe apo ‘monkey’ (kipe ‘tail’).   
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From dato ‘duck’ are constructed kosa dato ‘goose’ (kosa ‘large’) and dino dato ‘swan’ (dino 
‘neck’), while the word for ‘turkey’ is usa dito (usa ‘United States of America; American’). The 
word for ‘reindeer’ is nota fedo (Es), literally ‘north deer’. 
Other compounds include lake pigo ‘camel’ (Es), which also means ‘hunchback’, (lake ‘lump’, pigo 
‘back’), migo naro ‘elephant’ (migo ‘stem, trunk’, naro ‘nose’), delo kipe ‘fox’ (delo ‘brush’, kipe 
‘tail), bona dino ‘giraffe’ (bona ‘long, tall’, dino ‘neck’), kile nodo ‘llama’ (kile ‘Chile’, nodo 
‘sheep’), and naro dupo ‘rhinoceros’ (naro ‘nose’, dupo ‘horn’, marked by Russell (1966a:95) as 
being from Latin or Greek). The term for ‘leech’ is more complex: tobo uvi pute (tobo ‘blood’, uvi 
‘suck’, pute ‘-er’, hence ‘blood sucker’). Posa tobo (pano), literally ‘clean blood (line)’, means 
‘thoroughbred’. The word for ‘kangaroo’ is tene kome (baso) (tene ‘abdomen, belly’, kome ‘bag, 
pocket’, baso ‘animal’). The term for ‘canine’, kamo sima, is an adjective, as sima is a suffix which 
derives adjectives (in this case from kamo ‘dog’). 
 
CONCLUSION 
Russell made creative use of a relatively small number of roots to form words for a large number of 
animals. It would be interesting to compare his terms with those from other artificial languages 
which also have a restricted number of roots (e.g. whether any of them also have a word for 
‘butterfly’ which literally means ‘color insect’). As with most artificial languages, the vocabulary of 
Suma was not fully developed and there are many animals which are not represented in it. Russell 
(1966a) does give the following words of English which “not yet translated” (p. 20) into Suma: 
armadillo, asp, clam, dragon, gnat, lizard, lynx, moth, nightingale, polar bear, sardine, sea lion, 
seal, stork, wasp, and whale. 
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GREEN SYNTHESIS OF COPPER OXIDE NANOPARTICLES FROM CASSIA FISTULA 
LEAVES EXTRACT 

 
Muhammad Rehan Sajid  
 
Kashif Iqbal 
 
Bilal Aslam 
 
Ifraha Abbas 
 
Maheera Khaliq 
 
Abstract 
In this study we focused on the green synthesis of CuO nanoparticles from Cassia fistula leaves 
extract. Nanotechnology is an emerging and ecofriendly technique that involves the exploitation 
and scheming of material so that its single dimensions should fall in the 1 to 100 nm range. 
Nanoparticles have many distinctive properties because of their precise size, profile, composition, 
and increased surface area as compared to volume. They have capability to quickly spot out the 
disease and retort to disease conditions straightway by acting at the site by refining the patient’s 
compliance. The extraction of plant was done according to Rehana’s method. The green 
nanoparticles were prepared by co-precipitation method with minor modifications. After synthesis 
nanoparticles were characterized for zeta size, zeta potential, SEM and FT-IR analysis. The result of 
zeta size was 341nm. The zeta potential of nanoparticle was -6.47mV which shows that nano 
formulation has been successful, and they are structurally stable. Different peaks on FTIR spectrum 
such as 3839 cm-1, 3600 cm-1, 3380 cm-1, 2580 cm-1, 547 cm-1 were observed which shows the 
presence of O-H, phenolic, N-H, RCO-OH, and R-X carbon halogen bonds. The results of SEM 
show that nanoparticles are crystalline in nature.  
Keywords: Zeta Size, Zeta Potential, Crystalline 
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EARTHEN ARCHITECTURE IN THE AURES REGION IN ALGERIA, VALUABLE 
MATERIAL AND CULTURAL HERITAGE BETWEEN PRESERVATION AND REUSE 
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form(LACOMOFA),Architecture Department Mohamed Khider University  
 
Abstract 
The local architecture of each region is a testimony of traditional practices in a specific decade, 
where inhabitants built their shelters by themselves, in a way that served not only their social-
economic situation but also using the site potential and respecting climatic conditions. It translates 
ancient know-how inherited from one generation to another, which where a reference to solve 
modern climatic issues and create the term 'sustainability' in architecture and urban planning. the 
Auressien traditional architecture in Eastern Algeria is a distinguished example of the adaptability 
of the man with difficult topographic and climatic conditions, where human agglomerations seem to 
be emerging from the mountain itself, these old villages called  ‘’DECHRA’’  built on hills 
following their altitudes giving them panoramic views, it was a strategy used for defensive reasons 
at that time but now it could be used to enjoy the beauty of the surrounding grounds, Besides of its 
historical value the rehabilitation and preservation of the built heritage in the Aures has an 
important role in increasing tourism incomings of Algeria by showing its local identity to the world. 
Thus the aim of this work is to study the available opportunities for using marketing and advertising 
campaigns to introduce Aurassien architecture to the world, and the results showed that using social 
media and different internet platforms have a significant role in influencing and reaching the 
maximum range of people to encourage them visiting old villages of the Aures, by introducing site 
potentials and developing tourism strategies based on recent demands..  
Keywords. Traditional architecture, Aures region, local identity , tourism, social media advertising. 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1367 

ECO-FRIENDLY SYNTHESIS OF GRAPHENE OXIDE FROM POST HARVESTED 
AGRICULTURAL WASTE FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS 
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ABSTRACT 
Introduction 
Wastes generated can be agricultural, household, industrial, etc which causes detrimental effects for 
human health as well as to the environment. These wastes can be transformed into value added 
products such as carbon based materials (CBMs). Out of such CBMs, Graphene oxide has an 
emerging potential among wide range of Bio-medical applications. GO gained more attention 
among other CBMs due to its low cost, huge resource availability and ease of access. 
 Here, I choose post- harvested agricultural waste of Setaria italica as inexpensive starting material 
to produce Graphene oxide. Setaria italica, commonly called as Foxtail millet is an annual grass, 
which is the second-most widely planted species of millet, grown for human food. It has slim, 
vertical, leafy stems of height about 130–200 cm.   
Improved Hummer’s method 
3 g of carbonized graphite flakes was added with 9:1 mixture of concentrated H2SO4/H3PO4 and 18 
g of KMnO4 under ice bath conditions. The mixture was mechanically stirred at 50◦C for 5 h to 
produce the slightly exothermic reaction. 400 ml of distilled water and 5 ml hydrogen peroxide is 
added to complete the reaction. The dark pink color was converted into mustard color. Wash the 
mixture with 1 M Hydrochloric acid, distilled water, ethanol till the pH of supernatant liquid 
reached 7. This was subjected to drying at 50◦C for 5 h. 
Results and Discussion 
The synthesized sample was characterized by UV-visible spectroscopy with a strong absorption 
peak at 230 nm. The 2θ value of GO obtained via the improved Hummers method is less than 15◦ by 
X-ray diffraction analysis and the functional groups like ─OH, ─CH2─, ─C═C─, and ─CHO by 
Fourier transmission infrared spectroscopy confirmed the formation of GO. Field emission scanning 
electron microscopy–energy-dispersive X-ray spectroscopy reported stacked sheets with smooth 
edges with an atomic ratio of carbon:oxygen (83.56:16.44). This novel material showed good 
results for antibacterial, antioxidant and anti-inflammatory property. Bio-Gel formulated with a 
good spreadability rate and promising bio-compatibility was proved with less hemolysis value.  
Conclusion 
Based on the above results, we conclude that, the synthesized Graphene oxide is non-toxic and 
biocompatible, hence, can be widely used for Bio-medical applications. 
Keywords: Graphene oxide, Agro waste, Improved Hummer’s method, Setaria italica, Biomedical, 
Foxtail millet 
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ROLE OF MORIN IN ATTENUATION OF METABOLIC GLUCOSE AND INSULIN 
SECRETION IMPAIRMENT 
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Abstract  
Diabetes mellitus (DM) is an endocrine metabolic disorder and is characterized by persistent 
glucose that affects insulin action, insulin secretion or both. Lipids, steroids, carbohydrates, 
glycosides, peptides, alkaloids, and flavonoids are commonly plant-based bioactive compounds 
which are known for their hypoglycemic effects. It occurs when the pancreas is unable to secrete 
insulin and the body's insulin isn't used properly. Morin has pharmacological activities that include 
antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, cardio protective and anticancer effects. 
The present study was designed to evaluate the role of morin in the attenuation of metabolic glucose 
and insulin secretion impairment in streptozotocin induced diabetic rats. For this study, 24 Wistar 
rats were used and divided into four groups. Group I as normal control (reared on a normal diet), 
group II as negative control (Streptozotocin; 55 mg/kg), group III reference group treated with 
metformin (250 mg/kg) and group IV as treatment group and treated with morin (15 mg/kg). The 
biochemical such as serum glucose, serum insulin, plasma insulin, and HOMA-IR, antioxidant 
markers, and histopathological investigations were used to evaluate the antidiabetic efficacy of 
flavonoid compound morin. 
Results of the study have indicated that morin reversed streptozotocin-induced hyperglycemia by 
improving the glycemic and antioxidant status. The physical parameters were also significantly 
improved in morin-treated rats in comparison to the negative control group. Histopathology analysis 
also revealed that morin has recovered the normal structure of beta cells of the pancreas with active 
beta cells. 
Keywords: Morin, diabetes mellitus, streptozotocin  
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PERCEPTION AND CONSTRAINTS OF FARMERS’ USE OF MECHANIZATION IN 
CASSAVA CULTIVATION IN AKINYELE LOCAL GOVERNMENT AREA OF OYO 
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Abstract 
The high demand for food by the ever-growing population in Nigerians growing at an alarming rate 
hence, there is need to mechanize farming operations to ensure agricultural operations are done in a 
timely manner and foods are produced in larger quantities to bridge the gap in food shortage. 
Data were collected with the aid of a well-structured questionnaire, 80 questionnaires were 
administered and 20 respondents were selected each, in Onidundu, Ijaye, Moniya and Ojoo in 
Akinyele Local Government Area of Oyo state, Nigeria. The data were analyzed using descriptive 
and frequency means. The result revealed that most farmers, 93.75% understood mechanized 
farming operations and it was observed that majority of the farmers have personal interest towards 
mechanized farming (98.75%), but due to inadequate funds, acquisition of land, and low pricing of 
cassava products, farmers could not practice mechanization of cassava cultivation. It was therefore 
recommended that government should provide the technologies at an affordable cost to farmers. 
Government and Research institutes should employ more extension agents so that farmers could be 
easily contacted in the dissemination of information and prompt follow-up to investigate the 
application of such technology; favourable government policies such as incentives should be given 
to farmers as hand-outs to supplement for any inadequacy they may encounter.  
Keywords: Mechanization, Cassava, food security, perception, constraint 
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WONOSOBO DREADLOCKS RUWATAN TRADITION 
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ABSTRACT 
Hindu-Buddhist influences encouraged cultural acculturation which gave birth to many new 
cultures among Indonesians. One of them is Wonosobo, Central Java, which has many traditions, 
cultures and customs that are still carried out today. 
Dreadlocks ruwatan is one of the many traditions that exist and sethen preserved by the people of 
Wonosobo. This tradition is a dreadlocks cutting ceremony for children who have dreadlocks so 
that the dreadlocks do not grow back. 
Children who have dreadlocks are commonly referred to as sukerta children, which are children 
who must be cared for because it is believed that the child will face difficulties in the future. And 
also believed to be the descendant of Wonosobo's ancestors who were the first people to have 
dreadlocks, namely Kyai Kolodete who must be taken care of. 
This dreadlocks does not grow since the child is born. But in general it grows from the age of two to 
six years. The growth was accompanied by a high fever to convulsions that did not heal despite 
having received a virgin and this lasted about one to two weeks. 
This procession of dreadlocks can also be said to be unique. This dreadlocks cut must be from the 
child's request, if the child is willing to be measured but the shaving has been done without ruwatan, 
then the child's dreadlocks will grow again with the same symptoms.  Granting the child's request, 
which sometimes the child's request is beyond the reasoning of his parents, such as one bucket of 
duck eggs, one basin of rice and others, is also a mandatory condition for the implementation of the 
ruwtan.  In addition, there must also be some kind of offering with its own philosophy. One of them 
is bucu robyong or tumpeng which is equipped with a skewer of market snacks which will later be 
eaten by the people present at the ceremony. Water and spare dadap leaves, both of which are used 
to lay the already selected dreadlocks. Next is the umbrella that is considered a form of protection to 
God. 
But basically this ruwatan procession is carried out with the provisions of traditions that have been 
carried out for generations since the ancestors. Without the slightest removal of religious laws from 
each of the beliefs of the local people. The religious law that has always taken precedence in this 
tradition cannot be contested by anyone and for any reason because it is the guide of every human 
life. Whatever religion the community adheres to it will be the guideline. 
Tolerance in the implementation of the dreadlocks ruwatan tradition is always upheld by every 
community that is part of the implementation of this tradition. Therefore, the procession of the 
dreadlocks ruwatan tradition does not contradict the religious teachings of the Wonosobo people. 
Keywords: Culture, Dreadlocks ruwatan, tradition 
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ANALYSIS OF THE BENEFITS OF PURWACENG AS A MEDICINAL PLANT 
 
Shinta Dewi  
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia 
ORCID: 0000-0001-9543-6840 
 
ABSTRACT 
Purwaceng is a commercial herbaceous l plant whose roots are medicinal as an aphrodisiac, 
diuretic, and tonic.  The plant is native to Indonesia that lives endemic to mountainous areas such as 
the Dieng plateau in Central Java, Mount Pangrango in West Java, and mountainous areas in East 
Java.  The purwaceng population is already rare because it has undergone massive genetic erosion, 
currently the plant is only found in the Dieng plateau. 
Based on several studies from the purwaceng plant, purwaceng content was found such as coumarin 
derivatives, sterols, saponins, and alkaloids. Data from the Research Center for Medicinal and 
Aromatic Plants shows that other purwaceng content is lomonene compounds, kafaet acid, 
skualena, dianethole, isoorientin, anisketone, and hydrokinone. Based on the content in it, 
purwaceng is also believed to be one of the aphrodisiacs. 
Purwaceng is included in herbal plants that can provide various health benefits, including: 
increasing male virility, increasing female sexual desire, overcoming fungal infections, improving 
blood circulation, pain and fever relief, preventing cancer and tumors, maintaining muscle health, 
increasing stamina, and anti-cold medicine.  To get noticeable efficacy, Purwaceng should be taken 
regularly for 7-15 days. In addition, this plant is also efficacious in warming the body, nerves and 
muscles, eliminating colds and soreness, promoting urination, analgetic drugs (relieving pain), 
lowering heat, deworming, antibacterial and anti-cancer. The original Purwaceng has a distinctive 
taste, which is spicy, which is produced by its roots and seeds. 
Keywords: medicinal plant, aromatic, purwaceng  
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IMPLEMENTING FORMATIVE ASSESSMENT IN CHEMISTRY EDUCATION 

CLASSROOM INSTRUCTION USING KAHOOT! ONLINE RESOURCES 
 

Hassan Aliyu 
Department of Science Education, Faculty of Education, Sokoto State University 
ORCID: 0000-0003-4929-3126  
 
Abstract 
Kahoot! is a game-based learning platform used to review students’ knowledge, for formative 
assessment, or as a break from traditional classroom activities. This study implements 
formative assessment in chemistry education classroom instruction using Kahoot! to monitor 
students’ development and assess their interest in learning. The action research adopted 
experiments and survey design. Thus, two different instruments (test and survey) were 
designed for obtaining data from 32 enrolled undergraduate chemistry education students at 
Sokoto State University. A paired-sample t-test was conducted to monitor students’ 
development between different test scores performed by the same respondents. The result 
indicated that while pairs 3 and 4 had no significant difference, there was a significant 
difference between pairs 1, pair 2, pair 5 and pair 6. Moreover, the results also revealed that 
there is an effective enhancement of students’ interest when Kahoot! is implemented as a tool 
for formative assessment in secondary school chemistry instructions. Kahoot! is a free online 
game-based application that includes options like quizzes, discussions, and surveys that make 
the learning process challenging, fun, and engaging. The study concluded that chemistry 
teachers should cautiously reap the benefits of Kahoot! in engaging, interesting, and 
monitoring students’ development in learning abstract concept of the subject that seemed to 
be difficult for student. 
Keywords: Kahoot!, Chemistry, Formative assessment, Instruction, Classroom 
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RELATIONSHIP OF CHEMISTRY TEACHERS’ KNOWLEDGE, SKILLS AND 
AFFECTIVE ON COMPUTER-ASSISTED LEARNING 

 

Hassan Aliyu  

Department of Science Education, Faculty of Education, Sokoto State University 
ORCID: 0000-0003-4929-3126 
 

Bilkisu Umar Mani 
Department of Science Education, Faculty of Education, Sokoto State University 
ORCID: 0000-0002-6089-9703  
 
ABSTRACT 
Learning the body of information that involves acquiring the disciplines' principles and 
practical skills is a requirement for students in chemistry education because it is a core 
component of science education. These skills include the ability to recall information as well 
as those that will enable the learner to solve problems and contribute to the successful growth 
of the country. Therefore, chemistry teachers are expected to possess efficient knowledge and 
skills for classroom instruction in this technologically advanced era. The study investigated 
the relationship of chemistry teachers’ knowledge, skills and affective on computer-assisted 
learning in Sokoto. A questionnaire was designed and distributed to 81 chemistry teachers in 
24 secondary schools in the metropolis. The premises that guide the development of the test 
items used are strongly based on constructivism theory of learning and related literature. The 
data obtained from an online survey (Google form) were imported into an excel spreadsheet 
which was later keyed into SPSS 25 for further analysis. The results indicated that Chemistry 
teachers of Sokoto are have moderate level of both knowledge, skills and affective of 
computer-assisted learning. The results reveals that both knowledge, skills and affective 
serves independent purpose for instruction that utilizes computer-assisted learning. It 
concluded that the moderate knowledge, skills or affect are not significant for integrating 
computer-assisted learning in chemistry instruction. Awareness alone cannot guarantee 
quality integration of instruction in the classroom. Thus, chemistry teachers should seek more 
professional training on computer-assisted learning through workshop, seminars and 
conferences. 
Keywords: Knowledge, skills, affective, computer-assisted learning 
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ASSESSEEMNT OF PHYSICO-CHEMICAL GROUNDWATER QUALITY OF THE 
GHISS-NEKOR AQUIFER (CENTRAL RIF, MOROCCO) 

 
Saida Assouik   
Abdelmalek Essaadi University, Faculty of Sciences and Technologies of Al Hoceima, 
Department of chimestry 
 
Fouad Mourabit  
Abdelmalek Essaadi University, Faculty of Sciences and Technologies of Al Hoceima, 
Department of chimestry 
 
M’hamed Ahari  
Abdelmalek Essaadi University, Faculty of Sciences and Technologies of Al Hoceima, 
Department of chimestry 
 
Abstract 
The Ghiss-Nekor coastal aquifer is located in the North-East of the Moroccan Mediterranean 
sea and in South-East of the city of Al Hoceima. 
This strategic resource of groundwater covers an area of approximately 100 km2 exposed to 
various sources of pollution, both natural and anthropogenic, this means that the quality of 
this water resource should be controlled regularly. The aim of this study is to identify and 
evaluate the physico-chemical groundwater quality of the Ghiss-Nekor aquifer. . Analyzes 
focused on various parameters (such as water temperature, conductivity, pH, and major 
chemical elements) from 25 sampling sites.  
According to the present study, the groundwater of the Ghiss-Nekor aquifer has a near-neutral 
pH respecting Moroccan drinking water standards, and is marketed by very high levels of 
mineralization. Graphical analysis indicated that the investigated waters were dominated by 
two types of chemical facies, and statistical analysis indicated that the 25 investigated water 
points could be classified into five different classes with similar chemical properties. 
Keywords: Ghiss-Nekor aquifer, Groundwater, Hydrochemistry. 
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MAGNETICALLY RECOVERABLE AND HIGHLY EFFICIENT SUN-LIGHT-
ACTIVE Clay/CN/ M/AgW NANOCOMPOSITES FOR PHOTOCATALYTIC 

DEGRADATIONS OF GM 
 
Brahim Ennasraoui  
Physical Chemistry and Environment Team (LCOCP), Faculty of Sciences, Ibn Zohr 
University 
 
Hamza Ighnih  
Physical Chemistry and Environment Team (LCOCP), Faculty of Sciences, Ibn Zohr 
University 
 
Redouane Haounati   
Physical Chemistry and Environment Team (LCOCP), Faculty of Sciences, Ibn Zohr 
University 
 
Hassan Ouachtak   
Physical Chemistry and Environment Team (LCOCP), Faculty of Sciences, Ibn Zohr 
University 
 
Naima Hafid  
Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation Souss Massa 
 
Amane Jada  
Institut de Sciences Des Matériaux De Mulhouse (IS2M-CNRS), Université de Haute Alsace 
(UHA) 
 
Abdelaziz Ait Addi  
Physical Chemistry and Environment Team (LCOCP), Faculty of Sciences, Ibn Zohr 
University 
 
Abstract 
In this paper, we synthesize by coprecipitation a magnetically recoverable photocatalyst 
Clay/CN/ M/ AgW nanocomposites, as a greatly effective visible-light-active photocatalyst, 
and they were characterized by XRD, EDX, SEM, UV – vis, and FT- IR analysis. Sun-light-
convinced photocatalytic performances were studied by the degradation of GM as a pollutant. 
It was verified that the nanocomposites are effective in the reduction of e-/ h+ recombination 
via the matched relations between energy bands of CN, M, and AgW semiconductors. The 
loftiest photocatalytic declination effectiveness was observed for the CN/ M/ AgW 
nanocomposite after 2h of radiation by more than 90% degradation of MG, more than every 
semiconductor independently.  
In addition, a mechanism for photocatalytic performances was proposed using reactive 
species scavenging trials and characterization results. 
Keywords: greatly, characterized, photocatalyst 
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CONTAMINATION OF SOIL AND WATER BY TOXIC AND HEAVY METALS: 
EVALUATION OF THEIR IMPACT ON HUMAN 

 
Dr Mahmood Ahmed 
Department of Chemistry, Division of Science and Technology, University of Education 
ORCID: 0000-0002-2285-7406 
 
Abstract  
Due to urbanization and industrialization, there has been an increase in solid waste generation 
and has become a global concern and leakage of leachate from landfills contaminate the soil 
and groundwater and hence can have a severe impact on human health. The present study 
aimed to determine the composition of toxic metals (Cr, Mn, Cu, As) and heavy metals (Cd, 
Ba, Hg, Pb) in soil and water by an inductively coupled plasma optical emission spectrometer 
(ICP-OES). To ensure accuracy during the analysis of Cr, Mn, Cu, As, Cd, Ba, Hg, and Pb in 
real samples, CRM (SRM 2709a) of San Joaquin soil and water (SRM 1640a) were analyzed 
and results were presented in terms of % recovery studies. The mean concentration of all the 
metals in soil and water did not exceed the limit set by the European Community (EU), WHO, 
and US EPA except Cu where the permissible limit defined by the EU is 50-140 mg/kg in 
soil.  Among the average daily dose (ADD) of soil, ADDing and ADDinh for children had the 
maximum dose for all metals than adults while ADDderm was higher in adults. Hazard 
quotient (HQ) trend in both adults and children was found in order HQing > HQderm > 
HQinh of soil for all metals except Ba which followed HQing > HQinh > HQderm. Hazard 
index (HI) values of soil for Cr and Pb in children were 7 and 7.5 times higher than adults 
respectively. Lifetime cancer risk (LCR) value for Cr by different exposure pathways of soil 
was 2.039 x 10 -4 for children which are at the lower borderline of risk for cancer. 
Keywords. Soil, Water, Environment, Landfill, Pollution  
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USE OF BIO-BASED ADDITIVES IN THE MANUFACTURE OF A MEMBRANE 
BASED ON AN ILLITIC CLAY: APPLICATION TO THE FILTRATION OF 

TEXTILE EFFLUENTS 
 
Amine El Azizi 
(LCM2E), Laboratory of Molecular Chemistry, Materials and Environment 
 
Mohamed Loutou  
(LCM2E), Laboratory of Molecular Chemistry, Materials and Environment 
 
ABSTRACT 
Supports were developed from an illite clay mixed with biobased additives (sawdust and rice 
husk) as a pore-forming agent. Heated mixtures of two clay materials with biobased additives 
(up to 20 wt%) were studied by X-ray fluorescence spectrometry (XRF), X-ray diffraction 
(XRD), thermogravimetric analysis (TDA-TG), mercury porosimetry, scanning electron 
microscopy/energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS) and filtration tests.  
The effect of the addition of the pore former on the physical and mechanical properties (bulk 
density, bulk porosity, mean pore diameter and compressive strength) was evaluated and the 
results were related to the microstructural changes. Mineralogical analyses showed that the 
original minerals as well as the thermal decomposition products were involved in the 
neoformation process. SEM observations showed the appearance of several pores of various 
shapes, sizes and characteristics corresponding to the neoformed phases and to localised 
heterogeneous aspects.  
Experimental filtration tests clearly showed the removal of turbidity and suspended solids 
with the reduction of chemical/biological oxygen demand and dye concentration. Thus, it was 
confirmed that ceramic membranes for filtration with homogeneous morphological 
appearance, good physical properties and high mechanical strength could be manufactured 
and used in industrial wastewater treatment.  
Keywords: Ceramic membrane; Biobased additive; Clay material; Pore-former; 
Microstructure; Filtration performance. 
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PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF CATIONIC DYE IN AQUEOUS 
MEDIUM 

 
Assistant Professor Dr. Rozina Khattak 
Department of Chemistry, Shaheed Benazir Bhutto Women University 
 
Abstract 
This study reveales the photocatalytic effect of silver oxide on the degradtion of the malachite 
green (MG), which is recalcitrant, by persulfate. An eco-friendly, low-cost process using 
green tea leaf extract was used to create the silver oxide nanoparticles. The photoactivity of 
the nanoparticles was good, as evidenced by the 83% degradation of malachite green (MG) in 
3 hours. Persulfate ions demonstrated a substantial synergistic effect on the efficacy of 
solar/Ag2O photocatalysis, as evidenced by the total elimination of MG in 21 min. The 
findings showed that solar/Ag2O photocatalysis, in particular solar/Ag2O/PS photocatalysis, is 
an effective way to remove harmful organic pollutants from wastewater. 
Keywords: Silver oxide nanoparticles, photcatalysis, persulfate, synergistic effect 
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PHYSICO-CHEMICAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY EVALUATION OF Cu(II) 
AND Zn(II) COMPLEXES WITH SCHIFF BASE; 2-HYDROXY-1-

NAPHTHALIDENE- 3-METHYLANILINE 
 

Ibrahim A.K  
Department of Pure and Industrial Chemistry, Bayero University 
 
Na’aliya J 
Department of Pure and Industrial Chemistry, Bayero University 
 
ABSTRACT 
The Schiff base; 2-hydroxy-1-naphthalidene-3-methylaniline and its Cu(II) and Zn(II) 
complexes were synthesized and characterized using UV-Visible, melting point/ 
decomposition temperature, conductivity measurement, magnetic susceptibility, infrared 
spectral analysis and elemental analysis. The Schiff base and its corresponding metal 
complexes were screened for antioxidant activity. The higher decomposition temperature 
values range (218 – 232oC) indicated good stability of the complexes. The lower molar 
conductance values range (5.80 – 6.77Ω-1cm2mol-1) revealed non electrolytic nature of the 
complexes. The magnetic moment values obtained revealed Cu(II) complex as  paramagnetic 
while Zn(II) complex as diamagnetic. The infrared spectra analysis suggested that the Schiff 
base behave as a bidentate ligand coordinates to metal ion via azomethine nitrogen and 
phenolic oxygen. The elemental analysis result indicated slight differences between calculated 
and observed percentages of C, H, and N in all the prepared compounds, the metal-ligand 
ratio was found to be 1:2 in all the complexes. The antioxidant activity of Schiff base and its 
corresponding metal complexes was measured on the basis of radical scavenging effect of 
1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH)-free radical activity  The results revealed that the 
Schiff base and its corresponding metal complexes possessed excellent antioxidant properties, 
the Ascorbic acid was used as a positive control.   
Keywords: 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 3-methylaniline, Schiff base, Complexes, 
Antioxidant activity. 
 
INTRODUCTION 
Schiff bases also called as imines, are characterized by the presence of the azomethine 
functional group (-C=N-), and are usually formed by condensation of carbonyl compound 
(aldehyde or Ketone) with a primary amine (Iniama and Isaac, 2013). The first reports of this 
kind of reaction have been published by Hugo Schiff in the 1860s. Thereafter Schiff bases 
have been intensively used as synthetic intermediates and as Ligands for coordinating 
transition metal ions, and recently also for coordinating anions (Anita et al., 2010). The Schiff 
bases have been widely used as ligand because of high stability of their coordination 
compounds, good solubility in common solvents such as ethanol, methanol, chloroform and 
Dimethylformamide e.t.c (Bharat et al., 2015), relevant biological application, high flexibility 
and medicinal efficacy (Jai, et al., 2016). Schiff bases obtained from aromatic aldehyde and 
aromatic amines have shown a number of applications in many fields such as pharmaceutical, 
life sciences and chemical science including inorganic and analytical chemistry (Muzammil et 
al., 2015). These important compounds have been reported to possess diverse biological 
activities such as antifungal, analgesic, anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant,  
antitubercular and antitumor, (Neelofar et al., 2017).   
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Metal complexes have been receiving considerable attention for many years, due to their 
interesting characteristics in the field of material science and biological system (Rajendra, et 
al., 2012). Metal complexes have important application in medicinal chemistry. Medical 
science demands such types of compounds which are more potent, biologically active, easily 
absorbable and nontoxic, and show fast action for treatment of diseases (Ibrahim et al., 2017).  
Extensive studies revealed that chelation makes the complex more stable and biologically 
more active in the presence of bio-metal. Metal ions fixed the complexes at the specific active 
site of the proteins and enzymes of the host and show their potentiality (Chaudhary, 2013).  
 
LITERATURE REVIEW 
 Siddappa and Nabiya (2014) Prepared Schiff base of bis-hydrazones by the condensation of 
isatin mono-hydrazones with 2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde, which formed a series of 
complexes with Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Hg(II). The ligand and its metal 
complexes were characterized on the basis of elemental analysis, conductance data, magnetic 
susceptibility measurements, IR, UV-Vis, 1H NMR, ESR and XRD studies. By these spectral 
studies it is found that Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes have been assigned octahedral 
geometry where as the Zn(II), Cd(II) and Hg(II) complexes have been assigned tetrahedral 
geometry. The Schiff base and its metal complexes have been screened for their invitro 
antibacterial, antifungal and antioxidant activity. 
A chromone Schiff base and its complexes of Zn(II), Cu(II), Ni(II) and Co(II) were 
successfully prepared in nano domain with crystalline or amorphous structures. The 
spectroscopic data revealed that the Schiff base behaves as a monoanionic tridentate ligand. 
The metal complexes exhibited octahedral geometry. Transmission electron microscope 
(TEM) analyses showed that Cu(II) complex have aggregated nanospheres morphology. The 
obtained nano complexes were tested as antioxidant and antitumor agents. The Schiff base 
and its Cu(II) complex were found to be more potent antioxidant with IC50(ligand) = 0.93mM; 
IC50(Cu(II) complex) = 1.1mM than standard ascorbic acid (IC50 = 2.1mM) as evaluated by 
DPPH method. Also the Schiff base and its complexes were tested for the in vitro cytotoxicity 
against Ehrlich Ascites Carcinoma cell line, the Cu(II) nano-complex effectively inhibited 
Ehrlich Ascites Carcinoma growth with IC50 value of 47mM in comparison with its parent 
compound and other prepared complexes. (Saif et al., 2016)  
Abhijit et al., (2014) reported the evaluation of the biological activities of Indomethacin 
Schiff base and its Co(II), Cu(II), Mn(II) and Zn(II) metal complexes. The Co(II) and Cu(II) 
Complexes of Indomethacin  at a dose of 20mg/kg showed significant central analgesic 
activity having 66.09% and 75.45% elongation of time after 30 minutes. In this study, 
Indomethacin and its Co(II), Cu(II) and Mn(II) complexes showed mild antimicrobial activity, 
and also the Mn(II) complex displayed highest cytotoxicity with a lowest LC50 among others. 
The study indicates that the complexes of Indomethacin had analgesic, antimicrobial, 
Cytotoxic and antioxidant activities which could be subjected for further therapeutic 
evaluation 
Neelofar et al., (2017) reported the synthesis of Schiff bases derived from 2-hydroxy-1-
naphthaldehyde with L-histidine and sulfamethazine and there tin(II) complexes. The Schiff 
bases and their metal complexes were characterized by different physiochemical studies such 
as elemental analyses, atomic absorption, UV-Vis spectra, FT-IR spectra, 1H–NMR, 13C-
NMR and conductance studies.  The Antibacterial activity was evaluated using agar-well 
diffusion method against two Gram-negative bacteria; Klebsilla pneumoniae and Escherichia 
coli and three Gram-positive bacteria; Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 
and Bacillus subtilis.  While Antifungal activity was tested against three fungal isolates; 
Aspergillus niger, Aspergillus flavus and Alternaria solani).   
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The antioxidant activity of Schiff bases and their complexes was measured on the basis of the 
radical scavenging effect of 1, 1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH)-free radical activity. The 
Schiff bases and their complexes exhibited excellent antibacterial activity, antifungal activity 
and antioxidant activity. 
A series of novel Schiff bases derived from 2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-4-
methoxybenzophenone, 2-hydroxy-4-octyloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methoxy-4-
methylbenzophenone and 2-hydroxy-4-allyloxybenzophenone with thiocarbohydrazide and 
their dioxomolybdenum (VI) complexes were synthesized and characterized using elemental 
analysis, conductivity measurements, 1H-NMR, FT-IR, UV-Vis spectroscopy and mass 
spectrometry techniques. The crystal structures of the Schiff base Ligands and their 
complexes were determined by single-crystal X-ray crystallography. Spectroscopic data and 
X-ray diffraction studies confirmed that the Schiff base ligand coordinated to the metal 
through ONS. The Schiff bases and their complexes were tested for in vitro antioxidant 
activity using DPPH radical scavenging activity. (Kaya et al., 2018) 
 
 METHOLOGY 
All chemicals were purchased from Sigma Aldrich and used without further purification. All 
glass wares used were washed with detergent after soaking in conc. HNO3, rinsed with 
distilled water and dried in an oven. Weighing was conducted using electrical Melter balance 
model AB54. Infrared spectral analysis was determined using Fourier transform infrared 
spectrophotometer (FTIR-8400S) range 4000 - 400 cm-1. Electrical conductance was 
measured using Jenway conductivity meter model 4010 range 20 - 200 μs. Melting points and 
decomposition temperature were determined using microprocessor melting point apparatus 
(WRS-IB). Magnetic susceptibility was determined using magnetic susceptibility balance 
MKI Sherwood scientific ltd. Elemental analyses were determined using Series II CHNS/O 
Analyzer 2400 Perkin Elmer. The UV-Vis spectral analyses were determined using Perkin 
Elmer UV-Vis Spectrophotometer Lambda-35. 
 
 Reagents  
All chemicals used in this work were analytical grade and were used without further 
purification 
 
Preparation of Schiff base 
The Schiff base was prepared by mixing ethanolic solution of 2-hyroxy-1-naphthadehyde 
(4mmol) 25ml with that of ethanolic solution of 3-methylaniline (4mmol) 25ml. The resulting 
solution was refluxed for 4hours and then cools to room temperature; on cooling the 
precipitate formed. Then the solid was filtered, washed with ethanol and recrystalIise diethyl-
ether and then dried in desiccators over anhydrous CaCl2 to obtain the required Schiff base 
(Gomathi, et al., 2013)  
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Scheme 1: Preparation of Schiff base 

 
Preparation metal complexes 
The Cu(II) and Zn(II) complexes were prepared according to the literature reported by 
Gomathi, et al., 2013, by mixing hot ethanolic solution (4mmol) 25ml of Schiff base ligand 
with hot ethanolic solution of (2mmol) 25ml of Cu(II) and Zn(II) chloride salts. The resulting 
mixture was refluxed for 8hrs, the complex obtained in each case was cool to room 
temperature, filtered and washed with ethanol and recrystalIized with diethyl-ether to obtain 
the required complexes, and finally dried over anhydrous CaCl2 in desiccators. 
 

Where M = Cu(II) and Zn(II)  
Scheme 2: Preparation of metal complexes 
 
Solubility Test 
The solubility test of Schiff base and its metal complexes were carried out in water, ethanol, 
methanol, acetone, and chloroform, Dimethylsulfoxide, Dimethylformamide and Diethyl-
ether in which 0.2g of each sample was tested in 10ml of each solvent. The results obtained 
are shown in table.2 (Yusuf et al., 2018) 
 
Determination of Melting point of Schiff base and Decomposition Temperature of the 
metal complexes 
The melting point of Schiff base and the decomposition temperature of metal complexes were 
determined using microprocessor melting point apparatus (WRS-IB). The results obtained are 
shown in Table.1 (Aliyu et al., 2018) 
  

Resim görüntülenemiyor.
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Determination of Water of Hydration in the Complexes 
0.2g of prepared complex each was placed in a clean weighted Petri dish which was then 
placed in an oven at 110oC for 72hrs, until a constant weight was obtained.  
The weight loss if any, recorded as water of hydration from the constant weight of anhydrous 
complex; the percentage water of hydration was calculated for each complex using the 
expression below. (Ibrahim et al., 2017) 

% water of hydration = ������ ����
������� ������ �� ������  × 100% …………………. (1) 

 
Molar conductance measurements 
1mmol of each complex was dissolved in 10ml of Dimethylsulfoxide (DMSO) and the 
corresponding specific conductance value was recorded using Jenway conductivity meter 
model 4010. (Moamens, 2013) 
From the specific conductance value recorded, the molar conductance of each metal complex 
was calculated using the expression below. The results obtained are shown in Table 4. 

Molar conductance =  %&& ×���'���' '��()'���'�
����' '��'���*�����  …………………….. (2) 

  
Magnetic Susceptibility Measurement 
The magnetic susceptibility of complexes was determined using magnetic susceptibility 
balance MKI Sherwood science ltd via the expression below. The results obtained are shown 
in Table 5 (Javed, 2006).      

Xg = CL (010�)
%&34  ………………………………………………… (3) 

Where Xg = Mass susceptibility, C = 1 (Constant), L = Sample length in the tube (whose 
range should be set between 1.5 to 3.5cm, R = Reading obtained from the sample packed in 
the tube, Ro = Reading obtained from preweight empty tube, M = mass of the sample in the 
tube (measured in gram). 
 
Antioxidant activity 
The method used by Saif et al., (2016) was adopted with little modifications. The DPPH (1, 1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl) (2 mg) was dissolved in methanol (100 ml). Serial dilutions were 
carried out with stock solutions (1mg/ml) of Schiff base and its metal complexes to obtain 
concentrations of 1000, 500, 250, 125, 61.5, 31.25, 15.6 and 7.8µg/mol. The methanol 
solution of the prepared samples and DPPH solution were mixed in the ratio of 1:4 and 
allowed to stand for 30 min in darkness, for any reaction to occur. The absorbance was 
recorded at 517nm using a JASCO model V-550 UV-Vis spectrophotometer. The obtained 
absorbance values were used to calculate the % inhibition, while the calculated % inhibition 
and various concentrations values of the prepared samples were statistically analyzed using 
IBM SPPS software to obtain IC50.  
 

% inhibition = 
567896:;<= 8> <8;?98@ 1  567896:<= 8> 7:AB@=    ×%&&

567896:;<= 8> <8;?98@   ………….. (4) 
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RESULTS AND DICUSSION 
Results  
 
Table 1: Physical and Analytical Data of Schiff base and its metal complexes 

Compound                       Colour                   Melt.pt/Dec.  %Yield                     Elemental analysis 
                                                         Temp.(oC)                                     Calculate (Found) 

                                                                                                             %C                   %H             %N 

Schiff base 
 

[CuL2]. 2H2O 
 

[ZnL2] .H2O 

Yellow 
 

Green 
 

Brown 

 
 
 
 

 
 
 
 

112 
 

232 
 

218 

64.18 
 

75.06 
 

79.98 

84.76 (84.52)    5.75 (5.46)    5.36 (5.68) 
 

69.73 (69.36)    5.17(4.93)     4.52 (4.96) 
 

71.59 (71.24)   4.97 (4.78)     4.64 (4.38) 
 

Key: L = Ligand, Cu = Copper, Zn = Zinc 
 

Table 2: Solubility of the Schiff base and its metal complexes in some common solvents 
Compound Water Methanol Ethanol Chloroform Acetone DMF DMSO 
Schiff base IS SS SS S S S S 

[CuL2]. 2H2O IS SS SS S S S S 
[ZnL2]. H2O IS SS SS S S S S 

L = Ligand, DMSO = Dimethylsulfoxide, DMF = Dimethylformamide, IS = Insoluble, SS = 
Slightly soluble, S = Soluble 

 
Table 3: IR Spectra of the Schiff base and metal Complexes 

 Compound           Ѵ(O-H) cm-1            Ѵ(C=N) cm-1        Ѵ(M-O) cm-1        Ѵ(M-N) cm-1       Ѵ(H2O) cm-1         
Schiff base                 3339                       1618                         -                             -                             - 
[CuL2]. 2H2O                -                           1603                       626                       589                       3182    
[ZnL2]. H2O                 -                            1626                       611                       504                       3223                                                                

Key: L= Ligand, Cu = Copper, Zn = Zinc 
 

Table 4: Conductivity Measurement of the metal complexes in DMSO 

Complex 
Concentration 

Moldm-3 
Specific Conductance 

Ohm-1 cm-1 
Molar Conductance 

Ohm-1 cm2 mol-1 
[CuL2].2H2O 1.0×10-3 6.72×10-6 6.72 

 
[ZnL2].H2O 

 
1.0×10-3 

 
5.80×10-6 

 
5.80 

 
Key: L= Ligand, Cu = Copper, Zn = Zinc, DMSO= Dimethylsulfoxide 

  
Table 5: Magnetic Susceptibility of the metal complexes 

Compound Xg(gmol-1) Xm( gmol-1 ) µeff (BM) Property 

[CuL2]. 2H2O 2.06×10-6 1.28×10-3 1.75 Paramagnetic 

[ZnL2]. H2O -4.20×10-7 -2.8×10-3 -Ve Diamagnetic 

Key: L = Ligand, Cu = Copper, Zn = Zinc  
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Figure 1: Antioxidant activity of Schiff base and its metal complexes 

 
Discussion 
The reaction between 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 3-methylaniline yielded Schiff base 
ligand (2-hydroxy-1-naphthalidene-3-methylaniline) which is  yellow solid with the 
percentage yield of 64.18% and melting point temperature of 112oC. (Table.1) this is in 
agreement with the colour and closer in melting point reported by Gomathi et al., (2013). 
The reaction between Schiff base and hydrated Cu(II) and Zn(II) metal salt formed complexes 
with different texture and colours (Table.1), the differences in colours may be due to charge 
transfer or nature of the ligand. The decomposition temperature of the prepared complexes 
fall in the range of 218oC - 232oC respectively (Table.1), these high temperature indicated the 
good stability of the complexes due to coordination between the Schiff base and the metal ion 
and in the complexes, this is closer to the results reported by Ibrahim et al., (2017). Also the 
elemental analysis data revealed slight differences between the observed and calculated 
percentage values of CHN respectively (Table.1). These values are in good agreement with 
the proposed structures of the prepared complexes. 
The Schiff base and its metal complexes are found to be soluble in some common organic 
solvents such as Dimethylsulfoxide (DMSO), Acetone, Chloroform, and Dimethylformamide 
(DMF), and slightly soluble in Methanol and Ethanol  and insoluble in Water and Diethyl-
ether. (Table.2), this is in agreement with the solubility of similar complexes reported by 
Grace et al., (2015). 
The values obtained in the spectrum of the Schiff base revealed a band at 3339cm-1 which 
may be attributed to Ѵ(-OH) stretching vibration, and this band disappeared in the spectra of 
the metal complexes indicating the coordination of the Schiff base with the metal ion through 
phenolic oxygen, another band appeared at 1618cm-1 which may be attributed to Ѵ (>C=N-) 
stretching vibration and  this band shifted to lower region range (1603 - 1626cm-1) in the 
spectra of the Cu(II) and Zn(II) complexes respectively. (Table.3) also indicating the 
coordination of the Schiff base to the metal ion through nitrogen atom of azomethine group. 
The new bands appeared in the spectra of the complexes in the ranges (611 - 626cm-1) and 
(504 - 589cm-1), these are attributed to Ѵ(M-O) and Ѵ(M-N) stretching vibration 
respectively, (Table.3) also indicating the coordination of the Schiff base ligand to the metal 
ion. Another bands appeared in the spectra of the metal complexes in the region range (3182 - 
3223cm-1) which may be attributed to Ѵ(H2O) stretching vibration.  
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The molar conductance values range (5.80 – 6.72Ω-1cm2mol-1) indicated both Cu(II) and 
Zn(II) Complexes are non electrolytes. (Table.4) and these values are very close to the values 
reported by Uddin et al., (2014).   
 The values obtained from magnetic susceptibility measurement of the prepared complexes at 
room temperature i.e.; 1.75BM indicated Cu(II) complex as paramagnetic while –Ve 
indicated Zn(II) as diamagnetic. (Table.5) 
The result obtained from DPPH scavenging activity of Schiff base and its metal complexes 
indicated good antioxidant activity for both the Schiff base and its metal complexes, this may 
be attributed to the present of electron donating group attached to benzene ring of the 
prepared compounds. 
 
CONCLUSION 
The Schiff base derived from 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 3-methylaniline and its 
corresponding Cu(II) and Zn(II) complexes were prepared and characterized successfully. The 
molar conductance values range (5.80 – 6.72Ω-1cm2mol-1) indicated non electrolytic nature of 
the complexes. The Cu(II) complex is found to be paramagnetic while Zn(II)  complex is 
found to be diamagnetic. The FTIR and elemental analysis data revealed 1:2 metal-ligand 
ratios in all the prepared complexes. Both the Schiff base and its complexes revealed good 
antioxidant activity similar to that of the standard drugs (Ascorbic acid).  
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A SYSTEMATIC REVIEW OF 21ST-CENTURY CHEMISTRY LABORATORY EXPERIMENTS 

AND CLASSROOM INSTRUCTIONS FACILITATED/AIDED WITH DIGITAL TECHNOLOGIES 

AND E-RESOURCES 
 

Hassan Aliyu 
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ORCID: 0000-0003-4929-3126 
 
Abstract 
The study is a systematic review that looked at several technological tools used by academics 
to support 21st-century chemistry classroom instruction and lab experiments. Different 
database, search engines, journals and libraries where visited to obtain the most recent 
relevant studies conduction from 2012 to 2022. After executing different screening steps, the 
review emerged with a total of 53 articles published in renowned journals of chemistry related 
field. Reviewed articles were categorized into different kind of technologies employed in 
addressing challenges in teaching and learning of chemical processes. That is, there are three 
articles in Robotocs, twenty articles uses web-based resources with major having integration 
of learning management system, fifteen articles utilized virtual laboratories, seven articles 
uses Computer & Mobile software application, ten articles uses  video technology, and eight 
utilizes digital game elements. The result reveals that VR2E2C system, Authentic Intelligent 
Robotics for Chemistry (AIR-Chem), and LEGO-based automation device were the robotics 
tools used by researchers for facilitation of classroom instruction of chemical concepts 
including inorganic and general chemistry. It also reveals that the type of web resource that is 
integrated with an LMS, such as Google Classroom, Edmodo, Mooc, Moodle, and others, is 
the one that is utilized most frequently. Furthermore, the findings reveal that the virtual 
laboratories used for facilitating chemistry instruction include the Virtual Reality 
Multisensory Classroom (VRMC), Blackboard Learning System (BLS), PhET interactive 
simulation, ChemVLab+, and Interactive Molecular Dynamics in Virtual Reality (iMD-VR). 
Other findings reveal that computer and mobile device software applications used by 
researchers include Elements 4D, MoleculAR, iMolview Lite, MATLAB, Courseware, and 
CHEMTrans. The study concluded that technological advancement in the twenty-first century 
revolutionized chemistry instruction, making it more realistic than abstract.  
Keywords: Chemistry, Instruction, Technology, 21st century, Experiment, Classroom



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1389 

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL SCREENING OF SCHIFF BASES AGAINST 
MAO-A AND MAO-B ENZYMES 

 
Furqan Ahmad Saddique 
Department of Chemistry, Government College University 
ORCID: 0000-0002-8565-4024            
 
Matloob Ahmad 
Department of Chemistry, Government College University 
ORCID: 0000-0003-1302-8056 
 
ABSTRACT 
Three series of Schiff bases were synthesized starting from the base catalyzed isomerization 
of methyl 2-(1,1-dioxido-3-oxobenzo[d]isothiazol-2(3H)-yl)acetate 9 into methyl 4-hydroxy-
2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide 10. The ester 10 was N-methylated and 
benzylated to get the derivatives 11 and 12 respectively. Afterwards, treatment of compounds 
10-12 with hydrazine monohydrate afforded the precursor carbohydrazides 13-15 which were 
condensed with a variety of aldehydes and ketones under acidic conditions to get three series 
of Schiff bases 16-18. After spectroscopic characterization, all the compounds were screened 
for their inhibitory potential against MAO-A and MAO-B enzymes. A number of derivatives 
were found effective against both types of enzymes. However, the Schiff base 9i having an 
IC50 value of 0.11 mM exhibited the most remarkable inhibitory effect against MAO-A 
enzyme. Similarly, the 1,2-benzothiazine carboxylate 3 showed better inhibition of MAO-B 
enzyme with an IC50 value of 0.21 mM. In short, the presented compounds were found to 
possess potent anti-depression activity. 
Keywords: spectroscopic, compounds, synthesized 
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LOW COST SORBENT FOR THE REMOVAL OF ACID DYES FROM AQUEOUS 
SOLUTIONS 

 
Nisrine Nouj  
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Agadir, IBN ZOHR University 
 
Naima Hafid  
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Agadir, IBN ZOHR University 
 
Igor Cretescu 
Department of Environmental Engineering and Management, Faculty of Chemical 
Engineering and Environmental Protection, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi  
 
Abstract 
A low sorbent derived from shrimp carapace (CV) was tested for its ability to biosorb Acid 
Red 337 (AR) and the chromic 1:2 complex of Acid Blue 349 (AB). Sorbent characteristics, 
dye concentration, contact time and working pH were the factors considered. SEM images of 
the CV show different morphologies and pore structures. The FTIR spectra of the CVs show 
the presence of chitin. AR dye showed higher absorption compared to AB dye for all sorbents. 
Excellent adsorption capacity for red and blue acids with maximum adsorption capacities 
above 150.42 mg/g. Adsorption kinetics obey the pseudo-second order model. The Freundlich 
model best fits the experimental sorption isotherms. Through these processes, we have been 
able to clean up industrial wastewater, as well as prove the value of chitin as an effective 
biopolymer in several fields of application. The methods of preparation and chemical 
functionalization as well as the characterization techniques allowed us to successfully solve 
this problematic. The present study suggests that the sorbent derived from the studied wastes 
is effective for the removal of low molecular weight acid dyes from water. 
Keywords: Biosorption, Acid dyes, Sorption, chitin, shrimp waste, Isotherm Kinetic. 
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KOYUNLARDA HAYVANA DAYALI REFAH GÖSTERGELERİ ve ÖNEMİ 
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ORCID: 0000-0001-9044-8092 
 
Özet  
Son yıllarda tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği konusundaki talepleri, hayvanlardan elde 
edilen gıdanın kalitesinin artırılması noktasında çiftlik düzeyinde hayvan refahının 
izlenmesini sağlayacak ölçütlerin geliştirilmesine ve düşük hayvan refahına bağlı ekonomik 
kayıpların azaltılmasına duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Hayvan refahı 
göstergeleri genellikle; hayvana dayalı (hayvanların gözlemlenmesi veya incelenmesi yoluyla 
değerlendirilen göstergeler, kaynağa dayalı (barınma ve otlatma gibi hayvanlarla ilgili 
hükümleri değerlendiren göstergeler), veya yönetim temelli (yönetim uygulamaları ile ilgili 
göstergeler) olarak üç kategoride incelenir. Koyunlar, kapalı/yarı kapalı/açık gibi çok farklı 
ortamlarda barındırıldıklarından kaynağa dayalı göstergeler refahın birörnek 
değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle koyunlarda hayvana dayalı göstergelere 
odaklanan bir refah değerlendirme planının daha yararlı olacağı kabul görmektedir. Bununla 
birlikte, birçok hayvan türü için çiftlikte hayvana dayalı refah durumuyla ilgili veriler hala 
eksiktir. Oysa çiftlikte hayvan refahı değerlendirmeleri, hayvan refahı kalite standartlarının 
sürdürülebilmesi için önemli bir role sahiptir ve dünya çapında geçerli ve güvenilir bir şekilde 
yapılmalıdır. Çiftlikte hayvan refahının güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde izlenmesi için 
yeni refah değerlendirme metotları önerilmekte ve bunlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu 
çalışmada çiftlikte koyunlarda refahın değerlendirilmesinde hayvan temelli göstergeler olarak 
davranış, topallık, vücut kondisyon skoru gibi parametreler yanında gözlerin ve kulakların 
duruşu, mukoza rengi, ağrı ile ilişkili yüz ifadesi, çıkarılan sesler, yapağı durumu, dag skoru, 
deri yaralanmaları, yatma süresi, diş gıcırdatma ve diş kaybı gibi literatürde nispeten yeni olan 
bazı göstergeler son yıllardaki literatürler aracılığıyla incelenmiştir. Koyun refahının büyük 
ölçüde hayvana dayalı parametreler yoluyla çiftlikte kapsamlı değerlendirilmesi yönünde 
yapılacak çalışmaların artması bu parametrelerin güvenilirliğini artıracaktır. Bu sayede 
çiftlikte refah değerlendirmede hayvana dayalı göstergelerin potansiyel olarak kullanımı 
desteklenmiş ve koyunlar için refah değerlendirme protokolü dünya çapında bir standarda 
oturtulmuş olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Koyun, Refah Göstergeleri, Çiftlik, Değerlendirme  
 
 

ANIMAL-BASED WELFARE INDICATORS IN SHEEP and IMPORTANCE 
 
Abstract 
In recent years, consumers' demands for food quality and safety have increased day by day; 
the need to develop criteria that will enable monitoring of animal welfare at the farm level and 
to reduce economic losses due to low animal welfare, especially in terms of increasing the 
quality of food obtained from animals.   
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Animal welfare indicators are generally examined in three categories; animal-based 
(indicators assessed through observation or examination of animals), source-based (indicators 
that assess animal-related provisions such as housing and grazing); and management-based 
(indicators related to management practices). Since sheep are housed in very different 
environments such as indoor/semi-open/open, resource-based indicators make it difficult to 
evaluate welfare uniformly. For this reason, it is accepted that a welfare assessment plan 
focusing on animal-based indicators in sheep would be more beneficial. However, data related 
to welfare status on-farm are still missing for many animal species. Whereas on-farm animal 
welfare assessments play a key role in maintaining animal welfare quality standards and, 
should be done in a valid and reliable way worldwide. New welfare assessment methods are 
proposed and are being developed for reliable and sustainable monitoring of animal welfare 
on the farm. In this study, in addition to animal-based indicators such as behavior, lameness, 
and body condition score in the evaluation of the welfare of sheep on-farm, some indicators 
that are relatively new in the literature, such as the posture of eyes and ears, facial expression 
associated with pain, vocalizations, fleece condition, dag score, skin injuries, lying time, teeth 
grinding and tooth loss, were also examined. Increasing the number of studies that 
comprehensively evaluate sheep welfare on the farm, largely through animal-based 
parameters, will increase the reliability of these parameters. Thus, the potential use of animal-
based indicators in welfare assessment in farm will be supported and the welfare assessment 
protocol for sheep will be placed to a worldwide standard. 
Keywords: Sheep, Welfare Indicator, Farm, Assessment 
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Özet 
Güvercin insanlık tarihinde önemli yer tutan hayvan türlerinden birisidir. Güvercinlerin M.Ö. 
4500 yıllarında Orta Asya’da evcilleştirildiği tahmin edilmektedir. Evcil güvercin ırkları 
Columbinae alt familyasında Columba cinsinde yer alan Columba livia (kaya güvercini) 
türünden köken almış olup; tüm Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkaslar’a kadar olan geniş alana 
yayılmış durumdadır. Güvercinler hızlı ve güvenli haberleşme amacıyla geçmişte yaygın 
olarak kullanılmıştır. M.Ö. 300 yılında, güvercinlerle tüm Çin'i kapsayan bir posta sistemi 
kurulmuştur. Ticaret yollarıyla güvercin yetiştiriciliği Güneydoğu Akdeniz üzerinden, 
dünyanın değişik bölgelerine yayılmıştır. Yine dünyanın çeşitli bölgelerinde geçmişte ve 
günümüzde et üretimi amacıyla yetiştirilen güvercin ırkları bulunmaktadır. Günümüzde 
güvercin yetiştiriciliği çoğunlukla hobi ve yarışma amaçlı yapılmaktadır. Güvercinler 
yetiştiricilik amacına göre dalıcı, taklacı, makaracı, dönücü, çember dövücü, filo uçucusu, 
yüksek uçucu, besi, posta, süs ve ötücü ırklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye için önemli 
bir gen kaynağı ve kültürel miras olan güvercin ırkları ile ilgili sınırlı da olsa çalışmalar 
yapılmış, Bursa Oynarı, Trakya Makaracısı, Edremit Kelebek Güvercini ve  Alabadem, Muğla 
Dalıcı Güvercini ve Hünkari ırk olarak tescil edilmiştir. Ayrıca çoğunluğu ilgili genotiplerin 
morfolojik özelliklerinin incelendiği Taklacı (Ankara ve Kırıkkale illerinde yetiştirilenler), 
Filo Güvercinleri, Muradiye Dönek Güvercini, İskenderun, Yapışan, Çakal, Mülakat, 
Makaracı genotipleri ile ilgili bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Çeşitli çalışmalarda 70’ten 
fazla ırk/genotipin Türkiye’de yetiştirildiği belirtilmektedir. Türkiye’de yetiştirici dernekleri 
ve federasyonlar tarafından güvercinler ile ilgili yarışmalar ve sergiler organize edilmektedir. 
Yerli ırklara ek olarak dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen Posta (Yarış) güvercinlerinin 
önemi Türkiye’de her geçen gün artmaktadır. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa illeri 
ile Trakya’da ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde profesyonel olarak Posta Güvercini 
yetiştiriciliği yapılmakta olup; ulusal ve uluslararası yarışmalara güvercinler 
gönderilmektedir. Bu derleme çalışmasında Türkiye’de güvercin yetiştiriciliği hakkında bilgi 
vermek amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Güvercin, genotip, Türkiye, yetiştiricilik   
 

PIGEON BREEDING IN TURKEY 
 
Abstract 
Pigeon is one of the animal species that has an important place in human history. It is 
estimated that pigeons were domesticated in Central Asia around 4500 BC. Domestic pigeon 
breeds originated from the Columba livia (rock pigeon) species of the Columba genus in the 
Columbinae subfamily and it is spread over a wide area as far as all of Europe, North Africa 
and the Caucasus. Pigeons had widely used in the past for fast and safe communication. In 
300 BC, a postal system with pigeons covering all of China was established.   
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Pigeon breeding has spread from the Southeast Mediterranean to different parts of the world 
through trade routes. There are pigeon breeds bred for meat production in various parts of the 
world in the past and today. Today, pigeon breeding is mostly done for hobby and 
competition purposes. Pigeons are classified as diver, tumbler, roller, spinner, ring beater, 
fleet flyer, high flyer, meat type, racing, show and singer breeds according to their breeding 
purpose. Few studies have been carried out on pigeon breeds, which are an important gene 
source and cultural heritage for Turkey, and they have been registered as Bursa Roller, Thrace 
Roller, Edremit Kelebek Roller, Alabadem, Muğla Pigeon and Hünkari breeds. In addition, 
there are scientific studies on Taklacı (raised in Ankara and Kırıkkale provinces), Filo 
Pigeons, Muradiye Dönek Pigeon, Scandaroon, Yapışan (Tumbler), Cakal, Mulakat, Oriental 
genotypes. It is stated in various studies that more than 70 breeds/genotypes are reared in 
Turkey. In Turkey, pigeon competitions and exhibitions are organized by breeder associations 
and federations. In addition to native breeds, the importance of racing pigeons, which are 
widely bred around the world, is increasing day by day in Turkey. Especially in the provinces 
of İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Trakya and Southeast Anatolia, Racing Pigeon breeding is 
carried out professionally; pigeons are sent to national and international competitions. In this 
review study, it was aimed to give information about pigeon breeding in the Turkey. 
Keywords: Pigeon, genotype, Turkey, breeding 
 
1. Giriş 
Güvercin insanlık tarihinde önemli yer tutan hayvan türlerinden birisidir. Eski zamanlarda 
dini sembol olarak tanınan güvercinler daha sonra savaşlarda mesaj iletme aracı olarak 
kullanılmış günümüzde ise barışın sembolü olarak kabul edilmiştir (Atasoy ve ark., 2013). 
Güvercinler, omurgalıların kuşlar sınıfı, Columbiformes takımı, Columbidae ailesinde yer 
almaktadır (Snow ve Perrins, 1998). Evcil güvercin ırkları Columbinae alt familyasında 
Columba cinsinde yer alan Columba livia (kaya güvercini) türünden köken almış olup; tüm 
Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkaslar’a kadar olan geniş alana yayılmış durumdadır (Murton ve 
ark, 1971). 
Güvercinlerin M.Ö. 4500 yıllarında Orta Asya’da evcilleştirildiği tahmin edilmektedir. Evcil 
güvercinin kökeninin Kaya güvercini (Columba livia) olduğu görüşü 1850’li yıllarda Charles 
Darwin tarafından ileri sürülmüştür (Couzens, 2005). Literatürlerde evcil güvercinin 
(Columba livia domestica), kaya güvercini dahil olmak üzere farklı iki ya da dört yabani 
güvercin genotipinin melezlenmesi sonucu ortaya çıktığı bildirilmektedir (Johnston, 1990; 
İşçen, 2019-a). Güvercinler, yaklaşık 350 ırk içerisinde sınıflandırılmakta olup yarış, süs, 
hizmet ile et üretimi gibi farklı amaçlar doğrultusunda yetiştirilmektedir (Atasoy ve ark., 
2013).  
 
2. Güvercin ırklarının sınıflandırılması 
Güvercinler; vücut yapısı, renk, kuyruk telek sayısı, paçalılık gibi özelliklere göre birçok 
şekilde sınıflandırılabilir. Ancak en kullanışlı sınıflandırma yetiştiricilik amacına göre 
sınıflandırmadır. Yetiştirme amacına göre güvercinler; dalıcı, taklacı, makaracı, dönücü, 
çember dövücü, filo uçucu, yüksek uçucu, posta, süs, ötücü ve besi güvercini olarak 
sınıflandırılabilir. 
 Dalıcı güvercinler, belirli bir yükseklikte uçmakta iken yetiştiricisinin elindeki açık 
renkli güvercini (parıltı) göstermesi sonucu dalma hareketi yaparlar.  
 Taklacı güvercinler, uçuş sırasında öne veya arkaya takla atarlar.  
 Makaracı güvercinler, havada kendi etrafında dönerek aşağı doğru süzülürler. Bu 
süzülme makaraya sarılan bir ipin serbest ucundan tutarak makaranın yüksekten bırakılmasına 
benzer.   
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 Dönücü güvercinler, gaga ve kuyruk ekseninde kendi etraflarında dönerler.  
 Çember dövücü güvercinler, havada çember çizerek uçarken aynı zamanda takla 
atarlar.  
 Filo uçucusu güvercinler, gökyüzüne yükselerek grup olarak uçan güvercinlerdir.  
 Yüksek uçucu güvercinler, yükseklerde genellikle tek başına uçan güvercinlerdir.  
 Posta güvercinleri, uzun mesafeleri uçtuktan sonra eski yerlerine dönebilen kuşlardır.  
 
 Süs güvercinleri, görsel açıdan göz dolduran, seyirlik amaçlı güvercinlerdir. Genellikle 
uçurulmazlar.  
 Ötücü güvercinler, çıkardıkları ses ile öne çıkarlar.  
 Besi güvercinleri, eti için beslenen ergin canlı ağırlığı yüksek olan güvercinlerdir. 
(Yılmaz, 2012; Özçelik, 2019).  
 
3. Türkiye’de Güvercin Yetiştiriciliği  
Türkiye’de Bursa Oynarı, Trakya Makaracısı, Edremit Kelebeği, Alabadem, Muğla Dalıcı 
Güvercini ve Hünkari ırk olarak tescil edilmiştir. Ayrıca Taklacı (Ankara ve Kırıkkale 
illerinde yetiştirilenler), Filo Güvercinleri, Muradiye Dönek Güvercini, İskenderun, Yapışan, 
Çakal, Mülakat, Makaracı tipleri ile ilgili bilimsel çalışmalar da bulunmaktadır (Atasoy ve 
ark., 2013; Balcı ve Ark., 2018; Soysal ve ark., 2011; Erdem ve ark., 2021; Erdem ve ark., 
2018; Türkeş ve Gündüz, 2021; Özçelik, 2019; Özbaşer ve ark.,2016; Özbaşer ve ark.,2020; 
Özbaşer ve ark.,2021; Çelik, 2022; Yıldırım ve ark., 2018). 
 
3.1. Türkiye Yerli Güvercin Irkları ve Genotipleri 
Bursa Oynarı, Trakya Makaracısı, Edremit Kelebeği, Alabadem, Muğla Dalıcı Güvercini ve 
Hünkari ırk olarak tescil edilmiş olup çeşitli çalışmalarda 70’ten fazla ırkın ülkemizde 
yetiştirildiği belirtilmektedir (Yılmaz ve ark., 2013).  
 
3.1.1. Bursa Oynarı 
Bursa Oynarı’nın Beyaz, Siyah, Muskalı, Karabaş, Kalaça ve Yaşmaklı olmak üzere farklı 
tipleri bulunmaktadır.  Bursa ve yöresinden köken almıştır. Batı Anadolu’da da görülmekte 
ancak Bursa ve yöresi dışında fazla yaygın değildir. Uçuş performansı ve renkleri için 
yetiştirilmektedir.  Makaracı (birbiri peşine taklalar atan) ve taklacı olarak bilinen bir ırktır. 
Uzun süre uçan bir güvercin ırkıdır. 2010 yılında tescil edilmiştir (Balcı ve ark., 2018; T.C. 
Resmi Gazete 2010, 27463). 
 
3.1.2. Trakya Makaracısı 
Trakya Bölgesi’nde özel merak (uçuş, makara performansı ve renk) için yetiştirilmektedir. 
Trakya bölgesine has bir güvercin ırkıdır. Uzun süre ve yüksekte uçabilen, uçuş sırasında 
kesintisiz ve seri takla (makara) atabilen bir güvercin ırkıdır. 2011 yılında tescil edilmiştir 
(Soysal ve ark., 2011; T.C. Resmi Gazete, 2011, 28036). 
 
3.1.3. Alabadem 
Alabadem; Edirne ili çevresinde hobi amaçlı yetiştirilen ve 2012 yılında tescil edilmiş bir 
güvercin ırkıdır. Makaracı (3-5 taklalı kısa makara) bir ırk olmakla birlikte daha çok dış 
görünüşü için yetiştirilir (Erdem ve ark., 2021; T.C. Resmi Gazete, 2012-b, 28384).  
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3.1.4. Edremit Kelebek Güvercini 
Edremit Kelebek güvercini başlıca Balıkesir ili Edremit ilçesi ve civarında aynı zamanda Batı 
Anadolu’nun bazı illerinde; uçuş stili ve dönüş hareketi ile renk özellikleri nedeniyle hobi 
amaçlı yetiştirilmektedir. Başlıca yetiştirme amacı uçuş esnasında sergilediği “dönüş” 
hareketidir. Edremit Kelebek güvercininin tepeli ve tepesiz olmak üzere iki farklı tipi vardır. 
2012 yılında tescil edilmiştir (Erdem ve ark., 2018; T.C. Resmi Gazete, 2012-a, 28384). 
 
3.1.5. Muğla Dalıcı Güvercini 
Muğla ili çevresinde; uçuş stili ve renk özellikleri nedeniyle hobi amaçlı yetiştirilmektedir. 
Orta büyüklükte, yabani güvercin formunda olup düz renkli, havadayken yere doğru dalması 
ve dönücülüğüyle bilinen, tepeli ve tepesiz varyeteleri bulunan bir güvercin ırkıdır. 2013 
yılında tescil edilmiştir (Anonim, 2022; T.C. Resmi Gazete, 2013, 28761). 
 
3.1.6. Hünkâri 
Türkiye’de çoğunlukla Klasik ya da Yerli Hünkâri adı ile bilinen kendine özgü ve ayırt edici 
pek çok özelliği bulunan bu güvercin ırkı, dünya üzerinde Classic Oriental Frill, Old 
Fashioned Oriental Frill ya da Old Style Oriental Frill adı ile tanınmaktadır (Türkeş ve 
Gündüz, 2021). Kuyruğun ucu yerden biraz yukarıda ve gövdesi genel olarak yere yaklaşık 
45º açı yaparak durur. Göğsündeki belirgin gül, oldukça gür paçalı ayakları, başının 
arkasındaki iğne tepesi ve orta boyla kısa arası gagası tipik özelliklerindendir (T.C. Resmi 
Gazete, 2020, 31325).  
 
3.1.7. Diğer Genotipler 
Yakın geçmişte Filo güvercinleri, Taklacı, Muradiye Dönek Güvercini, İskenderun Güvercini, 
Yapışan, Çakal, Mülakat, Makaracı gibi genotiplere ile ilgili çalışmalar yapılmış ancak henüz 
tescil işlemleri tamamlanmamıştır. 
Filo güvercinleri tek ırk/genotipten oluşmamaktadır; içerisinde çok sayıda ırk/genotip 
barındırmaktadır. Filo güvercini terimi toplu şekilde düz uçum sergileyen güvercinleri 
tanımlamaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve çevresinde filo güvercinleri yetiştiriciliği yaygındır. Filo 
güvercinleri Kasım-Nisan ayları arasında eş zamanlı olarak havaya bırakılarak, büyük gruplar 
halinde uçurulmaktadırlar. Havada yaklaşık üç saat kalabildikleri bildirilmektedir. Bu olaya 
karışma adı verilmektedir. Bu nedenle bu kuşlara karışma kuşu da denilmektedir (Özbaşer ve 
ark., 2016). 
Taklacı güvercinlerin kökeninin Orta Asya olduğu ve Türkler tarafından yetiştirildiği; 
Türklerin göçleri ile birlikte dünya üzerine yayıldığı bildirilmiştir. Taklacı güvercin 
yetiştiriciliği tüm Türkiye’de yaygın şekilde yapılmaktadır(Öğüt, 1998).  
Yılmaz ve ark. (2013), yaptıkları çalışmada Türkiye’de dalıcı, taklacı, dolapçı, dönücü, filo 
uçucusu, yüksek uçucu, yarışçı (posta), süs ve ötücü olmak üzere 9 grupta 72 güvercin 
genotipi bulunduğunu bildirmiştir. Dalıcı grubunda Adana, Ağ, Azman, Bango, Baska, 
Dolapçı, Domino, Dönek, Kelebek, Mısıri, Oynak, Ödemiş ve Yoz olmak üzere 13 
ırk/genotip; taklacı grubunda Alabadem, Anadolu Çember Dövücüsü, Göğsüak, İçağlı, 
Ketme, Kızılbaş, Malatya, Taklambaç olmak üzere 8 genotip; dolapçı grubunda Çakal, Bursa, 
Çorum, İzmir Makaracısı, Mülakat, Osmanlı Makaracısı, Takla, Trakya Makaracısı olmak 
üzere 8 genotip; dönücü grubunda Tel Kuyruk ve Trabzon olmak üzere 2 genotip; filo 
uçucusu grubunda Amberi, Bağdat, Baştankara, Bayramlı, Buludi, Burmalı, Çakçırlı, Çiçi, 
Dervişaliler, Fırfırlı, Güllü, Halebi, İskenderun, İspir, İspir Bağdadi, İstanbullu, İstanbullu 
Kırkkuyruk, Karaperçemli, Karakuyruk, Keşpir, Kınıfırlı, Mazoni, Meverdi, Müsevvet, 
Nakışlı, Şafra, Sırtıkızıl ve Trakya Makaracısı olmak üzere 28 genotip; yüksek uçucu 
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grubunda Katal, Van Yüksek Uçucusu ve Yaşmaklı olmak üzere 3 genotip; yarışçı grubunda 
Posta ırkı; süs grubunda Gümüşkuyruk, Hünkari, Karakan, Selçuklu ve Tavuskuyruk olmak 
üzere 5 ırk/genotip ile ötücü grupta Ankut, Bayburt, Demkeş ve Kumru olmak üzere 4 
genotipin bulunduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca bu ırk/genotiplerin bazılarında renk 
varyetelerinin de bulunduğunu belirtmişlerdir. Burak (2011), tarafından yapılan çalışmada 
Adana, Bayburt ve Çorum ırklarının karyolojik analizleri yapılmıştır. 
 
4. Sonuç 
Evcil güvercin 6.000 yıldan daha fazla bir süredir farklı amaçlar için yetiştirilmektedir. Farklı 
amaçlar için yetiştirilen çok farklı güvercin ırkları bulunmaktadır. Türkiye güvercin 
ırkları/genotipleri bakımından çok zengindir ve güvercin yetiştiriciliği kültürel olarak nesilden 
nesile aktarılmaktadır. Yakın geçmişte bilimsel çalışma sayısında artış görülse de tescillenmiş 
ırk sayısı çok sınırlı kalmıştır. Ülkemizde çok uzun süredir yetiştirilen güvercin 
genotiplerinde gen kaynaklarının korunması amacıyla yakın zamanda tescillenip koruma 
altına alınması gerekmektedir. 
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DÜNYADA YAĞLI TOHUMLU BİTKİLERİN ÜRETİMİ VE ÖNEMİ 
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ÖZET 
Bu araştırma insan beslenmesinde temel gıdalardan biri olan bitkisel yağların eldesinde 
kullanılan ve insan sağlığı için önemi her geçen gün artan yağlı tohumlu bitkilerin dünyada 
ekim alanı, üretim ve verimdeki değişimlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temin edilen 1995-2020 yılları arasında 
yağlı tohumlu bitkilere ait verilerden faydalanılarak analiz edilmiştir. Yağlı tohumlu bitkiler 
evsel bitkisel yağ ihtiyacını karşılamasının yanında yem, kimya ve yenilenebilir enerji 
üretimine katkıda bulunan önemli ve stratejik bitki konumundadır. Tohum içeriğinde yüksek 
oranda yağ yanında protein, karbonhidrat, mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle insan ve 
hayvan beslenmesinde, kozmetik sanayide, biyodizel üretimi için ise enerji sektöründe 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Yağlı tohum bitkilerinin ekim alanı 1995-2020 yılları 
arasında genelde artış yönlü olmasına karşın 1996 ve 2007 yıllarında sırasıyla %2.6 ve 3.1 
oranında azalma olmuştur. Yağlı tohumlu bitkilerin üretiminde ise artışa rağmen özellikle 
2009, 2012 ve 2018 yıllarında önemli düzeyde düşüş yaşanmış ve bu düşüş sırasıyla %2.6, 4.6 
ve 1.9 olarak belirlenmiştir. En önemli yağlı tohum bitkisi olan soya ise yağlı tohumlu bitkiler 
içerindeki oranı 1995 yıllarda %45  iken 2020 ise %56.6 olarak gerçekleşmiştir. Soya bitkisini 
ise yaklaşık % 13.0 ekim alanı payı ve %11.6 üretimdeki payı ile kolza bitkisi takip etmiştir.  
Yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanı ve üretim miktarı aspir bitkisi dışında genel olarak 2000 
yıllarda başlayan artış ivmesi günümüze kadar devam etmiştir. Üretim miktarı ise ekim alanı 
artışından daha yüksek oranda artış göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Yağlı tohumlu bitkiler, üretim, verim 
 
THE PRODUCTION AND IMPORTANCE OF OILSEED PLANTS IN THE WORLD 

 
ABSTRACT 
This research was carried out to determine the changes in planting area, production and yield 
of oilseed plants. Oilseed plants are used in the production of vegetable oils, which is one of 
the basic foods in human nutrition, and whose importance for human health is increasing day 
by day. In the study, planting area, production and yield data of oilseed plants between the 
years 1995-2020, which are obtained from the World Food and Agriculture Organization 
(FAO) were analysed. Oilseed plants are important and strategic plants that contribute to the 
production of feed, chemistry and renewable energy as well as meeting the need for domestic 
vegetable oil. It has a very important place in human and animal nutrition, in the cosmetic 
industry, and in the energy sector for biodiesel production due to its high content of oil as well 
as protein, carbohydrates, mineral substances and vitamins. Although the cultivation area of 
oilseed crops was generally increasing between 1995 and 2020, there was a decrease of 2.6% 
and 3.1% in 1996 and 2007, respectively. Despite the increase in the production of oilseed 
plants, there was a significant decrease especially in 2009, 2012 and 2018, and this decrease 
was determined as 2.6%, 4.6 and 1.9 %, respectively. Soybean, the most important oilseed 
plant, was 45% in oilseed plants in 1995, while it was 56.6% in 2020. Soybean plant was 
followed by rapeseed plant with a share of approximately 13.0% of cultivation area and 
11.6% of production. The increase in the cultivation area and production amount of oilseed 
plants, which started in the 2000s, has continued until today, except for the safflower plant.  
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The amount of production, on the other hand, increased at a higher rate than the increase in 
cultivation area. 
Keywords: Oilseed plants, production, yield 
 
GİRİŞ 
İnsan ve hayvan beslenmesinde önemli yeri olan yağlı tohumlu bitkiler aynı zamanda sanayi 
sektörü içinde önemli bir hammadde sağlamaktadır. Yağlı tohumlu bitkiler tohumlarında 
yüksek oranda yağ bulundurmaları yanında tohumlarındaki zengin protein, karbonhidrat, 
mineral maddeler ve vitaminlerle birlikte sağlıklı beslenme için vaz geçilmezdir. Yağındaki 
zengin tekli ve çoklu doymamış yağ asit kompozisyonları ile sağlıklı büyüme, gelişme ve 
hayatın idamesi için önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle hayvansal yağların yetersiz 
ve pahalı olması nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir paya sahiptir. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre kişi bazı yağ arzı 3 yıllık ortalama verilere göre 
günlük 85.4 g/kişi olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında 767.9 milyon kişi ise yetersiz 
beslenmektedir (FAO, 2022). Yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen ham yağdan geri kalan 
küspe ise yüksek protein içeriği nedeniyle hayvan beslenmesinde önemli düzeyde 
kullanılmaktadır. Dünyada üretilen 1.1 milyar ton karma yem kullanımın yaklaşık 300 milyon 
tonu yağlı tohum küspesinden elde edilmektedir (Karakuş, 2019). Yağlı tohumlu bitkilerden 
elde edilen yağlar gıda maçlı kullanım dışında sanayide de önemli düzeyde kullanılmaktadır. 
Özellikle kozmetik, boya, sabun, ilaç vb. alanlarda kullanımı dışında biyo-dizel üretiminde 
önemli düzeyde kullanılmaktadır. Özellikle çevreci yaklaşım ve iklim değişikliğinin 
önlenmesi ve azaltılması için dünya çapında gerçekleşen yaklaşımla dizel yakıtlara ek bitkisel 
yağların katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucu açığa çıkan ve yakıt 
olarak kullanılmasıdır. Dünyada petrol varlığında azalma, fiyat dengesizlikleri, bağımlılıkların 
azaltılması ve çevre kirliği yönünden önemli etkiye sahiptir. Bu çalışma ile 1995 yılından 
2021 yılana kadar dünyada ekonomik anlamda önemi bulunan yağlı tohumlu bitkilerin üretim 
alanı, miktarı verim potansiyeli yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırmanın ana materyalini Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) elde 
edilen veriler oluşturmaktadır. Yağlı tohumlu bitkilerin verileri değerlendirilirken 1995-2020 
yılları arası incelenmiştir. Araştırmada yağlı tohumlu bitkilerin (soya, kolza (kanola), 
ayçiçeği, yerfıstığı, pamuk (çiğit), susam, aspir) ekim alanı, üretimi ve veriminin yıllara göre 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkiler içindeki payını belirlemek için yağlı tohumlu bitkilerin 
toplam ekim alanı ile toplam üretime olan oranları hesaplanmış ve grafikleri oluşturulup 
yorumlama yapılmıştır.   
 
DÜNYADA YAĞLI TOHUMLU BİTKİLERİ TARIMI 
Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde değerlendirilen soya, kolza (kanola), ayçiçeği, yerfıstığı, 
pamuk (çiğit), susam, aspir vb. bitkilerin yer aldığı ekim alanı ve üretim miktarları Şekil 1 de 
verilmiştir. Yağlı tohumlu bitkilere ait ekim alanı 1995-2020 yılları arasında dünyada toplam 
173.4 milyon hektar (1996) ile 273.7 milyon hektar (2020) arasında değişim göstermiştir 
(Şekil 1).   



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1401 

 
Şekil 1. Dünya yağlı tohum ekim alanı ve üretim miktarı değişimi ile ekim alanı ve 

üretim miktarındaki yıllık bazda artış oranları (1995-2020) 
 
Ekim alanı değişimi 2007 yılına kadar dalgalı artış ve azalışlar gösterse de bu tarihten sonra 
artış eğilimi 2017 yılına kadar daha yüksektir. Ekim alanındaki artış ile birlikte üretim 
miktarındaki değişim ise 279.9 milyon ton (1996) ile 625.9 milyon ton (2020) aralığında 
değişim göstermiştir (Şekil 1). Yıllık bazda ekim alanındaki değişim oranı %53 oranına kadar 
yükselmiştir. Ekim alanlarının sınırlı olması ve diğer bitkilerle rekabet gücü dikkate 
alındığında alansal değişimin sınırlı olduğu görülmektedir. Bunun yanında üretim 
miktarındaki değişimin ise 1995 yılına göre 2020 yılında %123.2 olarak gerçekleşmiştir. Islah 
çalışmaları ile daha yüksek kalitede ve yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi ve kullanılması 
yanında teknik alt yapı ile bilgi becerilerinin eklenmesi ile verimde önemli kazanımlar 
sağlanmıştır. 
 
Soya Tarımı 
Yağlı tohumlu bitkiler arasında dünyada en fala tarımı yapılan bitkilerin başından gelir. Soya 
bir baklagil bitkisi olmasına karşın önemli bir yağlı tohum bitkisidir. Tohumlarındaki %18-24 
düzeyindeki yağ oranı yanında yağının insan vücudunda yağ ve lipid metabolizmasını 
düzenleyen yağ asitlerini içermesi nedeniyle sağlıklı beslenme bakımından önemli bir bitkidir. 
Soya tohumunun %36-40 düzeyinde protein içeriği yanında proteindeki çok değerli aminoasit 
varlığı sayesinde hayvan beslenmesinde de vazgeçilmez konumdadır (Arıoğlu, 2014). Soya 
bitkisinin her kademede sanayi için ham madde oluşturması nedeniyle tarımı her geçen gün 
artarak devam etmektedir.  
 

 
Şekil 2.a Dünya soya ekim alanı değişimi 
ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanına 

oranı 

Şekil 2.b Dünya soya üretim miktarı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin 

üretimine oranı 
 
Dünyada soya tarımı 1995-2000 döneminde 66.7 milyon hektarlık bir alanda 
gerçekleştirilirken 2000-2005döneminde 81 milyon hektar, 2005-2010 döneminde 94.8 
milyon hektar, 2010-2015 döneminde 108 milyon hektar ve 2015-2020 döneminde ise 123.6 
milyon hektar ortalamaya ulaşmıştır.  
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Dünyadaki yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanının 1995’li yıllarda %35 soya tarımı 
oluştururken günümüzde (2020) bu oran %46.4 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 2.a). Üretim 
miktarı ekim alanındaki artış oranına paralel olarak artmıştır. Üretim miktarı 126 milyon 
tondan 353 milyon tonlara ulaşmıştır. Dünyada yağlı tohum bitkileri içerisindeki payı ise 
2020 yılında %56.5 düzeyine ulaşmıştır (Şekil 2.b). 
 

 
Şekil 3.a Dünya soya verimi değişimi Şekil 3.b Dünya soya ekim alanı ve üretim 

miktarı değişim oranı 
 
Soya verimi ise 1995 yılında 2031 kg/ha düzeyinde iken özellikle 2014 yılı sonrasında önemli 
artışla birlikte 2785kg/ha düzeyine ulaşmıştır. Soya verimi 2009 ve 2012 yılları dışında 
genelde artış yönünde gerçekleşmiştir (Şekil 3.a). Yıllar itibariyle soya ekim alanı artışının 
düzenli arttığını ve 1995 yılına göre 2020 yılındaki artış oranı %103 olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun yanında üretim miktarındaki artış ise aynı dönem karşılaştırmasında %178 olarak 
gerçekleşmiştir (Şekil 3.b). 
 
Kolza (Kanola) Tarımı 
Kolza tarımı 1995 yılından günümüze yaklaşık 22 milyon hektar ile 37 milyon hektar 
aralığında değişim gösteren bir yağlı tohumlu bitkidir. Tohumlarında yaklaşık %35-50 ham 
yağ, %15-35 hap protein ve %20-30 karbonhidrat bulunur. Yağında yüksek düzeyde erusik 
asit (C22:1) ve küspesinde yüksek miktarda glukosinolat bulunduran kolza çeşitlerin yerine 
erusik asit oranı %2 nin ve glukosinolat oranı da 30µmol/g altına düşürülen çeşitler 
geliştirilmiş ve kanola (00tip) olarak isimlendirilmiştir. Kanola yağında %65 düzeyinde oleik, 
%20 düzeyinde linoleik, %9 linolenik, %4 palmitik ve %2 stearik asit içerir (Baydar ve Erbaş, 
2014). İnsan beslenmesinde önemli yeri olan ve yazlık ve kışlık olarak yetiştirilebilen kolza 
bio-dizel üretiminde önemli düzeyde kullanılmaktadır. Kolza bitkisi ekim alanı dünya çapında 
önemli artış ve önemli düzeyde de azalışlar sergilemektedir.1996-1999 dönemi hızlı artış ve 
peşinden takip eden yıllarda ise 2000-2001 döneminde önemli ve ani düşüş göstermiştir. 
Benzer değişim 2004- 2012 arasında artış ve peşinden ise azalma eğilimi 2016 yılına kadar 
devam etmiştir. Araştırma yılları arasında kolza dünyada 21 milyon hektar ile 37 milyon 
hektar aralığında değişim gösteren bir ekim alanına sahiptir. Ekim alanındaki artış ve 
azalışlarla birlikte yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ekim alanı oranı da benzer değişiklikler 
göstermiştir ve uzun dönemde bu oran %12 ile %15 arasında değişim göstermiştir (Şekil 4a). 
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Şekil 4.a Dünya kolza (kanola) ekim alanı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim 

alanına oranı 

Şekil 4.b Dünya kolza (kanola) üretim 
miktarı değişimi ve yağlı tohumlu 

bitkilerin üretimine oranı 
  
Kolza bitkisinin dünyada üretim miktarı ise 21.66 milyon ton ile 76.57 milyon ton aralığında 
değişim göstermiştir. En düşük üretim miktarı 1996 yılında ekim alanının da çok azaldığı 
dönemde 21.66 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.2004 yılından sonra üretim miktarı önemli 
düzeyde artış göstermiş ve 2017 yılında 76.57 milyon tona ulaşmıştır.  
 

 
Şekil 5.a Dünya kolza (kanola) verimi 

değişimi 
Şekil 5.b Dünya kolza (kanola) ekim alanı 

ve üretim miktarı değişim oranı 
 
Üretim miktarındaki artış ekim alanı artışına paralel devam etmektedir, bunun yanında yağlı 
tohumlu bitkiler içerisindeki üretim oranı ise 2013 sonrasında düşmektedir. Yağlı tohumlu 
bitkiler içerisindeki üretim payı ise %10.1(2003) ile %14.6 (2009) aralığında değişim 
göstermiştir (Şekil 4b). Kolza bitkisinde verim 2003 sonrası önemli düzeyde artış 
göstermiştir. Dünyada kolza tarımında verim genel olarak 1380 kg/ha (19938) ile 2141 kg/ha 
(2017) aralığında değişim göstermiştir (Şekil 5.a). Verimin en düşük olduğu 1998 yılında 
ekim alanında önemli artış ile üretim miktarında önemli düşü engellemiştir. Kolza bitkisinde 
ekim alanı değişimi ile üretim miktarındaki değişim incelendiğinde ekim alanında %49.1’lik 
artış yaşanırken üretimde ise bu oran %112.1 olmuştur (Şekil 5.b). Üretimdeki artışın ekim 
alanındaki artıştan daha fazla olmasının başlıca sebebi ise birim alandaki verimin artmasıdır. 
 
Pamuk (Çiğit) Tarımı 
Pamuk, lif bitkisi olması yanında pamuk tohumu (çiğit) kabuklu olarak %17-24 düzeyinde 
yağ içermektedir. Bu yağın %46.7-58.2’si linoleik asit, %21.4-26.4’ü palmitik asit, %14.7-
21.7’si oleik asit ve %2.1-3.3’ü ise stearik asittir (Mert, 2020). Pamuk yağı rafine sıvı yağ 
olarak tüketilir, gıda ve kimya sanayinde margarin ve sabun üretiminde kullanılır. Pamuk yağı 
dizel yakıtı olarak da değerlendirilebilir. Dünyada pamuk ekim alanı incelendiğinde 30.2 
milyon hektar (2016) ile 36.7 milyon hektar (2019) arasında değişim göstermiştir. Pamuk 
ekim alanı tekstil sektörüyle direk ilgili olduğundan yağ talebiyle ilişkilendirilmemelidir.  
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Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ekim alanı oranı da %20.0 dan %11.6 ya gerilemiştir (Şekil 
8.a).  
 

 
Şekil 8.a Dünya pamuk (çiğit) ekim alanı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim 

alanına oranı 

Şekil 8.b Dünya pamuk (çiğit)  üretim 
miktarı değişimi ve yağlı tohumlu 

bitkilerin üretim oranı 
 
Pamuk çiğit üretimi değişimine incelendiğinde 52.4 milyon ton (1998) ile 83.9 milyon ton 
(2019) aralığında değişim göstermiştir. Ekim alanındaki değişimdeki belirsizliğe rağmen 
üretimde miktarında belirgin artış görülmektedir. Üretim miktarının yağlı tohumlu bitkiler 
üretimine oranına bakıldığında %20.2 (1995) ile %11.7 (2016) aralığında değişim göstermiştir 
(Şekil8.b). Genel olarak pamuk tohum üretimi artarken yağlı tohum üretimindeki oranının 
düştüğü görülmektedir. Bu durumda bize yağlı tohumlu bitkilerin üretimindeki artışın pamuk 
tohum üretimdeki artıştan çok daha fazla olduğunu gösterir. 
 

 
Şekil 9.a Dünya pamuk (çiğit) verimi 

değişimi 
Şekil 9.b Dünya pamuk (çiğit) ekim alanı 

ve üretim miktarı değişim oranı 
 
Dünyada pamuk ekim alanlarında önemli artış görülmezken tohum üretimdeki belirgin artışın 
verim artışıyla direk ilişkili olduğu verim grafiğinden görülmektedir. Verim değişim grafiği 
(Şekil 9.a) incelendiğinde 1570 kg/ha (1998) düzeyinde olan verim 2610 kg/da (2020) 
yükselmiştir. Ekim alanı oransal değişim grafiğinde (Şekil 9.b) genel olarak ekim alanında 
kademeli artış ve azalışlar gözlenirken üretimde ise bazı yıllardaki önemli üretim kayıplarına 
(2001, 2008 ve 2014) rağmen %47.6’lık bir artışla yükseliş trendi hakimdir. 
 
Yerfıstığı Tarımı 
Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.), baklagiller familyasından, tek yıllık, yazlık ve yağlı 
tohumlu bir kültür bitkisidir. İnsan beslenmesinde, hayvan yemi olarak ve toprağa azot 
bağlaması bakımından çok önemli bir yağ bitkisidir.  Yerfıstığı tohumları çeşit ve yetişme 
koşullarına bağlı olarak yüksek oranda yağ (%45-60) ve protein (%22-30) içermektedir 
(Arıoğlu 2014). Dünyada ekim alanı 21.6 milyon hektar (2006) ile 31.6 milyon hektar (2020) 
aralığında değişim göstermiştir.  
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Ekim alanı 1995 yılından 2006 yılına kadar kademeli azalış gösterirken 2006 sonrasında 
önemli bir artış potansiyeli göstermiştir. Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ekim alanı olarak 
oranı da 2015 yılına kadar düşüş trendi ve bu tarihten sonra artış trendine geçmiştir (Şekil 
10.a).  
 

 
Şekil 10.a Dünya yerfıstığı ekim alanı 

değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim 
alanına oranı 

Şekil 10.b Dünya yerfıstığı üretim miktarı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin üretim 

oranı 
 
Üretim miktarı incelendiğinde genel olarak artış göstermiş ve 28.7 milyon tondan günümüzde 
53.6 milyon tona yükselmiştir. Yağlı tohumlu bitkiler içerindeki üretim oranı ise genel olarak 
azalma eğilimi göstermiş ve 2017 sonrası hafif bir artı yönde kırılma gözlenmektedir (Şekil 
10.b). 
 

 
Şekil 11.a Dünya yer fıstığı verimi değişimi Şekil 11.b Dünya yer fıstığı ekim alanı ve 

üretim miktarı değişim oranı 
 
Yerfıstığı verim değişimi incelendiğinde (Şekil 11.a) verimde genel bir artış eğilimi 
gözlenmektedir ve 1330 kg/ha olan verim 1730 kg/ha düzeylerine kadar artmıştır. Artış 
eğilimi 1995-2007 arasında daha yüksek iken 2013 sonrası önemli bir değişiklik 
gözlenmemiştir. Ekim alanı ve üretim miktarının oransal değişimi incelendiğinde (Şekil 11.b) 
1995-2005 yılları arası yatay artış ve 2005 sonrası ise daha tüksek trende artış belirgindir. 
 
Ayçiçeği Tarımı 
Ayçiçeği yarı kurak ve kurak koşullarda tarımı gerçekleştirilebilen ve hibrid çeşitlerle birlikte 
birim alanda önemli verime ulaşabilen bir bitkidir. Yazlık olarak yetişen ve tohumlarında 
%40-50 aralığında ham yağ içeren ayçiçeği küspesi hayvan yemi olarak kullanılmaktadır 
(Canavar, et al., 2010, Demir,2019, Demir,2020). Dünyada ayçiçeği ekim alanları 2015 yılına 
kadar önemli düzeyde artış ve azalışlarla birlikte zikzak yapı göstermesine karşın 2015 
sonrası önemli düzeyde ekim alanlarında artış tespit edilmiştir. Dünyada ayçiçeği ekim alanı 
17.9 milyon hektar (2001) ile 27.9 milyon hektar (2020) aralığında değişim göstermiştir. 
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Ayçiçeğinin dalgalı ekim alanı değişimi yağlı tohumlu bitikler içerisindeki payında da benzer 
sonuçlara neden olmuştur. Ekim alanlarında gözlenen artış ne yazık ki ayçiçeğinin yağlı 
tohumlu bitkiler içerisindeki ekim alanı oranında düşüş olarak gerçekleşmiştir. Ayçiçeği ekim 
alanı yağlı tohumlu bitkilerin toplam ekim alanının %9.5 ile %12.5 aralığını kapsamaktadır 
(Şekil 6.a). Ekim alanlarındaki dalgalanmanın aksine üretim miktarında daha belirgin bir artış 
gözlenmektedir. Ayçiçeği üretim miktarı 1995 yılından 2020 yılına kadar 20.6 milyon ton 
(2001) ile 56.0 milyon ton (2019) aralığında değişim göstermiştir. Yağlı tohumlu bitkiler 
arasında ayçiçeğinin üretimdeki payı ise %9.4 (1995) ile %6.1 (2001) aralığında değişim 
göstermiştir (Şekil 6.b). 
 

 
Şekil 6.a Dünya ayçiçeği ekim alanı 

değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim 
alanına oranı 

Şekil 6.b Dünya ayçiçeği üretim miktarı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin üretim 

oranı 
 
Dünyada ayçiçeği verimi 1149 kg/ha (2001) ile 2050 kg/ha (2019) aralığında değişim 
göstermiştir (Şekil 7.a). Demir (2020) belirttiği gibi son yılarda hibrid ayçiçeği çeşitlerinin 
kullanımının yaygınlaşması ile ayçiçeğinde verimde önemli artışlar gözlenmiştir. Ekim alanı 
ile üretim miktarındaki oransala atışta bu durum çek net bir şeklide görülmektedir (Şekil 7.b). 
  

 
Şekil 7.a Dünya ayçiçeği verimi değişimi Şekil 7.b Dünya ayçiçeği ekim alanı ve 

üretim miktarı değişim oranı 
 
Susam Tarımı 
Tohumlarında bulunan yüksek miktar ve kalitedeki yağı ile susam (Sesamum indicum L.) 
dünyada kültürü yapılan en eski ve en önemli yağ bitkilerinden birisidir (Baydar, 2005). 
Susam tohumlarının % 50’den, hatta bazen %60’tan fazlası yağdır (Yermanos ve ark., 1972). 
Susam yağında diğer bitkisel yağlardan farklı olarak her birinin oranı yaklaşık % 35-45 
arasında değişen oleik ve linoleik asitler bulunmaktadır (Liu ve ark., 1992). Dünyada susam 
ekim alanı 1995-2020 yılları arasında 5.89 milyon hektar (1998) ile 13.96 milyon hektar 
(2020) arasında değişim göstermiştir. Susam ekim alanı 2008 yılına kadar sabit bir hat 
içerisinde devam ederken 2008 yılı sonrası önemli miktarda artış göstermiştir (Şekil 16.a). 
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Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ekim alanı oranı ise 2012 yılına kadar sabit iken sonrasında 
artış göstererek %5.1 sevilerine kadar çıkmıştır. 
 

 
Şekil 16.a Dünya susam ekim alanı 

değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim 
alanına oranı 

Şekil 16.b Dünya susam üretim miktarı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin üretim 

oranı 
 
Susam üretim miktarı 1995-2020 yılları arasında düzenli artış göstermiştir. En düşük susam 
üretimi 2.43 milyon ton ile 1998 yılında gerçekleşirken en yüksek üretim ise 6.80 milyon ton 
ile 2020 yılında gerçekleşmiştir. Üretim miktarındaki düzenli artış yağlı tohumlu bitkiler ile 
oranlandığında 2015-2018 yıllarında azalmış diğer yıllarda ise düzenli artmıştır (Şekil 16.b). 
 

 
Şekil 17.a Dünya susam verimi değişimi Şekil 17.b Dünya susam ekim alanı ve 

üretim miktarı değişim oranı 
 
Susam verimi 2012 yılına kadar düzenli artmış ve sonrasında ise azalma eğilimine geçmiştir. 
En düşük verim 1995 yılında 376 kg/ha iken en yüksek verim ise 2012 yılında 630 kg/ha 
olarak gerçekleşmiştir (Şekil 17.a). Ekim alanı ve üretim miktarının yıllara göre oransal 
değişimi (Şekil 17.b) düzenli artışlarla birlikte 1995 yılana göre 2020 yılında ekim alanında 
%117 ve üretimde ise %169 oranında artış göstermiştir. 
 
Keten Tarımı 
Keten (Linum usitatissimum L.) önemli bir lif ve yağlı tohum bitkisidir ve dünyada tarımı 
hem yemeklik hem de endüstriyel amaçlar için kullanılan yağı için yetiştirilmektedir 
(Meenakshi et al. 2017, Demir 2022). Dünyada keten ekim alanlarının 2010 yılına kadar 
önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Ekim alanı en düşük 1.98 milyon hektar (2007) iken en 
yüksek ise 3.5 milyon hektar (2020) olarak gerçekleşmiştir. Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde 
ekim alanı oranı ise 2013 yılına kadar düşme eğilimi göstermiş ve 2013 yılında %0.9 
düzeyine düşmüştür (Şekil 12.a). Günümüzde (2020) %0.9 seviyesinde olan oran ise %2.0 
oranı ile 1995 yılının çok gerisindedir.  
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Şekil 12.a Dünya keten (tohum) ekim alanı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim 

alanına oranı 

Şekil 12.b Dünya keten (tohum) üretim 
miktarı değişimi ve yağlı tohumlu 

bitkilerin üretim oranı 
 
Dünyada keten tohum üretimi 1.66 milyon ton (2007) ile 3.37 milyon ton (2020) aralığında 
değişim göstermiştir. Üretim miktarı 2010 yılına kadar düşüş eğilimi göstermektedir ve 2010 
sonrası ekim alanlarına paralel olarak üretimde önemli artışlar gerçekleşmiştir (Şekil 12.b). 
Yağlı tohumlu bitkiler üretim içerisindeki oranı 2010 yılına kadar düşüş olarak gerçekleşse de 
2010 sonrası artışlar diğer yağlı tohumlu bitkilerin artış oranının altında kalmıştır. 
 

 
Şekil 13.a Dünya keten (tohum) verimi 

değişimi 
Şekil 13.b Dünya keten (tohum) ekim 
alanı ve üretim miktarı değişim oranı 

 
Keten verimi 710 kg/ha ile 1054 kg/ha aralığında değişim göstermiştir (Şekil 13.a). Keten 
tohumu verimi her ne kadar artış eğilimi gösterse de yıllar arasında önemli farklılıklar 
gözlenmektedir. Keten tohumu ekim ve üretimindeki yıllar bazlı oransal değişimlerde (Şekil 
13.b) 1995 yılına göre 2007 yılında ekim alanı %43.2’lik, üretimde ise %32.9’luk bir azalma 
olmuştur. Bu oran 2020 yılında 1995 yılına göre ekim alnında %14.3 ve üretimde %9.9 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Aspir Tarımı 
Aspir (Carthamus tinctorius L.) kurak koşullara iyi adapte olabilen ve tohumlarında ortalama 
%25-40 arasında yağ içeren yağlı tohum bitkisidir. Dünyada aspir ekim alanı 1995-2020 
yılları arasında 648 bin ha (2019) ile 1.19 milyon hektar (1995) arasında değişmiştir.  
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Şekil 14.a Dünya aspir ekim alanı değişimi 

ve yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanına 
oranı 

Şekil 14.b Dünya aspir üretim miktarı 
değişimi ve yağlı tohumlu bitkilerin üretim 

oranı 
 
Aspir ekim alanı 2015 ve 2016 yılında önemli artış gösterse de ekim alanında azalma eğilimi 
hakimdir. Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ekim alanı oranı da ekim alanı gibi düşmüş ve 
1995’li yılarda %0.7 den olan oran günümüzde %0.2’dir (Şekil 14.a).Aspir üretim 
miktarı1995 ile 2020 yılları arasında en düşük 2020 yılında 526 bin ton iken en yüksek ise 
2016 yılında 948 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aspir üretiminde 2002 ve 2006 yılı önemli 
düşüşün gözlendiği yıllar olmuştur. Yağlı tohumlu bitkiler içerinde üretim oranı ise düzenli 
bir azalma eğilimi göstermiştir. En yüksek oran 1995’li yıllarda %0.3 olarak gerçekleşirken 
günümüzde %0.1 düzeyine kadar azalmıştır (Şekil 14.b). 
 

 
Şekil 15.a Dünya aspir verimi değişimi Şekil 15.b Dünya aspir ekim alanı ve 

üretim miktarı değişim oranı 
 
Aspir bitkisi verim değişimi incelendiğinde (Şekil 15.a) verimin 1995-2020 yılları arasında 
686 kg/ha ile 2001 ve 2004 yıllarında en düşük olduğu ve 2018 yılında 929 kg/ha olduğu 
görülmektedir. Üretim ve ekim alanı yıllara göre oransal değişimi incelendiğinde (Şekil 15.b) 
1995’den 2005 yılına kadar düzenli azalma, 2005 yılı sonrası 2015 yılına kadar düzenli artış 
gözlense de son yıllarda tekrar önemli düşüş göstermiştir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde değerlendirilen soya, kolza (kanola), ayçiçeği, yerfıstığı, 
pamuk (çiğit), susam, aspir vb. bitkilerin 1995-2020 yılları arasında ekim alanı, üretim 
miktarı, verim ve oransal değişimlerinin incelendiği bu araştırmada Dünyada yağlı tohumlu 
bitkilerin ekim alanı artışının 2017 sonra artış oranının azalarak 2020 yılında toplamda 273.77 
milyon hektara ulaştığı ve üretimin ise 625.94 milyon tona ulaştığı görülmektedir. Yağlı 
tohumlu bitkiler içerisinde soya 2020 yılı itibariyle 126.95 milyon hektar alanda 353.46 
milyon ton üretimle yağlı tohumlu bitkilerin %45.3’ nü oluşturmaktadır. Soyadan sonra en 
fazla üretim 36.77 milyon hektar alanda 83.11 milyon ton ile pamuk çiğitinden sağlanmıştır. 
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Pamuk çiğitini takiben Kolza  (kanola) bitkisi 35.5 milyon hektar alanda 72.38 milyon ton 
üretim sağlamıştır. Yerfıstığı ise 31.5 milyon hektar alanda 53.6 milyon ton üretim ile 
dördüncü sırada yer almıştır. Ayçiçeği bitkisinin dünyada ekim alanı 27.87 milyon hektar 
olurken üretim ise 50.21 milyon ton olmuştur. Susam bitkisi ise 13.97 milyon hektar alanda 
6.80 milyon ton üretim sağlamıştır. Yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanı 1995 yılına göre artış 
gösterse de en yüksek değişim sırasıyla susam (+%117), soya (+%103), Kolza (+%49), 
yerfıstığı (+%43), ayçiçeği (+%33), keten (+%1.6), pamuk (-%10.4), aspir (-%31.5) 
bitkisinden gözlenirken üretim değişimi sırası ise soya (+%178), susam +(%170), kolza 
(+%112), ayçiçeği (+%90), yerfıstığı (+%87), pamuk (+%46), keten (+%36.2) ve aspir (-
%23.0) olarak gerçekleşmiştir. Ekim alanı artışına karşın üretimdeki artışın daha fazla olduğu 
ve bu durumunda verimli çeşitlerin kullanılması yanında uygulanan tarımsal yöntemlere 
bağlanmıştır. 
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DÜNYADA BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM DURUMU VE DEĞİŞİMİ 
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ÖZET 
Bu araştırma son yıllarda insan beslenmesinde önemli yeri olan bitkisel yağların Dünyada 
üretim durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütüne (FAO) ait veriler kullanılmış ve 1995-2019 yılları arası değerlendirmeye 
alınarak analiz edilmiştir. Tarım, gıda, sanayi ve insan beslenmesinde önemli yeri olan 
bitkisel yağların üretimi dünyada yıllar bazında önemli değişikliklere uğramıştır. Bitkisel 
yağlar nüfus artışına paralel artan talep nedeniyle önemli stratejik konumda yer almaktadır. 
Yağlı tohumlu bitkilerden elde edilen bitkisel yağların başında soya, kolza, ayçiçeği ve yer 
fıstığı yağları gelmektedir. Dünyada üretilen yağlı tohumlu bitkiler dışında Palm, mısır, zeytin 
ve Hindistan cevizi yağıda önemli düzeyde üretilmekte ve tüketilmektedir.  Son yıllarda ucuz 
maliyeti nedeniyle palm yağı, soya yağından daha yüksek düzeyde üretilmekte ve 
tüketilmektedir. Dünyada 2019 yılında yaklaşık 222.8 milyon ton bitkisel yağ üretilirken 
bunun yaklaşık 82.8 milyon tonu (%37.2) palm yağından, 59.9 milyon tonu (%26.9) soya 
yağından, 24.4 milyon tonu (%11.0) kolza ve 20.0 milyon tonu (%9.0) ayçiçeği yağından 
karşılanmaktadır. Dünyada bitkisel yağ üretimi son 10 yılda palm, soya ve ayçiçeğinde artış 
yönünde iken kolza yağında ise azalma yönünde olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Bitkisel yağ, üretim, ticaret 

 
VEGETABLE OIL PRODUCTION STATUS AND CHANGE IN THE WORLD 

 
ABSTRACT 
This research was carried out in order to reveal the production status of vegetable oils, which 
have an important place in human nutrition in recent years, in the world. In the study, the data 
of the World Food Organization (FAO) were used and analysed between 1995 and 2019. The 
production of vegetable oils, which have an important place in agriculture, food, industry and 
human nutrition, has shown significant changes in the world over the years. Vegetable oils are 
in an important strategic position due to the increasing demand in parallel with the population 
growth. Soybean, rapeseed, sunflower and groundnut oils are the leading vegetable oils 
obtained from oilseed plants. Apart from the oilseed plants produced in the world, palm, corn, 
olive and coconut oil are also produced and consumed at a significant level. In recent years, 
palm oil is produced and consumed at a higher level than soybean oil due to its low cost. 
While approximately 222.8 million tons of vegetable oil was produced in the world in 2019, 
approximately 82.8 million tons (37.2%) of this was palm oil, 59.9 million tons (26.9%) 
soybean oil, 24.4 million tons (11.0%) rapeseed and 20.0 million tons (9.0%) sunflower oil. is 
met. While there has been an increase in the production of vegetable oil in the world in the 
last 10 years in palm, soybean and sunflower, a decrease has been observed in rapeseed oil. 
Keywords: Vegetable oil, production, trade 
  



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1412 

GİRİŞ 
İçerdikleri yağ, protein, karbonhidrat, mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle, insan ve 
hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlı tohumlar, aynı zamanda, sanayi 
sektörü için de önemli bir hammadde kaynağını oluşturmaktadırlar. Yağlı tohumlu bitkiler 
çok yönlü kullanım alanlarına sahip, asrın harika bitkileridir. Hayvansal kökenli yağların 
üretiminin pahalı ve yeterli olmaması nedeniyle, insan beslenmesi için mutlak surette 
gereksinim duyulan yağların büyük bir kısmı, bitkisel kökenli yağlardan karşılanmaktadır 
(Kolsarıcı ve ark., 2015). Aynı zamanda yağlar sanayide hammadde olarak sabun, şampuan, 
deterjan, boya, kozmetik, ilaç, inşaat malzemeleri, zirai ilaç, dezenfektan, plastik, kâğıt, 
tutkal, matbaa mürekkebi ve cam macunu gibi ürünlerin üretiminde ve aynı zamanda 
biyodizel üretiminde kullanılan önemli bir üründür (Arıoğlu, 2016). Dünya üzerinde kültürü 
yapılan tek ve çok yıllık birçok bitkinin etli meyve kısmı ve tohumları değişik oranlarda yağ 
içermektedirler (Kıllı ve Beycioğlu, 2019). 
Dünyada yaygın olarak tohumlarından yağ elde edilen bitkilerin başında soya, ayçiçeği, 
pamuk (çiğit), kolza, yerfıstığı, susam, aspir, hintyağı, haşhaş, keten, kenevir, jojoba, mısır 
(mısır özü), zeytin, palm (meyve ve çekirdek) ve Hindistan cevizi gelmektedir (Onat ve ark., 
2017). Bu ürünler içerisinde zeytin, jojoba, palm ve Hindistan cevizi çok yıllık, diğerleri ise 
tek yıllık olarak yetişmektedir. Ayrıca çiğit, haşhaş, keten, kenevir ve mısır yağ elde etme 
amaçlı yetiştirilen bitkilerden olmayıp, yan ürün olarak tohumlarından yağ elde edilmektedir 
(Kıllı ve Beycioğlu, 2019).  
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırmanın ana materyalini Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) elde 
edilen veriler oluşturmaktadır. Bitkisel yağ verileri değerlendirilirken 1995-2019 yılları arası 
incelenmiştir. Araştırmada bitkisel yağ üretimi, yıllara göre değişimi ve toplam yağ arzına 
olan oranları hesaplanmış ve çizelge, şekil ve yorumlarda toplam üretim miktarı, yıllık 
değişim oranı ve toplam yağ içerisindeki oran hesaplamalarından faydalanılmıştır.  
 
DÜNYADA BİTKİSEL YAĞ ÜRETİMİ: 
Dünyada en fazla üretimi yapılan yağ bitkileri palm, soya, kolza, ayçiçeği, yerfıstığı, pamuk, 
Hindistan cevizi, zeytin, mısır, susam, keten ve aspirdir. Dünyada bitkisel yağ üretimi yıllar 
itibari ile artış eğilimi göstermiş ve 1995 yılında 74.77milyon ton olan üretim 2019 yılında 
207.50 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1). Dünyada bitkisel yağ üretimindeki yıllık 
bazdaki artışın en düşük olduğu yıl % -0.3 ile 2016 yılı iken en fazla artış ise%9.5 ile 2017 
yılı olmuştur. 1995 yılına göre 2019 yılındaki bitkisel yağ üretim artışı ise %177.5 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Şekil 1. Dünyada bitkisel yağ üretim değişimi ve oransal artışı. 

 
Palm Yağı Üretimi 
Palm yağı, Malezya, Batı ve Orta Afrika ile Endonezya'da ekimi yaygın olarak yapılan yağlı 
meyvenin pulp kısmından (yağ oranı yüzde 50) elde edilen bir yağdır. Meyvenin 
çekirdeğinden elde edilen ve laurik asit (yüzde 40-52) içeriği yüksek olan yağ ise palm 
tohumu olarak bilinmektedir. Her iki veri FAO veri setinde ayrı olarak elde edilmiş ve her iki 
veri burada toplam olarak değerlendirilmiştir. Palm yağı 1995 yılında 18.01 milyon ton iken 
2019 yılında 1995 yılına göre yaklaşık %359.8 oranında artarak 82.81 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Palm yağının bu artışı benzer şekilde bitkisel yağ üretimdeki payını da 
artırmıştır. Bitkisel yağların 1995 yılında %24.1’i palm yağından oluşurken 2019 yılında bu 
oran %39.9 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 2) 
 

 
Şekil 2. Dünyada yıllara göre palm yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Soya Yağı Üretimi 
Dünyada en fazla üretimi yapılan yağlı tohum bitkisi soyadır. Bir baklagil bitkisi olan soya 
tohumunda %18-24 gibi düşük oranda yağa sahip olmasına karşın üretiminin fazla olması 
nedeniyle dünya yağ ihtiyacının karşılanmasında önemli payı vardır. Dünyada soya yağı 
üretim miktarı 1995 yılında 20.11 milyon ton iken, 2019 yılında %159.9’lik artışla 2019 
yılında 52.27 milyon ton üretime ulaşmıştır.  
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Yıllar itibariyle genel olarak artış gözlense de 2008 yılında %-3.8’lik bir azalmaya karşın en 
yüksek artış ise 1998 yılında %15.3 olarak gerçekleşmiştir. Bitkisel yağ içerisindeki soya 
yağının payı 2002 yılında %29.7’ye ulaşmasına rağmen 1997,2009 ve 2013 yıllarında en 
düşük düzeyde gerçekleşmiştir (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Dünyada yıllara göre soya yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Kolza (Kanola) Yağı Üretimi 
Tohumlarında yaklaşık %35-50 ham yağ, %15-35 hap protein ve %20-30 karbonhidrat 
bulunur. Yağında yüksek düzeyde erusik asit (C22:1) ve küspesinde yüksek miktarda 
glukosinolat bulunduran kolza çeşitlerin yerine erusik asit oranı %2 nin ve glukosinolat oranı 
da 30µmol/g altına düşürülen çeşitler geliştirilmiş ve kanola (00tip) olarak isimlendirilmiştir 
(Baydar ve Erbaş, 2014). İnsan beslenmesinde önemli yeri olan ve yazlık ve kışlık olarak 
yetiştirilebilen kolza bio-dizel üretiminde önemli düzeyde kullanılmaktadır. Kolza yağı 1995 
yılında 10.71 milyon ton üretilirken 2019 yılında yaklaşık %128’lik artış ile 24.41 milyon 
tona ulaşmıştır. Kolza yağı en yüksek 26.31 milyon ton ile 2014 yılında üretilirken bu yıldan 
sonra üretimde daralma gözlenmektedir. Bitkisel yağlar içerindeki oranı ise 1995 yılında 
%14.3 iken 2003 yılında %11.9’a kadar gerilemiş ve tekrardan yükseliş ile 2010 yılında 
%15.5’e ulaşmıştır. Kolza yağı 2010 yılı sonra bitkisel yağ içerisindeki payı azalmaya devam 
etmiş ve 2019 yılında bu oran %11.8 olmuştur (Şekil 3). Kolza yağı üretiminde en yüksek 
yıllık oransal artış ise 2004 yılında gerçekleşmiştir. 
 

 
Şekil 3. Dünyada yıllara göre kolza (kanola) yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 
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Ayçiçeği Yağı Üretimi 
Ayçiçeği kurak koşullarda kolay adapte olabilen ve tohumlarında %40-50 aralığında ham yağ 
içeren ayçiçeği küspesi hayvan yemi olarak kullanılmaktadır (Canavar, et al., 2010, 
Demir,2019, Demir,2020). 
  

 
Şekil 4. Dünyada yıllara göre ayçiçeği yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Dünyada ayçiçeği yağı üretimi 1995 yılında 8.78 milyon ton iken 2019 yılında yaklaşık 
%128.4’lük artış ile 20.05 milyon tona ulaşmıştır. Ayçiçeği yağı üretimi 2011 ve 2002 
yıllarında önemli düzeyde düşüşle sırasıyla 8.25 ve 7.87 milyon tona gerilemiştir. Bitkisel 
yağlar içerisindeki oranı ise 1995 yılında %11.7 iken bu oran önce 2002 de % 8.0 ve 2019 
yılında %9.7 gerilemiştir (Şekil 4). Ayçiçeği yağı üretiminde yıllık değişim incelendiğinde ise 
en yüksek düşüşler %-15.5 ile 2001 yılında en yüksek artış ise %18.8 ile 2009 yılında 
gerçekleşmiştir. 
 
Pamuk Çekirdeği (Çiğit) Yağı 
Pamuk, lif bitkisi olması yanında pamuk tohumu (çiğit) kabuklu olarak %17-24 düzeyinde 
yağ içermektedir. Bu yağın %46.7-58.2’si linoleik asit, %21.4-26.4’ü palmitik asit, %14.7-
21.7’si oleik asit ve %2.1-3.3’ü ise stearik asittir (Mert, 2020). Pamuk yağı rafine sıvı yağ 
olarak tüketilir, gıda ve kimya sanayinde margarin ve sabun üretiminde kullanılır. Pamuk yağı 
dizel yakıtı olarak da değerlendirilebilir. Pamuk çekirdeği yağı 1995 yılında 3.79 milyon ton 
üretime sahip iken 2019 yılında yaklaşık %17.5’lik artış ile 4.45 milyon tona ulaşmıştır. En 
yüksek pamuk çekirdeği yağı 2012 yılında 5.27 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bitkisel 
yağ içerisindeki pamuk çekirdeği yağı oranı ise 1995 yılında %5.1 iken 2019 yılında bu oran 
%2.1’e gerilemiştir (Şekil 5).  
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Şekil 5. Dünyada yıllara göre pamuk (çiğit) yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Yerfıstığı Yağı 
Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.), baklagiller familyasından, tek yıllık, yazlık ve yağlı 
tohumlu bir kültür bitkisidir. İnsan beslenmesinde, hayvan yemi olarak ve toprağa azot 
bağlaması bakımından çok önemli bir yağ bitkisidir.  Yerfıstığı tohumları çeşit ve yetişme 
koşullarına bağlı olarak yüksek oranda yağ (%45-60) ve protein (%22-30) içermektedir 
(Arıoğlu 2014). Bu nedenle yerfıstığı tohumları çerez olarak da tüketilmektedir. Yerfıstığı 
yağı üretimi 1995 yılında 4.66 milyon ton iken 2019 yılında yaklaşık olarak %-9.2 oranda 
azalarak 4.23 milyon tona gerilemiştir. En yüksek yerfıstığı yağı üretimi 2003 yılında 5.73 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Yerfıstığı yağı üretimi özellikle 2012 yılı sonrasında 
düzenli bir düşüş sergileyerek en düşük üretim seviyesi olan 4.23 milyon tona 2019 yılında 
ulaşmıştır.  Bitkisel yağ içerisindeki payı üretimdeki düşüşe paralel olarak gerilemiştir. 
Yerfıstığı yağının 1995 teki bitkisel yağ içerisindeki payı %9.4 iken 2019 yılında bu oran 
maalesef %2.0 olarak gerçekleşmiştir. 
 

 
Şekil 6. Dünyada yıllara göre yerfıstığı yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Mısır Yağı 
Mısır sıcak iklim tahılları grubunda yer alan tek yıllık bir bitki olmamasına rağmen bitkisel 
yağ üretiminde önemli paya sahiptir. Mısır yağı yüksek oranda doymamış ve düşük miktarda 
doymuş yağ içeriğine sahiptir (Zai and Gao 2001). Tanede yaklaşık % 70 nişasta, %10 
protein, % 5 yağ, % 2 şeker, % 2 kül ve ayrıca pentazonlar bulunur. Tanedeki yağ, şeker ve 
külün her birinin yaklaşık % 70-80‟i embriyoda bulunur.  
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Embriyo özellikle yağ bakımından zengindir (Koçak, 1987; Kırtok, 1998). Mısır yağı üretimi 
1995 yılında 1.73 milyon ton iken 2019 yılında %98.4’lük artışla 3.54 milyon tona çıkmıştır 
(Şekil 7). Mısır yağı üretimi 2013 yılına kadar düzenli artışa sahip iken 1995 yılına göre 
yaklaşık %32.4 iken bu yıldan sonraki artışlar daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. Bitkisel 
yağ üretimindeki payı ise 1995 yılında %2.4 iken bu oran 2019 yılında %1.7’ye gerilemiştir. 
Bu durum mısır yağı üretimindeki artışın genel olarak diğer bitkisel yağların üretimindeki 
artışın gerisinde kaldığını gösterir.  
 

 
Şekil 7. Dünyada yıllara göre mısır yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Hindistan Cevizi Yağı 
Dünya Hindistan cevizi yağı üretimi 1995-2019 yılları arasında 2.73 milyon ton ile 3.74 
milyon ton aralığında değişim göstermiştir. En düşük üretim 1999 yılında gerçekleşirken en 
yüksek üretim ise 2001 yılında gerçekleşmiştir. Genel olarak azalma eğiliminde olan 
Hindistan cevizi yağı 1995 yılında 3.65 milyon ton iken 2019 yılında yaklaşık %-13.5 
oranında azalarak 3.16 milyon tona düşmüştür.  Hindistan cevizi yağının bitkisel yağlar 
içerisindeki payı ise 1995 yılında %4.9 iken 2019 yılında %1.5 düzeyine gerilemiştir (Şekil 
8). 
 

 
Şekil 8. Dünyada yıllara göre Hindistan cevizi yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 
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Zeytin Yağı 
Zeytin yağı üretimi genel olarak artma eğilimi göstermektedir. Zeytin yağı üretimi 1995 
yılında 1.66 milyon ton iken 2019 yılında %86.8 düzeyinde artış göstererek 3.10 milyon tona 
ulaşmıştır.2012 ve 2014 yıllarında ani düşüşler gözlense de pozitif eğilim gözlenmektedir. 
Bitkisel yağlar içerinde zeytin yağının oranı en yüksek %3.3 ile 1996 yılında gözlenmiştir 
(Şekil 9). Bitkisel yağ üretimindeki artış ile zeytin yağındaki artış karşılaştırıldığında zeytin 
yağ üretimindeki artışın düşük olduğu belirlenmiştir.  
 

 
Şekil 9. Dünyada yıllara göre zeytin yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Susam Yağı Üretimi 
Tohumlarında bulunan yüksek miktar ve kalitedeki yağı ile susam (Sesamum indicum L.) 
dünyada kültürü yapılan en eski ve en önemli yağ bitkilerinden birisidir (Baydar, 2005). 
Susam tohumlarının % 50’den, hatta bazen %60’tan fazlası yağdır (Yermanos ve ark., 1972). 
Susam yağı üretimi 1995 yılında 679.7 bin ton iken 2019 yılında %52.1’lik artış ile 1.03 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. En düşük susam yağı üretimi ise 653.5 bin ton ile 1999 
yılında, en yüksek ise 1.21 milyon ton ile 2012 yılında gerçekleşmiştir (Şekil 10). Susam 
yağının bitkisel yağlar içerisindeki payı ise 1995 yılında %0.9 iken 2019 yılında bu oran %0.5 
gerilemiştir. Susam yağı üretimindeki artış bitkisel yağ üretimindeki artışa oranlandığında 
susam yağı üretiminin düşük kaldığı görülmektedir. 
 

 
Şekil 10. Dünyada yıllara göre susam yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 
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Keten Tohumu Yağı 
Keten (Linum usitatissimum L.) önemli bir lif ve yağlı tohum bitkisidir ve dünyada tarımı 
hem yemeklik hem de endüstriyel amaçlar için kullanılan yağı için yetiştirilmektedir 
(Meenakshi et al. 2017, Demir 2022). Keten tohumu yağı 1995 yılında 724.97 bin ton iken 
2019 yılında yaklaşık %1.9’luk artış ile 738.94 bin tona ulaşmıştır. Keten yağı üretimi 1999 
yılında sonra 2008 yılına kadar düşüş göstermiş ve 2008 yılında keten tohumu yağı üretimi 
497.38 bin ton olarak gerçekleşmiştir (Şekil 11). En yüksek keten tohumu yağı üretimi ise 
2017 yılında 768.10 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Keten tohumu yağının bitkisel yağlar 
içerisindeki payı ise 1995 yılında %1.0 iken 2007 yılından sonra 2019 dahil bu oran %0.4 
düzeyinde kalmıştır.  
 

 
Şekil 11. Dünyada yıllara göre keten tohumu yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 

 
Aspir Yağı 
Aspir (Carthamus tinctorius L.) kurak koşullara iyi adapte olabilen ve tohumlarında ortalama 
%25-40 arasında yağ içeren yağlı tohum bitkisidir. Aspir yağı üretimi 1995 yılında 214.63 bin 
ton iken 2019 yılında %-64.2’lik bir azalma ile 76.84 bin tona gerilemiştir. Aspir yağı üretimi 
en yüksek 1997 yılında 270.72 bin ton olmuştur. Dünyada aspir yağı üretimi genel olarak 
düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil 12). Aspir yağının bitkisel yağ üretimindeki 
yeri 1995 yılında %0.3 iken 2019 yılında %0.04 düzeyindedir. 
 

 
Şekil 12. Dünyada yıllara göre aspir yağı üretimi ve bitkisel yağ içindeki oranı 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Dünyada nüfus artışına bağlı olarak talebin karşılanması için özellikle insan beslenmesinde 
önemli yeri olan bitkisel yağların üretim miktarının artığı görülmektedir. Bitkisel yağ 
üretiminde 1995 yılına göre 2019 yılda üretimi en çok artan yağlar sırasıyla palm yağı 
(%359.8), soya yağı (%197.8), ayçiçeği yağı (%128.4), kolza yağı (%128.0), mısır yağı 
(%98.4), zeytin yağı (%86.8)susam yağı (%52.1), pamuk çekirdeği yağı (%17.5) ve keten 
tohum yağıdır (%1.9). Aynı periyot değerlendirildiğinde (1995-2019) aspir yağı (%-64.2), 
Hindistan cevizi yağı (%-13.5) ve yerfıstığı yağı (%-9.2) oranında azalma göstermiştir. İklim 
değişikliğine bağlı olumsuz hava koşulları, hastalık ve zararlılar gibi olumsuz etkiler hesaba 
katıldığında bitkisel yağ üretiminde önemli riskler ortaya çıkmaktadır. Yıllar arasında 
üretimde önemli değişiklikler ise bu olumsuz faktörlerin baskısından kaynaklanmaktadır. 
Özellikle sağlıklı beslenme kaynağı olan bitkisel yağların üretim alanlarının korunması ve 
bölge koşullarına uygun verimli çeşitlerin geliştirilmesi elzemdir.  
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ABSTRACT 
Due to today's climate fluctuations, habitats are becoming more sensitive and fragile for 
plants. Changing climate characteristics even affect the survival behaviours of existing 
species in their own habitats. While some regions become even drier, others becoming more 
humid and face undesirable disasters (such as floods, storms and heavy hail). These changes, 
affect plant species in different ways having different life forms, and is also important to 
understand xeric mechanisms in xeromorphic plants. While these can be easily observed in 
vegetative and anatomical structures (Short vegetation period; Scale or Needle like leaves; 
Small, reduced or rudimentary leaves; Leathery leaves; Pubescent (eg. tomentose) leaf, stem 
or shoots; Revolute leaf margin; Spines, kladot, phylloclade; Glandular hairy in some part; 
Tap roots, long root systems; Cushion form; Dwarf stem; Water storage in stem, leaves or 
roots; Thick-walled tissues and thick cuticles; Waxy epidermis) generative organs do not 
allow this clearly. These characters have been classed as adaptation mechanisms against water 
loss and known as ‘xeromorphic’. With this paper, we aimed to discuss xeric habitats in arid 
and semi-arid climate zones; and the characteristics of the plant species living in these areas. 
For this purpose, we prepared an evaluation of 30 xeromorphic vascular plant taxa in 
Kahramanmaraş province, which is located in a semi-arid region and has rich habitat 
diversity. 
Keywords: climate change, xeric habitats, xeromorphic plants, Kahramanmaraş 
 
KAHRAMANMARAŞ İLINDEKI KSEROMORFIK KARAKTERLI BITKI TÜRLERI 
 
ÖZET 
Günümüz iklim dalgalanmaları nedeniyle habitatlar bitkiler için daha hassas ve kırılgan hale 
gelmektedir. Değişen iklim özellikleri, mevcut türlerin kendi habitatlarında hayatta kalma 
davranışlarını dahi etkilemektedir. Bazı bölgeler daha da kuru hale gelirken, bazı bölgeler 
daha nemli hale gelmekte ve istenmeyen afetlerle (sel, fırtına ve şiddetli dolu gibi) 
karşılaşılmaktadır. Bu değişimler, farklı yaşam formlarına sahip bitki türlerini farklı şekillerde 
etkilemekle birlikte, kurakçıl bitkilerdeki mekanizmaları anlamak için de önemlidir. Bunlar 
vejetatif ve anatomik yapılarda (Kısa vejetasyon süresi; Pul veya iğne benzeri yapraklar; 
Küçük, indirgenmiş veya gelişmemiş yapraklar; Derimsi yapraklar; Tüylü (örn. yünsü tüy 
örtüsü) yaprak, gövde veya sürgünler; Kıvrık yaprak kenarı; Dikenler, kladot, filloklat; Bazı 
kısımlarda salgı tüyleri; Kazık kökler, uzun kök sistemleri; Yastık formu; Cüce gövde; 
Gövde, yapraklar veya köklerde su deposu; Kalın duvarlı dokular ve kalın kütiküller; Mumsu 
epidermis). Bu karakterler, su kaybına karşı adaptasyon mekanizmaları olarak sınıflandırılmış 
ve 'kseromorfik' olarak bilinmektedir.   
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Bu bildiri ile kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki kurak habitatların ve bu alanlarda 
yaşayan bitki türlerinin özelliklerini tartışmak amaçlanmıştır. Bu amaçla yarı kurak bir 
bölgede yer alan ve zengin habitat çeşitliliğine sahip olan Kahramanmaraş ilinde bulunan 30 
adet kurakçıl karakterli damarlı bitki taksonunun değerlendirmesi hazırlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, kurak habitatlar, kurakçıl bitkiler, Kahramanmaraş 
 
1. GİRİŞ 
Dünya üzerindeki kuru habitatlarda veya kurak koşullarda yetişen bitkilere kserofit bitkiler 
adı verilir. Mevcut suyun yeterli miktarda bulunmadığı yerlere de kurak (xeric) habitat olarak 
değerlendirilir (Mulroy 1978; Taylor ve ark. 2001; Hickey ve King 2001).  
Kserofitler, çöl ve yarı çöl bölgelerinin karakteristik bitkileridir, ancak mevcut suyun yeterli 
miktarda olduğu mezofitik koşullarda da büyüyebilirler. Bu bitkiler aşırı kuru koşullara, 
düşük neme ve yüksek sıcaklığa dayanabilir ayrıca elverişsiz koşullar altında büyürken, 
aşağıdaki amaçları hedefleyen geliştirdikleri özel yapısal ve fizyolojik özellikleri sayesinde 
çevreden alabilecekleri kadar su emerler, organlarında suyu çok uzun süre muhafaza ederler, 
terleme oranını minimuma indirerek yüksek su tüketimini kontrol altına alırlar. 
Kserofitler, kuraklığa dayanıklılık durumlarına göre üç gruba ayrılır: 
1. Kuraklıktan kaçan bitkiler: 
Bunlar kısa ömürlü kserofitlerdir. Çok kurak dönemlerde sert ve dayanıklı tohum kabukları 
(perikarp) sayesinde tohum ve meyve şeklinde hayatta kalırlar. Uygun koşulların ortaya 
çıkmasıyla (ki bunlar çok kısa sürelidir), tohumlar, yaşam döngülerini birkaç hafta içinde 
tamamlayarak filizlenirler. Kurak dönem yaklaşmadan tohumlar olgunlaşır. Bu bitkiler, 
yağışlı mevsimin kısa sürdüğü yarı kurak bölgelerde çok yaygındır.  
2. Kuraklığa dayanıklı bitkiler: 
Bunlar, kuraklığa dayanma veya tolere etme kapasitesi yüksek küçük boyutlu bitkilerdir. 
Çoğunlukla da cüce bitkiler olarak tanımlanırlar. Vaccinium ve Daphne cinslerine ait bazı 
türlerde olduğu gibi. 
3. Kuraklığa dirençli bitkiler: 
Bu bitkiler, aşırı kuraklıklara direnebilecekleri bazı adaptif özellikler geliştirir. Kserofitler 
çeşitli habitatlarda büyür. Bazıları kayalık alanlarda (Lithophytes), bazıları çöllerde, bazıları 
kum ve çakıllarda (Psammophytes), bazıları ise çorak topraklarda (Eremophytes) yetişebilir. 
Bazı kurak habitat bitkileri, su depolayan organlara sahipken (Sedum ve Sempervivum gibi), 
bazıları bu tür yapılar geliştirmez.  
Bu aşamada gerçekleşen morfolojik adaptasyonlar aşağıda özetlenmiştir. 
Köklerde: 
 Kserofit bitkiler iyi gelişmiş kök sistemine sahiptirler 
 Çok yıllık kserofit bitkilerin kökleri toprakta çok derinlere iner ve suyun bol olduğu 
katmanlara ulaşır  
Gövdelerde: 
 Gövdeler çok sert ve odunsu halde bulunabilir. Havadan veya yeraltından olabilir. 
 Gövde kalın bir mum tabası ile veya yoğun tüylerle kaplı olabilir. 
 Gövdeler dikenlere dönüşebilir 
 Gövdeler soğan veya yumru haline dönüşebilir. 
 Bazı ekstrem kserofitlerde gövdeler, kısa ve uzun sürgünlerin metamorfoze olması ile 
filloklad veya kladot haline dönüşebilir. Bu bitkilerde yapraklar büyük ölçüde azalır, bu 
nedenle yaprakların ana işlevi olan fotosentez, modifikasyona uğramış gövdeler olan bu yeşil 
filloklad ve kladotlar tarafından gerçekleştirilir. 
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Yapraklarda: 
 Kserofitlerde genel olarak yapraklar kurak mevsimin başlangıcında dökülürler. 
Bazılarında ise pulsu yapraklara indirgenirler. 
 Bazı kserofitler de ise yapraklar iğne yaprak formundadır.  
 Bazı kserofitler de yapraklar fazla miktardaki suyu depolayabilmek için şişerek etli bir 
hal alırlar. 
 Kserofitlerin çoğunda, yapraklar genellikle çok az sayıdadır ve kalın ve yoğun bir 
kütikula tabakası ile kaplıdır. 
 Genel olarak, kserofitik türler sivri uçlu küçülmüş yaprak ayalarına ve iyi bir 
damarlanma sistemine sahiptir. 
 Bazı kserofitlerde, özellikle kuvvetli rüzgâra maruz kalanlarda, yaprak yüzeyleri 
terlemeyi kontrol eden kalın ve yoğun tüylerle kaplıdır. Yapraklarda ve gövdelerde tüylü örtü 
bulunan bu kserofitler, trichophyllous bitkiler olarak bilinir. Tüyler epidermal kökenlidir. 
Basit veya bileşik, tek veya çok hücreli olabilirler. Bileşik tüyler düğümlerde dallanmıştır. 
Yaprak alt yüzeylerindeki bu tüyler stomaları korur ve aşırı su kaybını önler. Bazı bitkilerde 
ise gövde ve yaprak yüzeyleri karakteristik çıkıntılar, sırtlar, oluklar veya çukurlar geliştirir. 
Bu bölgelerde bulunan tüyler, stomaları kuvvetli rüzgârların doğrudan darbelerinden korur. 
 Bazı aşırı kserofitik otlardaki yapraklar kıvrılma veya katlanma şeklinde bir özellik 
gösterebilirler. Bu durumda stomalar sadece üst veya karın yüzeyine dağılır ve yapraklar 
yukarı doğru yuvarlandıkça stomalar etkili bir şekilde dış atmosferden uzaklaşır. Bu, su 
kaybını azaltmak için etkili bir modifikasyondur.  
Çiçekler, meyveler ve tohumlarda: 
 Çiçekler genellikle daha uygun koşullarda gelişir.  
 Meyveler ve tohumlar çok sert kabuklara sahiptir veya meyve örtüsü ile korunur. 
 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırma Alanı  
Kahramanmaraş, doğudan Malatya ve Adıyaman, batıdan Kayseri ve Adana, kuzeyden Sivas, 
güneyden ise Osmaniye ve Gaziantep illeri ile sınırlandırılmıştır (Şekil 1). Kahramanmaraş, 
37°11’ ve 38°36’ kuzey enlemleri ile 36°15’ ve 37°42’ doğu boylamları arasında 
bulunmaktadır. Yüzölçümü ise yaklaşık olarak 14.346 km²’dir (Anonim, 2005)., Kuzeyde 
Toros Dağlarının bir serisi olan Binboğa Dağları ile, doğuda Nurhak Dağları, batıda Dibek 
Dağları, güneyde ise Amanos dağ sistemlerine bağlı Karlık ve Başkonuş dağları ile çevrilidir 
(Gürbüz, 2001). En yüksek yeri 3071 m ile Killi Tepedir (Uzun ve ark. 2021). 
Kahramanmaraş ili 14.346 km² yüzölçümü ile Türkiye topraklarının yaklaşık %2'sini 
kaplamaktadır. 
Kahramanmaraş ilinde kuzeyde Karasal iklim, güneyde ise Akdeniz iklimi baskın 
durumdadır. Kahramanmaraş ili vejetasyon çeşitliliği ve bitki zenginliği bakımından oldukça 
önemli bir konumdadır (Uzun ve ark. 2018). Öncelikle İran-Turan fitocoğrafik bölgesi ile 
Akdeniz fitocoğrafik bölgelerinin birleştiği bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca Çoruh 
vadisinden başlayarak bir kolu Amanoslara ve diğer kolu Toroslara çatallandığı varsayılan 
Anadolu diyagonalinin üzerinde yer alması ile de enklav türlere ev sahipliği yapmaktadır. 
Kahramanmaraş yaklaşık 502 endemik bitki ile Türkiye'de 81 il arasında 6. sırada yer 
almaktadır (Türe & Böcük, 2010; Şenkul & Kaya, 2017). Akdeniz ve Doğu Anadolu bölge 
sınırları içerisinde yer alan Kahramanmaraş topraklarının %35’i orman ve maki bitki 
toplulukları ile kaplıdır. Davis (1965-1985) karelaj sistemine göre ise C5 ve C6 karelerinde 
yer almaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Kahramanmaraş ili sınırları 

 
Bitki örneklerinin teşhisi 
Kahramanmaraş yöresinde yapılan arazi çalışmaları neticesinde toplanan bitki örneklerinin 
teşhisinde temel kaynak olarak ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’ (Davis 1965-
1985; Davis ve ark. 1988; Güner ve ark. 2000) adlı kaynaklardan faydalanılmıştır. 
Taksonların güncel Latince adları için Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)’nden 
(Güner ve ark. 2012); endemik taksonların tehlike kategorileri için ise Türkiye Bitkileri 
Kırmızı Kitabı’ndan faydalanılmıştır (Ekim ve ark. 2000). 
 
Kurakçıl karakterlerin Tespiti 
Kurakçıl karakterlerin tespitinde hem arazi gözlemlerinden hem de hem de bu konuda yapılan 
çalışmalardan faydalanılmıştır. Bunun için kapsamlı bir literatür incelemesi 
gerçekleştirilmiştir (Raunkiaer 1934; Davis 1965-1985; Mulroy 1978; Davis ve ark. 1988; 
Güner ve ark. 2000; Taylor ve ark. 2001; Hickey ve King 2001).   
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3. BULGULAR 
Araştırmada belirlenen familya, cins, türlerin yazımında Türkiye Bitkileri Listesi (Güner ve 
ark. 2012) adlı eserden faydalanılmıştır. Bitki isimleri alfabetik olarak tür isimleri sırası takip 
edilerek familyaları ile birlikte verilmiştir. (Tablo 1). Yapılan değerlendirmelere göre 
Kahramanmaraş ilinde kurakçıl karakterde olduğu belirlenen 30 adet bitki taksonu kurakçıl 
karakteristikleri ile beraber sunulmuştur. En çok takson barındıran familyalar olarak; 
Fabaceae (6 takson, %20), Oleaceae (3 takson, %10),  Cupressaceae (3 takson, %10),  
Rosaceae (3 takson, %10),  Asparagaceae ve Cistaceae ise 2’şer takson ile (%6,6) temsil 
edilmiştir (Şekil 5). 
 

 
Şekil 2. Familya değerlendirmesi 

 
Kurakçıl özellikleri belirlenen taksonların %53,3’ü çok bölgeli, %23,3’ü Akdeniz elementi, 
%13,3’ü Doğu Akdeniz elementi ve %10’u İran-Turan elementidir (Şekil 3). 
  

 
Şekil 3. Fitocoğrafik bölgelere göre değerlendirme 

 
Kurakçıl karakter değerlendirmesine göre en fazla takson (9 adet) yaprak, kulakçık veya 
gövdelerinde dikenlere, kladot ve fillokladlara sahip olan grup gelmektedir. Bunu 8 adet 
takson ile küçük, körelmiş veya kalıntı yapraklara sahip türler izlemektedir. Ardından yine 8 
adet takson ile cüce gövde yapan bitkiler gelmektedir.  
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Devamında ise 7’şer takson ile derimsi yapraklı türler, uzun kazık kök sistemlerine sahip 
türler ve yastık formundaki türler gelmektedir (Şekil 4). 
 

 
Şekil 4. Kurakçıl karakterlere göre değerlendirme 

 
Habitat özellikleri değerlendirildiğinde 17 takson Orman ve çalılık, kızılçam orman 
açıklıkları, makilikler ve firiganalarda (Sclerophyte), 9 takson kaya üzerlerinde (Lithophyte) 
iki takson atık-kalıntı alanlarda (Chersophyte), bir takson step alanlarında (Eremophyte), yine 
bir takson kumul tepeler ve çakıllık alanla (Psammophyte) bulunmaktadır (Şekil 5).  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(o) Gövde, yaprak veya kökte su depolama

(n) Cüce gövde

(m) Mumsu epidermis veya yaprak

(l) Dikenler, kladotlar, fillokladlar (Yaprak,…

(k) Yastık formundakiler

(j) Kazık ve uzun kök sistemleri

(i) Bitkinin bazı kısımlarda glandüler tüylü

(ı) Tüylü (örn. yünsü yaprak, gövde veya…

(h) Kıvrık yaprak kenarı

(g) Derimsi yapraklar

(f) Parçalı bileşik yapraklar

(e) Küçük, körelmiş veya kalıntı yapraklar

(d) İğne yaprak

(c) Pulsu yapraklar

(b) Erken çiçeklenme

(a) Havai sürgünler

Kurakçıl karakterler
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Şekil 5. Habitat özelliklerine göre değerlendirme 

 
 
Tablo 1. Kserofit taksonlar ve özellikleri 
 

No 
TAKSON (Tür, 

Alttür, Varyete) ADI 
Familya 

Türkçe 
Adı 

Hayat 
döngüsü 

Raunkiaer 
Şeması 

Fitocoğrafik 
Elementi 

Kurakçıl 
Karakter 

Habitat 
özelliği 

1 
Asparagus acutifolius 

L. 
Asparagaceae Kuşkonmaz 

kısa boylu 
çalı 

Ch 
Akdeniz 
elementi 

(e, l) (ix) 

2 
Atraphaxis billardieri 

Jaub. & Spach 
Polygonaceae Teke buğdayı 

kısa boylu 
çalı 

Ch 
İran-Turan 
elementi 

(e, n) (vi) 

3 Berberis vulgaris L. Berberidaceae Kızıl karamuk 
uzun boylu 

çalı 
Ph Çok bölgeli (l) (ix) 

4 
Calicotome villosa 

(Poir.) Link 
Fabaceae Keçiboğan 

uzun boylu 
çalı 

Ph 
Akdeniz 
elementi 

(f, ı, j, l) (ix) 

5 Capparis spinosa L. Capparaceae Kebere 
kısa boylu 

çalı 
Ph Çok bölgeli (j, l) (v) 

6 
Cerasus prostrata 

(Labill.) Ser. 
Rosaceae Taş kirazı 

kısa boylu 
çalı 

Ph Çok bölgeli 
(e, ı, j, k, 

n) 
(iii) 

7 Cistus laurifolius L. Cistaceae Karağan 
uzun boylu 

çalı 
Ph 

Akdeniz 
elementi 

(m) (ix) 

8 
Cistus salviifolius 

Boiss. 
Cistaceae Kartli 

kısa boylu 
çalı 

Ph Çok bölgeli (I) (ix) 

9 
Colutea cilicica Boiss. 

& Balansa 
Fabaceae Patlangaç 

uzun boylu 
çalı 

Ph Çok bölgeli (f) (ix) 

10 
Cotoneaster 

nummularius Fisch. & 
C.A.Mey., 

Rosaceae Dağ muşmulası 
uzun boylu 

çalı 
Ph Çok bölgeli (e, ı) (iii) 

11 
Cytisopsis dorycniifolia 

Jaub. & Spach 
Fabaceae Kedi tırnağı 

kısa boylu 
çalı 

Ch 
Doğu Akdeniz 

elementi 
(k, n) (iii) 

12 
Daphne oleoides 

Schreb. subsp. oleoides 
Thymelaeaceae Gövçek 

kısa boylu 
çalı 

Ch Çok bölgeli 
(e, g, k, m, 

n) 
(iii) 

13 
Erica manipuliflora 

Salisb. 
Ericaceae Püren 

kısa boylu 
çalı 

Ch 
Doğu Akdeniz 

elementi 
(a, d) (iii) 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

(ix) Sclerophytes (Orman ve çalılık,…

(viii) Psilophytes (savanlarda)

(vii) Psychrophytes (soğuk topraklarda)

(vi) Eremophytes (çöller ve stepler)

(v) Chersophytes (atık-kalıntı alanlar)

(iv) Psammophytes (kumul tepeler ve…

(iii) Lithophytes (kaya üzerinde)

(ii) Halophytes (tuzlu topraklarda)

(i) Oxylophytes (asitli topraklarda)

Habitat özellikleri
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14 
Fontanesia 

phillyreoides Labill. 
Oleaceae Cılbırtı 

uzun 
boylu çalı 

Ph 
Doğu 

Akdeniz 
elementi 

(g, m) (ix) 

15 Genista albida Willd Fabaceae Ak borcak 
kısa boylu 

çalı 
Ch Çok bölgeli (k, n) (iii) 

16 
Genista involucrata 
Spach (end., IUCN: 

LC) 
Fabaceae Top borcak 

kısa boylu 
çalı 

Ch 
İran-Turan 
elementi 

(k, n) (iii) 

17 Jasminum fruticans L. Oleaceae Boruk 
uzun boylu 

çalı 
Ph 

Akdeniz 
elementi 

(f, g) (ix) 

18 
Juniperus drupacea 

Labill. 
Cupressaceae Enek/andız ağaç Ph Çok bölgeli (d) (ix) 

19 
Juniperus excelsa 

M.Bieb. subsp. excelsa 
Cupressaceae Bozardıç ağaç Ph Çok bölgeli (c) (ix) 

20 
Juniperus foetidissima 

Willd. 
Cupressaceae Kokar ardıç ağaç Ph Çok bölgeli (c) (ix) 

21 
Linum mucronatum 

Bertol. subsp. 
mucronatum 

Linaceae Sarı keten 
kısa boylu 

çalı 
Ch Çok bölgeli (k, n) (iii) 

22 
Myrtus communis L. 

subsp. communis 
Myrtaceae Mersin 

uzun boylu 
çalı 

Ph Çok bölgeli (g, i, j, m) (ix) 

23 
Onobrychis cornuta 

(L.) Desv. 
Fabaceae Kuşkaçıran 

kısa boylu 
çalı 

Ch 
İran-Turan 
elementi 

(f, j, k, l, 
n) 

(iv) 

24 
Paliurus spina-christi 

Mill. 
Rhamnaceae Karaçalı 

uzun boylu 
çalı 

Ph Çok bölgeli (l) (v) 

25 Phillyrea latifolia L. Oleaceae Akçakesme 
uzun boylu 

çalı 
Ph 

Akdeniz 
elementi 

(e, g, j, m) (ix) 

26 
Pinus brutia Ten. var. 

brutia 
Pinaceae Kızılçam ağaç Ph 

Doğu Akdeniz 
elementi 

(d, h) (ix) 

27 
Plocama calabrica 

(L.f.) M.Backlund & 
Thulin 

Rubiaceae Belum çalısı 
kısa boylu 

çalı 
Ch 

Akdeniz 
elementi 

e, h (iii) 

28 
Pyracantha coccinea 

M.Roem. 
Rosaceae Ateş dikeni 

uzun boylu 
çalı 

Ph Çok bölgeli l (ix) 

29 Quercus coccifera L. Fagaceae Kermes meşesi ağaç Ph 
Akdeniz 
elementi 

g, j, l, m, o (ix) 

30 Ruscus aculeatus L. Asparagaceae Tavşanmemesi 
kısa boylu 

çalı 
Cr Çok bölgeli 

a, b, e, g, 
l, o 

(ix) 

 
Kurakçıl karakterler: (a) Havai sürgünler, (b) Erken çiçeklenme, (c) Pulsu yapraklar, (d) 
İğne yapraklar, (e) Küçük, körelmiş veya kalıntı yapraklar, (f) Parçalı bileşik yapraklar, (g) 
Derimsi yapraklar, (h) Kıvrık yaprak kenarı, (ı) Tüylü (örneğin yünsü) yaprak, gövde veya 
sürgünler, (i) Bitkinin bazı kısımlarda glandüler tüylü, (j) Kazık ve uzun kök sistemleri, (k) 
Yastık formundakiler, (l) Dikenler, kladotlar, fillokladlar (Yaprak, kulakçık veya gövdede), 
(m) Mumsu epidermis veya yaprak, (n) Cüce gövde, (o) Gövde, yaprak veya kökte su 
depolama 
 
Habitat özelliği: (i) Oxylophytes (asitli topraklar), (ii) Halophytes (tuzlu topraklar), (iii) 
Lithophytes (kaya üzerinde), (iv) Psammophytes (kumul tepeler ve çakıllık alanlar), (v) 
Chersophytes (atık-kalıntı alanlar), (vi) Eremophytes (çöller veya stepler), (vii) Psychrophytes 
(soğuk topraklar), (viii) Psilophytes (savanlar), (ix) Sclerophytes (Orman ve çalılıklar, 
kızılçam orman açıklıkları, makilikler ve firiganalar) 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Çalışmanın konusunu oluşturan kurakçıl karakterlerdeki türler hem doğal / yapay 
ekosistemler için hem de peyzaj planlaması ve ekonomisi için oldukça önemlidir. Bu türlerin 
tanıtımı gelecekte yaşanabilecek bir kuraklığa planlama mantığında hazırlık yapılabilmesi, bu 
konuda farkındalığın arttırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği için 
önem taşımaktadır. Biyoçeşitliliğin önemini anlatan eğitim faaliyetleri Küresel Bitki Koruma 
Stratejisinin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefe uygun olarak, bu çalışmada elde 
edilen bulgular hem susuz peyzaj planlamalarına hem de biyolojik çeşitliğinin korunması ve 
sürdürülebilirliği için yapılacak çalışmalara altlık teşkil edecektir. 
 
YAZAR KATKILARI 
Her iki yazar araştırma konusunun tasarlanmasına, bitki teşhislerine ve makalenin yazımına 
eşit derecede katkı sağlamıştır. S. Palabaş Uzun: Kurakçıl taksonların tespiti için yapılan arazi 
çalışmalarına, bitki teşhislerine ve makalenim yazımına katkı sağlamıştır. A. Uzun: Kurakçıl 
taksonların tespiti için yapılan arazi çalışmalarına, bitki teşhislerine ve makale konusunun 
tasarlanmasına ve yazımına katkı sağlamıştır. Her iki yazar da çalışmanın son halini okumuş 
ve onaylamıştır. 
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ENDEMISM AND THREATENED PLANT TAXA IN THE EASTERN 
MEDITERRANEAN REGION, WITH AN ANNOTATED CHECK LIST 

 
Alper UZUN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Forestry, Department of Forest 
Engineering, Forest Botany 
ORCID: 0000-0002-2577-7460 
   
ABSTRACT 
Turkey, with its plant richness, has as many plant species as the entire European continent and 
comes after the Tropical zone countries in terms of species richness. In this, it is important 
that the country is at the intersection of 3 different phytogeographic regions and includes very 
different soil and climate types. The fact that the country is a peninsula also causes the 
emergence of new species constantly. Changes in plant nomenclature during the recording of 
this richness sometimes cause confusion in taxonomy. It has become a time-consuming effort 
to follow new taxonomic evaluations with developing micromorphological and genetic 
studies, especially of endemic species. Therefore, in this study, it is aimed to create an up-to-
date list of endemic species present in the Eastern Mediterranean Region of the country. The 
Eastern Mediterranean Region of Turkey is located in the Mediterranean Basin, which is one 
of the 36 Biodiversity Hotspots of the World. In addition, this region has a rich biological and 
cultural heritage in which plant species have been domesticated and various societies have 
lived together since ancient times. These societies have benefited from nature and have 
created a certain pressure especially on endemic species in the region. Here, we present a 
comprehensive endemic plants list by examining the flora of Turkey and current studies to 
contribute to conservation efforts. In addition, the life forms of the taxa, their endemism status 
were discussed, and the IUCN threat categories were presented. Synonyms of the plant taxa 
were also indicated in the list. 
Keywords: endemic, vascular plant, check-list, Eastern Mediterranean 

 
DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE ENDEMİZM VE TEHDİT ALTINDAKİ BİTKİ 

TAKSONLARI, AÇIKLAMALI KONTROL LİSTESİ İLE BİRLİKTE 
 
ÖZET 
Türkiye, sahip olduğu bitki zenginliği ile tüm Avrupa kıtası kadar bitki türüne sahip olup, tür 
zenginliği bakımından Tropik bölge ülkelerinin ardından gelmektedir. Bunda ülkenin 3 farklı 
fitocoğrafik bölgenin kesişim noktasında olması ve çok farklı toprak ve iklim tiplerini 
içermesi önemlidir. Ülkenin bir yarımada olması da sürekli yeni türlerin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu zenginliğin kayıt altına alınması sırasında bitki terminolojisindeki 
değişiklikler bazen taksonomide kafa karışıklığına neden olmaktadır. Özellikle endemik 
türlerin gelişen mikro morfolojik ve genetik çalışmaları ile yeni taksonomik 
değerlendirmelerin takip edilmesi zaman alan bir uğraş haline getirmiştir. Bu nedenle bu 
çalışmada, ülkenin Doğu Akdeniz Bölgesi'nde bulunan endemik türlerin güncel bir listesinin 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz Bölgesi, Dünyanın 36 Biyolojik 
Çeşitlilik Sıcak Noktasından biri olan Akdeniz Havzası'nda yer almaktadır. Ayrıca bu bölge 
bitki türlerinin yabani atalarını barındıran ve çok eski çağlardan beri çeşitli toplumların bir 
arada yaşadığı zengin bir biyolojik ve kültürel mirasa sahiptir. Bu toplumlar doğadan 
yararlanmışlar ve özellikle bölgedeki endemik türler üzerinde belli bir baskı oluşturmuşlardır. 
Burada koruma çabalarına katkı sağlamak için Türkiye florasını ve güncel çalışmaları 
inceleyerek kapsamlı bir endemik bitki listesi sunulmaktadır.  
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Ayrıca taksonların yaşam formları, endemizm durumları ele alınmış ve IUCN tehdit 
kategorileri sunulmuştur. Listede bitki taksonlarının eş anlamlıları da belirtilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: endemik, damarlı bitki, kontrol listesi, Doğu Akdeniz 
 
1. GİRİŞ 
Türkiye’de doğal olarak yetişen 13.000’e yakın bitki taksonu olup, bunların 3694’ü (70 
familya ve 394 cinse ait) endemik taksonlardan oluşmaktadır (Güner vd., 2012). Ancak 
ülkemizin endemik zenginliği bu sayı ile sınırlı kalmayıp, ortalama her 10 günde yeni bir 
endemik taksonun varlığının keşfedilmesiyle artmaktadır (Güner vd. 2012; Şenkul ve Kaya, 
2017). Ülkemizin florası aşağıda belirtiler koşullar nedeniyle oldukça zengindir. 
Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği açısından zengin olma sebepleri; 
 Ülke sınırları içerisinde çok farklı iklim tiplerinin görülmesi 
 Zengin su kaynaklarına sahip olması (deniz, göl,  akarsu, ırmak gibi) 
 Toprak çeşitliliği 
 0 m’den 5000’ye değişen yükselti farklılıklarının bulunması 
 Büyük vadi ve kanyonlara sahip olması 
 Buzul dönemindeki olumsuz iklim koşullarından Avrupa’dan daha az etkilenmiş 
olması 
 Üç kıtanın birleştiği noktada yer alması 
 Üç Fitocoğrafik bölgenin kesişiminde bulunması vb. 
Akdeniz Bölgesi sınırlarında bulunan Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, 
illerinin bitki örtüsü şu şekildedir. 
 
Adana'nın Bitki Örtüsü: 
Adana Akdeniz bölgesinin iklim özelliklerini barındırmakta ve ana vejetasyon olarak makilik 
alanlar yoğunluk göstermektedir. Önemli türler Pistacia türleri, Erica bitkisi, Phillyrea 
latifolia, Cercis siliquastrum, Platanus orientale, Olea europaea ve Nerium oleander’dir. Bu 
vejetasyon yaklaşık 800 metreye çıkmaktadır. 800 metre ile 2000 metre arasında ibreli ve 
yapraklı karışık ormanlar bulunmaktadır. Ormanların bittiği 2000 metreden sonra ise alpin 
step alanları ve çayırlıklar bulunmaktadır. 
 
Mersin’in bitki örtüsü: 
Mersin bitki türü bakımından oldukça zengin bir konumdadır. 550 ye yakın endemik bitki 
türü ile oldukça zengindir. Ana vejetasyon sahil kesimlerinden başlayan maki alanlarıdır. Bu 
alanlar tür çeşitliliği bakımından pek çok farklı türe ev sahipliği yapar.  
 
Kahramanmaraş’ın bitki örtüsü: 
İl topraklarının % 35’i orman ve maki-fundalıklarla kaplı iken % 27’si tarım alanları, % 24’ü 
çayır ve meralar ile kaplıdır. Bölgedeki dağların çoğunluğu orman ve makilik alanlardan 
oluşmaktadır. Özellikle yağışın 1000 mm’yi aşması ile Andırın ilçesi orman alanları 
bakımından oldukça zengindir. Ormanlarda Kızılçam, Karaçam, Kermes meşesi, Saplı meşe, 
Türkiye meşesi, Doğu Kayını, Katran ardıcı, Boz ardıç, Andız, Toros Sediri, Toros Göknarı 
ve şimşire rastlanır.  
 
Osmaniye’nin bitki örtüsü: 
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ancak yine de önemli oranda yağış alan Osmaniye’de 
Akdeniz kökenli bitkiler yayılış gösterir. Son yıllarda pek çok yeni tür bu il sınırları 
içerisinden tespit edilmiştir. Hakim ağaç türleri Pinus halepensis, Pinus nigra, Quercus türleri 
Abies cilicica, Cedrus libani, Fagus orientalis ve Alnus glutinosa’dır.  
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Hatay’ın bitki örtüsü: 
İl topraklarının yarısı tarım alanlarından oluşurken %40’a yakını ormanlık alanlardan ve geniz 
makiliklerden oluşur. Hatay’ın zengin doğal bitki örtüsü eski tarihlerden beri araştırmacıların 
dikkatini çekmiştir.  Özellikle uzun boylu maki türleri kalın ve herdem yeşil yapraklı olup, 
deniz seviyesinden 800-900 m’ye değin çıkmaktadır. Myrtus communis, Laurus nobilis, 
Quercus coccifera, Pistacia lentiscus gibi türler ana ağaç türlerini oluşturmaktadır. Hatay 
ilinin güneyinde yer alan Keldağ doğal bitki örtüsüyle Amanos serisinin önemli bir dağıdır. 
Denize bakan yamaçlarda, 1200-1300 m’ye değin Ardıç türleri, Çam türleri, Meşe Kayın ve 
Çınar türleri görülür. 1200 m’yi aştığımızda Kızılçam, Karaçam ve Sedir ormanları 
mevcuttur.  
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışma Alanı 
Bu araştırma Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay illerini kapsamaktadır. 
Akdeniz Bölgesi sınırlarında bulunan bu illerin bitki zenginliği ve birbirleri arasındaki 
floristik benzerlikleri sunmaktadır.  
 

 
Şekil 1. Doğu Akdeniz Bölgesi 

 
Bitki örneklerinin teşhisi  
Bitki örnekleri ana kaynak ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’ (Davis 1965-1985; 
Davis ve ark. 1988; Güner ve ark. 2000) adlı eserden elde edilmiştir. Ayrıca yeni türler 
literatür taraması sonucu listeye eklenmiştir. Taksonların güncel Latince adları için Türkiye 
Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)’nden (Güner ve ark. 2012). 
 
Tehlike kategorilerinin belirlenmesi 
Doğu Akdeniz bölgesi için yapılan bu çalışmada endemik bitki örneklerinin tehlike 
kategorileri temel kaynak olarak Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan faydalanılmıştır (Ekim 
ve ark. 2000). Ayrıca çeşitli kontrol listeleri, makaleler ve revizyonlar taranmıştır. 
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 Euro+Med Plantbase Plant List Synonym of 
RED LIST 

CATEGORIES 
1 Acantholimon huetii Boiss. var. huetii accepted Acantholimon huetii Boiss. var. huetii CR 

2 Achillea armenorum Boiss. et Hausskn. accepted Achillea armenorum Boiss. et Hausskn. CR 

3 Achillea milliana H. Duman accepted Achillea milliana H. Duman CR 

4 Anthemis adonidifolia Boiss. accepted Anthemis adonidifolia Boiss. CR 

5 
Astragalus silifkeense Dinç, Aytaç & Doğu, 

sp. nov. 
accepted 

Astragalus silifkeense Dinç, Aytaç & 
Doğu, sp. nov. 

CR 

6 Bromus psammophilus P. M. Sm. accepted Bromus psammophilus P. M. Sm. CR 

7 Carduus amanus Rech. f. accepted Carduus amanus Rech. f. CR 

8 Centaurea aladaghensis Wagenitz accepted Centaurea aladaghensis Wagenitz CR 

9 Centaurea arifolia Boiss. accepted Centaurea arifolia Boiss. CR 

10 Centaurea cariensiformis Hub.-Mor. accepted Centaurea cariensiformis Hub.-Mor. CR 

11 Centaurea doddsii Post accepted Centaurea doddsii Post CR 

12 Centaurea foliosa  Boiss. & Kotschy accepted Centaurea foliosa  Boiss. & Kotschy CR 

13 Centaurea ptosimopappoides Wagenitz accepted Centaurea ptosimopappoides Wagenitz CR 

14 Crocus adanensis T. Baytop & B. Mathew accepted Crocus adanensis T. Baytop & B. Mathew CR 

15 Crucianella sorgerae Ehrend. accepted Crucianella sorgerae Ehrend.e CR 

16 Draba elegans Boiss. accepted Draba elegans Boiss. CR 

17 Echinops mersinensis Gemici & Leblebici accepted Echinops mersinensis Gemici & Leblebici CR 

18 Ferula drudeana Korovin accepted Ferula drudeana Korovin CR 

19 Ferula longipedunculata Peşmen accepted Ferula longipedunculata Peşmen CR 

20 Flueggea anatolica Gemici accepted Flueggea anatolica Gemici CR 

21 Origanum boissieri Ietswaart accepted Origanum boissieri Ietswaart CR 

22 Satureja amani P.H. Davis accepted Satureja amani P.H. Davis CR 

23 Sideritis brevidens P.H. Davis accepted Sideritis brevidens P.H. Davis CR 

24 Sideritis niveotomentosa Hub.-Mor. accepted Sideritis niveotomentosa Hub.-Mor. CR 

25 Stachys petrokosmos Rech.f. accepted Stachys petrokosmos Rech.f. CR 

26 
Acantholimon goeksunicum Doğan & 

Akaydn 
accepted 

Acantholimon goeksunicum Doğan & 
Akaydn 

CR 

27 Ferula coskunii H.Duman et Sağıroğlu accepted Ferula coskunii H.Duman et Sağıroğlu CR 

28 
Scorzonera yildirimlii A. Duran et E. 

Hamzaoğlu 
accepted 

Scorzonera yildirimlii A. Duran et E. 
Hamzaoğlu 

CR 

29 Salvia quezelii Hedge & Afzal-Rafii accepted Salvia quezelii Hedge & Afzal-Rafii CR 

30 
Astragalus nurhakdagensis Uzun, Aytaç & 

Tülücü 
accepted 

Astragalus nurhakdagensis Uzun, Aytaç & 
Tülücü 

CR 

31 
Scorzonera zorkunensis Coșkunç. & 

Makbul 
accepted 

Scorzonera zorkunensis Coșkunç. & 
Makbul 

CR 

32 Allium maraschicum Koçyigit & Özhatay accepted Allium maraschicum Koçyigit & Özhatay CR 

33 Ferula amanicola Hub.-Mor. & Peşmen accepted Ferula amanicola Hub.-Mor. & Peşmen CR 

34 Verbascum ergin-hamzaoglui Karavel. accepted Verbascum ergin-hamzaoglui Karavel. CR 

35 Astragalus densifolius Lam. syn 
Astragalus nuttallii (Torr. & A.Gray) 

J.T.Howell (syn. Astragalus densifolius 
Lam.) 

CR 

36 Micromeria dolichodonta P.H. Davis syn 
Clinopodium dolichodontum (P. H. Davis) 

Bräuchler & Heubl 
CR 

37 
Scutellaria rubicunda subsp. pannosula 

(Rech. fil.) Edmondson 
syn 

Scutellaria brevibracteata subsp. pannosula 
(Rech.f.) Greuter & Burdet 

CR 

38 Trigonella cassia Hub.-Mor. syn Telis cassia (Boiss.) Kuntze CR 
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39 Trigonella halophila Boiss. syn Medicago halophila (Boiss.) E. Small CR 

40 Lotus antiochianus İlçim & Behçet unresolved Lotus antiochianus İlçim & Behçet CR 

41 Astragalus ekimii Zarre & Duman unresolved Astragalus ekimii Zarre & Duman CR 

42 
Centaurea marashica E.Uzunhisarcıklı, M. 

Tekşen & E. Doğan 
unresolved 

Centaurea marashica E.Uzunhisarcıklı, M. 
Tekşen & E. Doğan 

CR 

43 
Convolvulus germaniciae Boiss. et 

Hausskn. 
unresolved 

Convolvulus germaniciae Boiss. et 
Hausskn. 

CR 

44 
Minuartia corymbulosa (Boiss. et Bal.) 

McNeill var. corymbulosa (Boiss. et Bal.) 
McNeill 

unresolved 
Minuartia corymbulosa (Boiss. et Bal.) 

McNeill var. corymbulosa (Boiss. et Bal.) 
McNeill 

CR 

45 Onobrychis mutensis Kit Tan & Sorger unresolved Onobrychis mutensis Kit Tan & Sorger CR 

46 
Polygonum ekimianum Leblebici, 

H.Duman & Aytaç 
unresolved 

Polygonum ekimianum Leblebici, 
H.Duman & Aytaç 

CR 

47 Silene doganii A.Duran & Y.Menemen unresolved Silene doganii A.Duran & Y.Menemen CR 

48 Trigonella raphanina Boiss. unresolved Trigonella raphanina Boiss. CR 

49 Verbascum infidelium Boiss. et Hausskn. unresolved Verbascum infidelium Boiss. et Hausskn. CR 

50 
Nepeta nuda subsp. glandulifera Hub.- Mor. 

& Davis 
unresolved 

Nepeta nuda subsp. glandulifera Hub.- 
Mor. & Davis 

CR 

51 
Scrophularia 

libanotica subsp. libanotica var. antalyensis 
Ayaşlıgil & R. Mill 

unresolved 
Scrophularia 

libanotica subsp. libanotica var. antalyensis 
Ayaşlıgil & R. Mill 

CR 

52 Alopecurus adanensis syn Alopecurus myosuroides Huds. CR 

53 Achillea monocephala accepted Achillea monocephala EN 

54 Aethionema demirizii Davis & Hedge accepted Aethionema demirizii Davis & Hedge EN 

55 Aethionema papillosum P.H. Davis accepted Aethionema papillosum P.H. Davis EN 

56 Ajuga relicta P.H. Davis accepted Ajuga relicta P.H. Davis EN 

57 Alkanna hispida accepted Alkanna hispida EN 

58 Alkanna milliana accepted Alkanna milliana EN 

59 Alkanna pinardii accepted Alkanna pinardii EN 

60 Allium gorumsense accepted Allium gorumsense EN 

61 Allium karamanoglui accepted Allium karamanoglui EN 

62 Allium stenopetalum accepted Allium stenopetalum EN 

63 Alyssum dubertretii accepted Alyssum dubertretii EN 

64 Alyssum trapeziforme accepted Alyssum trapeziforme EN 

65 
Ankyropetalum arsusianum Kotschy ex 

Boiss. 
accepted 

Ankyropetalum arsusianum Kotschy ex 
Boiss. 

EN 

66 Ankyropetalum reuteri Boiss. et Hausskn. accepted Ankyropetalum reuteri Boiss. et Hausskn. EN 

67 Aristolochia geniculata E.Nardi accepted Aristolochia geniculata E.Nardi EN 

68 Aristolochia krausei accepted Aristolochia krausei EN 

69 Astragalus distinctissimus Eig accepted Astragalus distinctissimus Eig EN 

70 Biarum eximium Engl. accepted Biarum eximium Engl. EN 

71 Campanula bluemelii accepted Campanula bluemelii EN 

72 Campanula isaurica accepted Campanula isaurica EN 

73 Centaurea anthemifolia accepted Centaurea anthemifolia EN 

74 Centaurea cataonica Boiss. et Hausskn. accepted Centaurea cataonica Boiss. et Hausskn. EN 

75 Centaurea derderiifolia Wagenitz accepted Centaurea derderiifolia Wagenitz EN 

76 Cephalaria amana Rech.f. accepted Cephalaria amana Rech.f. EN 

77 Cirsium cassium accepted Cirsium cassium EN 
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78 Colchicum davisii accepted Colchicum davisii EN 

79 Colchicum imperatoris-friderici accepted Colchicum imperatoris-friderici EN 

80 Consolida lineolata accepted Consolida lineolata EN 

81 Dianthus goerkii accepted Dianthus goerkii EN 

82 Erodium absinthoides subsp. haradjianii accepted Erodium absinthoides subsp. haradjianii EN 

83 Ferula tenuissima Hub.-Mor. & Peşmen accepted Ferula tenuissima Hub.-Mor. & Peşmen EN 

84 Ferulago antiochia Saya & Miski accepted Ferulago antiochia Saya & Miski EN 

85 Galium pterocarpum accepted Galium pterocarpum EN 

86 Galium tolosianum accepted Galium tolosianum EN 

87 Graellsia davisiana Poulter accepted Graellsia davisiana Poulter EN 

88 
Hyacinthella lazulina K. Persson & J. 

Persson 
accepted 

Hyacinthella lazulina K. Persson & J. 
Persson 

EN 

89 Hypericum imbricatum Poulter accepted Hypericum imbricatum Poulter EN 

90 
Hypericum monadenum Robson apud 

Poulter 
accepted 

Hypericum monadenum Robson apud 
Poulter 

EN 

91 Isatis constricta Davis accepted Isatis constricta Davis EN 

92 Isatis davisiana Mısırdalı accepted Isatis davisiana Mısırdalı EN 

93 Muscari macbeathianum Kit Tan accepted Muscari macbeathianum Kit Tan EN 

94 Ophrys isaura Renz & Taub. accepted Ophrys isaura Renz & Taub. EN 

95 Ornithogalum sorgerae H. Wittmann accepted Ornithogalum sorgerae H. Wittmann EN 

96 Phlomis amanica Vierh. accepted Phlomis amanica Vierh. EN 

97 Poa speluncarum Edmondson accepted Poa speluncarum Edmondson EN 

98 Salvia sericeo-tomentosa Rech. fil. accepted Salvia sericeo-tomentosa Rech. fil. EN 

99 Salvia tigrina Hedge & Hub.-Mor. accepted Salvia tigrina Hedge & Hub.-Mor. EN 

100 Scorzonera lasiocarpa Chamberlain accepted Scorzonera lasiocarpa Chamberlain EN 

101 Sideritis cilicica Boiss. & Balansa accepted Sideritis cilicica Boiss. & Balansa EN 

102 Stachys anamurensis H. Sümbül accepted Stachys anamurensis H. Sümbül EN 

103 Teucrium odontites Boiss. & Balansa accepted Teucrium odontites Boiss. & Balansa EN 

104 Teucrium paederotoides Boiss. & Hausskn. accepted 
Teucrium paederotoides Boiss. & 

Hausskn. 
EN 

105 
Thlaspi dolichocarpum (Zohary) Greuter & 

Burdet 
accepted 

Thlaspi dolichocarpum (Zohary) Greuter & 
Burdet 

EN 

106 
Thlaspi eigii subsp. samuelssonii (F.K. 

Meyer) Greuter & Burdet 
accepted 

Thlaspi eigii subsp. samuelssonii (F.K. 
Meyer) Greuter & Burdet 

EN 

107 Uechtritzia armena Freyn & Sint. accepted Uechtritzia armena Freyn & Sint. EN 

108 Cephalaria cilicica Boiss. & Kotschy accepted Cephalaria cilicica Boiss. & Kotschy EN 

109 Cyclamen pseudibericum Hildebr. accepted Cyclamen pseudibericum Hildebr. EN 

110 
Fritillaria acmopetala Boiss. subsp. 

wendelboi Rix 
not in list 

Fritillaria acmopetala Boiss. subsp. 
wendelboi Rix 

EN 

111 
Cicer floribundum Fenzl. var. amanicola 

M.Öztürk & A.Duran 
not in list 

Cicer floribundum Fenzl. var. amanicola 
M.Öztürk & A.Duran 

EN 

112 Alopecurus myosuroides var. latialatus syn Alopecurus myosuroides Huds. EN 

113 Anthemis antitaurica syn Cota antitaurica (Grierson) Holub EN 

114 Anthemis halophila Boiss. & Balansa syn 
Cota halophila (Boiss. & Balansa) Oberpr. 

& Greuter 
EN 

115 Astragalus roseocalycinus Matthews syn 
Astracantha roseocalycina (V.A. 

Matthews) Greuter 
EN 

116 Cochlearia amana syn 
Pseudosempervivum amanum (Contandr. 
& Quézel) Al-Shehbaz, Mutlu & Dönmez 

EN 
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117 Dorycnium amani syn 
Dorycnium pentaphyllum subsp. amani 

(Zohary) Ponert 
EN 

118 Fritillaria sororum Jim.Perss. & K.M.Perss. syn Fritillaria acmopetala Boiss. EN 

119 Heracleum marashicum Kit Tan & Yıldız syn Malabaila secacul (Mill.) Boiss. EN 

120 Hieracium barbeyi  G. E. Post syn 
Hieracium jurassicum subsp. barbeyi 

(Post) Greuter 
EN 

121 Micromeria cilicica Hausskn. ex P.H. Davis syn 
Clinopodium cilicicum (Hausskn. ex 

P.H.Davis) Bräuchler & Heubl 
EN 

122 
Thlaspi eigii (Zohary) Greuter & Burdet 

subsp. eigii 
syn Thlaspi eigii (Zohary) Greuter & Burdet EN 

123 
Fritillaria assyriaca Baker 
subsp. melananthera Rix 

syn 
Fritillaria melananthera (Rix) Tekşen & 
Advay (syn. Fritillaria assyriaca Baker 

subsp. melananthera Rix 
EN 

124 Astragalus huber-morathii Kirchhoff unresolved Astragalus huber-morathii Kirchhoff EN 

125 Hedysarum antitauricum unresolved Hedysarum antitauricum EN 

126 Heptaptera cilicica (Boiss. et Bal.) Tutin unresolved Heptaptera cilicica (Boiss. et Bal.) Tutin EN 

127 Hypericum rupestre Jaub. & Spach unresolved Hypericum rupestre Jaub. & Spach EN 

128 Kitaibelia balansae Boiss. unresolved Kitaibelia balansae Boiss. EN 

129 Linum anisocalyx Davis unresolved Linum anisocalyx Davis EN 

130 Papaver arachnoideum Kadereit unresolved Papaver arachnoideum Kadereit EN 

131 Paracaryum amani (Rech. fil.) R. Mill unresolved Paracaryum amani (Rech. fil.) R. Mill EN 

132 Paracaryum shepardii Post & Beauv. unresolved Paracaryum shepardii Post & Beauv. EN 

133 Reseda balansae Müller unresolved Reseda balansae Müller EN 

134 Reseda tomentosa Boiss. var. tomentosa unresolved Reseda tomentosa Boiss. var. tomentosa EN 

135 
Rosularia sempervivum (M.Bieb.) A.Berger 

subsp. amanensis Eggli 
unresolved 

Rosularia sempervivum (M.Bieb.) 
A.Berger subsp. amanensis Eggli 

EN 

136 Rumex amanus Rech. unresolved Rumex amanus Rech. EN 

137 Scrophularia amana Lall unresolved Scrophularia amana Lall EN 

138 Scrophularia mersinensis Lall unresolved Scrophularia mersinensis Lall EN 

139 Silene amana Boiss. unresolved Silene amana Boiss. EN 

140 Trigonella cilicica Hub.-Mor. unresolved Trigonella cilicica Hub.-Mor. EN 

141 Verbascum ballsianum Murb. unresolved Verbascum ballsianum Murb. EN 

142 
Verbascum cilicium (Boiss. & Heldr.) O. 

Kuntze 
unresolved 

Verbascum cilicium (Boiss. & Heldr.) O. 
Kuntze 

EN 

143 Verbascum cymigerum Hub.-Mor. unresolved Verbascum cymigerum Hub.-Mor. EN 

144 Verbascum eleonorae Hub.-Mor. unresolved Verbascum eleonorae Hub.-Mor. EN 

145 Verbascum germaniciae Hausskn. unresolved Verbascum germaniciae Hausskn. EN 

146 Verbascum hadschinense Freyn unresolved Verbascum hadschinense Freyn EN 

147 Verbascum inulifolium Hub.-Mor. unresolved Verbascum inulifolium Hub.-Mor. EN 

148 
Verbascum linearilobum (Boiss.) Hub.-

Mor. 
unresolved 

Verbascum linearilobum (Boiss.) Hub.-
Mor. 

EN 

149 Verbascum orbicularifolium Hub.-Mor. unresolved Verbascum orbicularifolium Hub.-Mor. EN 

150 Verbascum petiolare Boiss. & Kotschy unresolved Verbascum petiolare Boiss. & Kotschy EN 

151 
Geranium cinereum Cav. subsp. 

subcaulescens (L'Hérit. ex DC.) Hayek var. 
elatius Davis 

unresolved 
Geranium cinereum Cav. subsp. 

subcaulescens (L'Hérit. ex DC.) Hayek 
var. elatius Davis 

EN 

152 
Hesperis matronalis subsp. cilicica (Siehe 

ex Bornm.) Cullen 
unresolved 

Hesperis matronalis subsp. cilicica (Siehe 
ex Bornm.) Cullen 

EN 

153 
Myosotis ramosissima Rochel subsp. uncata 

(Boiss. & Balansa) Grau 
unresolved 

Myosotis ramosissima Rochel 
subsp. uncata (Boiss. & Balansa) Grau 

EN 
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154 Onosma pulchrum H. Riedl unresolved Onosma pulchrum H. Riedl EN 

155 
Paronychia chionaea Boiss. subsp. chionaea 

var. latifolia Chaudhri 
unresolved 

Paronychia chionaea Boiss. subsp. 
chionaea var. latifolia Chaudhri 

EN 

156 
Phlomis brunneogaleata Hub.-Mor. var. 

brunneogaleata 
unresolved 

Phlomis brunneogaleata Hub.-Mor. var. 
brunneogaleata 

EN 

157 
Rosularia sempervivum (M.Bieb.) A.Berger 

subsp. glaucophylla Eggli 
unresolved 

Rosularia sempervivum (M.Bieb.) 
A.Berger subsp. glaucophylla Eggli 

EN 

158 
Silene caryophylloides (Poir.) Otth subsp. 

binbogaense Duman et Vural 
unresolved 

Silene caryophylloides (Poir.) Otth subsp. 
binbogaense Duman et Vural 

EN 

159 
Stachys distans var. cilicica Bhattacharjee 

& Hub.-Mor. 
unresolved 

Stachys distans var. cilicica Bhattacharjee 
& Hub.-Mor. 

EN 

160 
Valeriana 

speluncaria Boiss. var. glabriuscula 
Contandr. & Quézel 

unresolved 
Valeriana 

speluncaria Boiss. var. glabriuscula 
Contandr. & Quézel 

EN 

161 
Viola sandrasea subsp. cilicica Contandr. & 

Quezel 
unresolved 

Viola sandrasea subsp. cilicica Contandr. 
& Quezel 

EN 

163 
Acanthus dioscoridis L. var. perringii 

(Siehe) E. Hossain 
accepted 

Acanthus dioscoridis L. var. perringii 
(Siehe) E. Hossain 

VU 

164 Ajuga postii Briq. accepted Ajuga postii Briq. VU 

165 Alkanna punctulata accepted Alkanna punctulata VU 

166 Allium alpinari accepted Allium alpinari VU 

167 
Allium 

flavum subsp. tauricum var. pilosum 
accepted 

Allium 
flavum subsp. tauricum var. pilosum 

VU 

168 Allium wendelboanum Kollmann accepted Allium wendelboanum Kollmann VU 

169 Alyssum cilicicum accepted Alyssum cilicicum VU 

170 Anthemis fimbriata accepted Anthemis fimbriata VU 

171 Aristolochia stenosiphon accepted Aristolochia stenosiphon VU 

172 Asperula cymulosa accepted Asperula cymulosa VU 

173 Asphodeline cilicica accepted Asphodeline cilicica VU 

174 Asphodeline peshmeniana E. Tuzlacı accepted Asphodeline peshmeniana E. Tuzlacı VU 

175 
Astragalus suberosus Banks & Sol 
subsp. mersinensis (Sirj.) Matthews 

accepted 
Astragalus suberosus Banks & Sol 
subsp. mersinensis (Sirj.) Matthews 

VU 

176 Brachypodium kotschyi accepted Brachypodium kotschyi VU 

177 Bunium pinnatifolium Kljuykov accepted Bunium pinnatifolium Kljuykov VU 

178 Bupleurum pauciradiatum accepted Bupleurum pauciradiatum VU 

179 Bupleurum polyactis accepted Bupleurum polyactis VU 

180 Bupleurum zoharii accepted Bupleurum zoharii VU 

181 Campanula axillaris accepted Campanula axillaris VU 

182 Centaurea amanicola accepted Centaurea amanicola VU 

183 Centaurea antitauri Hayek accepted Centaurea antitauri Hayek VU 

184 Centaurea haradjianii Wagenitz accepted Centaurea haradjianii Wagenitz VU 

185 Centaurea pinetorum accepted Centaurea pinetorum VU 

186 Centaurea ptosimopappa Hayek accepted Centaurea ptosimopappa Hayek VU 

187 Centaurea sclerolepis Boiss. accepted Centaurea sclerolepis Boiss. VU 

188 Cicer echinospermum P.H. Davis accepted Cicer echinospermum P.H. Davis VU 

189 
Consolida cruciata (Davis & Hossain) 

Davis 
accepted 

Consolida cruciata (Davis & Hossain) 
Davis 

VU 

190 Cousinia sivasica Hub.-Mor. accepted Cousinia sivasica Hub.-Mor. VU 

191 Crepis amanica accepted Crepis amanica VU 

192 Crocus sieheanus accepted Crocus sieheanus VU 
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193 Cymbocarpum amanum accepted Cymbocarpum amanum VU 

194 Draba acaulis accepted Draba acaulis VU 

195 Erodium pelargoniiflorum accepted Erodium pelargoniiflorum VU 

196 Euphorbia rhytidosperma Boiss. & Bal. accepted Euphorbia rhytidosperma Boiss. & Bal. VU 

197 Ferulago pachyloba (Fenzl) Boiss. accepted Ferulago pachyloba (Fenzl) Boiss. VU 

198 
Fritillaria alfredae Post subsp. glaucoviridis 

(Turrill) Rix 
accepted 

Fritillaria alfredae Post subsp. 
glaucoviridis (Turrill) Rix 

VU 

199 Galatella amani (Post) Grierson accepted Galatella amani (Post) Grierson VU 

200 Galium parvulum accepted Galium parvulum VU 

201 Galium sieheanum accepted Galium sieheanum VU 

202 Gentiana boissieri accepted Gentiana boissieri VU 

203 
Grammosciadium confertum Hub.-Mor. et 

Lamond 
accepted 

Grammosciadium confertum Hub.-Mor. et 
Lamond 

VU 

204 Hesperis kotschyi Boiss. accepted Hesperis kotschyi Boiss. VU 

205 Hyacinthella hispida (J. Gay) Chouard accepted Hyacinthella hispida (J. Gay) Chouard VU 

206 Iris xanthospuria B. Mathew & T. Baytop accepted Iris xanthospuria B. Mathew & T. Baytop VU 

207 Isatis callifera Boiss. & Balansa accepted Isatis callifera Boiss. & Balansa VU 

208 Isatis frigida Boiss & Kotschy accepted Isatis frigida Boiss & Kotschy VU 

209 Micromeria cymuligera Boiss. et Hausskn. accepted Micromeria cymuligera Boiss. et Hausskn. VU 

210 Phlomis physocalyx Hub.-Mor. accepted Phlomis physocalyx Hub.-Mor. VU 

211 Salvia cilicica Boiss. & Kotschy accepted Salvia cilicica Boiss. & Kotschy VU 

212 Salvia eriophora Boiss. & Kotschy accepted Salvia eriophora Boiss. & Kotschy VU 

213 Scorzonera boissieri Lipschitz accepted Scorzonera boissieri Lipschitz VU 

214 Scutellaria glaphyrostachys Rech. fil. accepted Scutellaria glaphyrostachys Rech. fil. VU 

215 Sideritis huber-morathii Greuter & Burdet accepted Sideritis huber-morathii Greuter & Burdet VU 

216 Sideritis rubriflora Hub.-Mor. accepted Sideritis rubriflora Hub.-Mor. VU 

217 Sideritis vuralii H.Duman & Baser accepted Sideritis vuralii H.Duman & Baser VU 

218 
Stachys pseudopinardii Bhattacharjee & 

Hub.-Mor. 
accepted 

Stachys pseudopinardii Bhattacharjee & 
Hub.-Mor. 

VU 

219 Teucrium antitauricum T. Ekim accepted Teucrium antitauricum T. Ekim VU 

220 Thlaspi elegans Boiss. accepted Thlaspi elegans Boiss. VU 

221 Thymus revolutus Celak. accepted Thymus revolutus Celak. VU 

222 Sideritis pisidica Boiss. & Heldr. accepted Sideritis pisidica Boiss. & Heldr. VU 

223 Onosma sieheana Hayek accepted Onosma sieheana Hayek VU 

224 Cephalaria davisiana Göktürk & Sümbül accepted Cephalaria davisiana Göktürk & Sümbül VU 

225 Alyssum anatolicum Hausskn. ex Nyár. accepted Alyssum anatolicum Hausskn. ex Nyár. VU 

226 
Acer monspessulanum L. subsp. 

oksalianum Yalt. 
accepted 

Acer monspessulanum L. subsp. 
oksalianum Yalt. 

VU 

227 Allium deciduum subsp. retrorsum syn 
Allium retrorsum (Özhatay & Kollmann) 

Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri 
VU 

228 Calamintha tauricola syn 
Clinopodium tauricolum (P.H.Davis) 

Govaerts 
VU 

229 Centaurea scopulorum var. scopulorum syn Centaurea scopulorum Boiss. & Heldr. VU 

230 Crocus reticulatus subsp. hittiticus syn Crocus hittiticus T.Baytop & B.Mathew VU 

231 Cyclamen cilicium var. intaminatum syn 
Cyclamen intaminatum (Meikle) Grey-

Wilson 
VU 

232 
Iris stenophylla subsp. stenophylla 

Hausskn. et Siehe ex Baker 
syn Iris stenophylla Hausskn. ex Baker VU 
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233 
Ophrys reinholdii subsp. leucotaenia Renz 

& Taub. 
syn 

Ophrys reinholdii subsp. straussii 
(H.Fleischm.) E.Nelson 

VU 

234 Origanum micranthum Vogel syn Origanum vulgare L. VU 

235 
Phlomis longifolia var. bailanica (Vierh.) 

Hub.-Mor. 
syn Phlomis longifolia Boiss. & Blanche VU 

236 
Prenanthes glareosa (Schott & Kotschy ex 

Boiss.) C. Jeffrey 
syn Lactuca glareosa Boiss. VU 

237 Salvia aucheri var. aucheri Bentham syn Salvia aucheri Benth. VU 

238 Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. syn Silene discolor Sm. VU 

239 
Astragalus albicalycinus Hub.-Mor. & 

Matthews 
unresolved 

Astragalus albicalycinus Hub.-Mor. & 
Matthews 

VU 

240 Hypericum vacciniifolium Hayek & Siehe unresolved Hypericum vacciniifolium Hayek & Siehe VU 

241 Lathyrus cilicicus Hayek & Siehe unresolved Lathyrus cilicicus Hayek & Siehe VU 

242 Minuartia isaurica McNeill unresolved Minuartia isaurica McNeill VU 

243 
Minuartia rimarum (Boiss. et Bal.) Mattf. 

var. multiflora McNeill 
unresolved 

Minuartia rimarum (Boiss. et Bal.) Mattf. 
var. multiflora McNeill 

VU 

244 Onobrychis beata Sirj. unresolved Onobrychis beata Sirj. VU 

245 Onobrychis cilicica Kit Tan & Sorger unresolved Onobrychis cilicica Kit Tan & Sorger VU 

246 
Onobrychis sulphurea var. sulphurea (C. 

Koch) Tvzel. 
unresolved 

Onobrychis sulphurea var. sulphurea (C. 
Koch) Tvzel. 

VU 

247 Ononis basiadnata Hub.-Mor. unresolved Ononis basiadnata Hub.-Mor. VU 

248 Paronychia mughlaei Chaudhri unresolved Paronychia mughlaei Chaudhri VU 

249 Pimpinella isaurica Matthews unresolved Pimpinella isaurica Matthews VU 

250 Potentilla tauricola Peşmen unresolved Potentilla tauricola Peşmen VU 

251 
Scabiosa kurdica Post (yeni Lomelosia 

kurdica (Post) Greuter & Burdet) 
unresolved 

Scabiosa kurdica Post (yeni Lomelosia 
kurdica (Post) Greuter & Burdet) 

VU 

252 Scandix balansae Reut. ex Boiss. unresolved Scandix balansae Reut. ex Boiss. VU 

253 Scrophularia bitlisica Lall unresolved Scrophularia bitlisica Lall VU 

254 
Symphytum longisetum Hub.-Mor. & 

Wickens 
unresolved 

Symphytum longisetum Hub.-Mor. & 
Wickens 

VU 

255 Thurya capitata Boiss. & Balansa unresolved Thurya capitata Boiss. & Balansa VU 

256 Trifolium davisii Hossain unresolved Trifolium davisii Hossain VU 

257 Trifolium roussaeanum Boiss. unresolved Trifolium roussaeanum Boiss. VU 

258 Trigonella cephalotes Boiss. & Balansa unresolved Trigonella cephalotes Boiss. & Balansa VU 

259 Valeriana bolkarica Contandr. & Quézel unresolved Valeriana bolkarica Contandr. & Quézel VU 

260 Velezia pseudorigida Hub.-Mor. unresolved Velezia pseudorigida Hub.-Mor. VU 

261 Verbascum amanum Boiss. unresolved Verbascum amanum Boiss. VU 

262 Verbascum antitauricum Hub.-Mor. unresolved Verbascum antitauricum Hub.-Mor. VU 

263 Verbascum barbeyi Post unresolved Verbascum barbeyi Post VU 

264 Verbascum chionophyllum Hub.-Mor. unresolved Verbascum chionophyllum Hub.-Mor. VU 

265 Verbascum cilicicum Boiss. unresolved Verbascum cilicicum Boiss. VU 

266 Verbascum cucullatibracteum Hub.-Mor. unresolved Verbascum cucullatibracteum Hub.-Mor. VU 

267 Verbascum discolor Murb. unresolved Verbascum discolor Murb. VU 

268 Verbascum flavipannosum Hub.-Mor. unresolved Verbascum flavipannosum Hub.-Mor. VU 

269 Verbascum leianthoides Murb. unresolved Verbascum leianthoides Murb. VU 

270 Verbascum linguifolium Hub.-Mor. unresolved Verbascum linguifolium Hub.-Mor. VU 

271 Verbascum nudiusculum Hub.-Mor. unresolved Verbascum nudiusculum Hub.-Mor. VU 

272 Verbascum pinetorum (Boiss.) O. Kuntze unresolved Verbascum pinetorum (Boiss.) O. Kuntze VU 
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273 Verbascum pseudoholotrichum Hub.-Mor. unresolved Verbascum pseudoholotrichum Hub.-Mor. VU 

274 
Verbascum pterocalycinum Hub.-

Mor. var. mutense Hub.-Mor. 
unresolved 

Verbascum pterocalycinum Hub.-
Mor. var. mutense Hub.-Mor. 

VU 

275 
Verbascum pterocalycinum Hub.-

Mor. var. pterocalycinum 
unresolved 

Verbascum pterocalycinum Hub.-
Mor. var. pterocalycinum 

VU 

276 Verbascum pterocladum Hub.-Mor. unresolved Verbascum pterocladum Hub.-Mor. VU 

277 Verbascum subnivale Boiss. et Hausskn. unresolved Verbascum subnivale Boiss. et Hausskn. VU 

278 Verbascum tenue Murb. unresolved Verbascum tenue Murb. VU 

279 
Veronica antalyensis M.A. Fischer, S. Erik 

& H. Sümbül 
unresolved 

Veronica antalyensis M.A. Fischer, S. Erik 
& H. Sümbül 

VU 

280 
Veronica macrostachya Vahl subsp. 
mardinensis (Bornm.) M.A. Fischer 

unresolved 
Veronica macrostachya Vahl subsp. 
mardinensis (Bornm.) M.A. Fischer 

VU 

281 Veronica polium P.H. Davis unresolved Veronica polium P.H. Davis VU 

282 
Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. 

var. parvifolium Bokhari 
unresolved 

Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. 
var. parvifolium Bokhari 

VU 

283 
Arenaria 

pamphylica subsp. pamphylica var. turcica 
unresolved 

Arenaria 
pamphylica subsp. pamphylica var. turcica 

VU 

284 Asperula lilaciflora subsp. mutensis unresolved Asperula lilaciflora subsp. mutensis VU 

285 
Asphodeline damascena (Boiss.) Baker 

subsp. ovoidea E. Tuzlacı 
unresolved 

Asphodeline damascena (Boiss.) Baker 
subsp. ovoidea E. Tuzlacı 

VU 

286 Astragalus aintabicus Boiss. unresolved Astragalus aintabicus Boiss. VU 

287 Centaurea antiochia var. praealta unresolved Centaurea antiochia var. praealta VU 

288 Crocus cancellatus subsp. pamphylicus unresolved Crocus cancellatus subsp. pamphylicus VU 

289 Cynoglottis chetikiana subsp. chetikiana unresolved Cynoglottis chetikiana subsp. chetikiana VU 

290 Haplophyllum suaveolens var. glabrum unresolved Haplophyllum suaveolens var. glabrum VU 

291 
Isatis cappadocica Desv. subsp. 

nurihakensis Davis 
unresolved 

Isatis cappadocica Desv. subsp. 
nurihakensis Davis 

VU 

292 
Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze 

subsp. angustifolius (Post ex Dinsm.) Davis 
unresolved 

Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze 
subsp. angustifolius (Post ex Dinsm.) 

Davis 
VU 

293 
Onobrychis argyrea subsp. İsaurica Hedge 

& Hub.-Mor. 
unresolved 

Onobrychis argyrea subsp. İsaurica Hedge 
& Hub.-Mor. 

VU 

294 
Paronychia chionaea subsp. kemaliya 

(Chaudhri) Chaudhri 
unresolved 

Paronychia chionaea subsp. kemaliya 
(Chaudhri) Chaudhri 

VU 

295 
Potentilla pulvinaris subsp. argentea Harvig 

& Strid 
unresolved 

Potentilla pulvinaris subsp. argentea 
Harvig & Strid 

VU 

296 
Pyrus syriaca var. microphylla Zoh. ex 

Browicz 
unresolved 

Pyrus syriaca var. microphylla Zoh. ex 
Browicz 

VU 

297 
Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. 

obtisiusculum Hub.-Mor. 
unresolved 

Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. 
obtisiusculum Hub.-Mor. 

VU 

298 
Veronica bombycina subsp. froediniana 

Rech. fil. 
unresolved 

Veronica bombycina subsp. froediniana 
Rech. fil. 

VU 

299 
Veronica thymoides P.H.Davis 

subsp. thymoides 
unresolved 

Veronica thymoides P.H.Davis 
subsp. thymoides 

VU 

300 Papaver pilosum subsp. glabrisepalum unresolved Papaver pilosum subsp. glabrisepalum VU 

301 
Papaver pilosum subsp. spicatum SIBTH. 

ET SM. 
unresolved 

Papaver pilosum subsp. spicatum SIBTH. 
ET SM. 

VU 

 
4. SONUÇLAR  
Yapılan bu çalışma ile Doğu Akdeniz Bölgesinde yayılış gösteren 852 endemik bitki taksonu 
değerlendirilmiştir. Bu endemik taksonların IUCN tehlike kategorileri incelendiğinde, 51 
takson Kritik (CR), 109 takson Tehlikede (EN), 139 takson Hassas (VU), 213 takson Tehdit 
Altına Girebilir (NT), 301 takson En Az Endişe Verici (LC), 39 takson Yetersiz Veri (DD) ve 
75 takson Değerlendirilmeyen (NE) kategorisinde yer almaktadır.  
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Sonuç olarak Doğu Akdeniz'de 852 endemik bitki taksonu içerisinden 301 bitki taksonunun 
(% 35) geleceği yakın tehdit altındadır (Threatened). 
 

 
Şekil 2. IUCN tehlike kategorileri 

 
Doğu Akdeniz Bölgesindeki endemik bitki taksonları 56 familyaya dağılmaktadır. Bu dağılım 
incelendiğinde en fazla endemik takson barındırın ilk on familya sırasıyla, Asteraceae (126 
takson), Fabaceae (121 takson), Lamiaceae (97 takson), Brassicaceae (72 takson), 
Scrophulariaceae (71 takson), Caryophyllaceae (58 takson), Apiaceae (50 takson), 
Boraginaceae (41 takson), Liliaceae (36 takson) ve Rubiaceae  (25 takson)’dir. 
 

 
Şekil 3. Familya değerlendirmesi 

 
Ayrıca endemik taksonların cinslere göre dağılımı incelendiğinde en zengin üç cinsin toplam 
takson sayısının (287 / 852 takson) %34’ünü içerdiği belirlenmiştir. Astragalus (67 takson), 
Verbascum (52 takson), Centaurea (34 takson), Alyssum (22 takson), Galium (19 takson), 
Allium (18 takson), Stachys (18 takson), Hypericum (15 takson), Campanula (14 takson), 
Silene (14 takson), Veronica (10 takson) 
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Step Clusters Distance Similarity Joined 1 Joined 2 

1 4 6.543.209.839 3.456.790.161 3 4 

2 3 676.880.188 323.119.812 1 5 

3 2 7.058.823.395 2.941.176.605 1 2 

4 1 7.569.721.222 2.430.278.778 1 3 

Similarity Matrix     

 Mersin Maras Hatay Osmaniye Adana 

Mersin * 19,3548 19,6667 14,8148 32,312 

Maras * * 17,803 19,6581 29,4118 

Hatay * * * 34,5679 24,3028 

Osmaniye * * * * 19,0045 

Adana * * * * * 
 

 
Şekil 4. Bray-Curtis küme analizi 
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ABSTRACT 
Botulism is a life-threatening neuroparalytic syndrome caused by the neurotoxin secreted by 
the bacterium Clostridium botulinum. Foodborne botulism has become noteworthy due to 
some sequential events in our country as well as in recent years. The aim of this study was to 
evaluate the epidemiology of foodborne botulism cases seen and reported in Turkey in the last 
twenty-two years.. This study covers botulism cases and outbreaks identified and published in 
Turkey between the years 2010-2022. This systematic review was conducted in accordance 
with the conduct of meta-analyses and systematic reviews. The search was done in Web of 
Science, Google Scholar and Google (Turkish and English languages) by adding the 
keywords; botulismus, botulism, food borne botulism, and Turkey next to it. As result of the 
searches, a total of 44 cases were reported. As a result of the follow-up and treatment of the 
reported cases, 4 patients died and 40 patients were reported to have recovered and were 
discharged. It has been seen that one of the foods that cause poisoning cases is honey and the 
others are homemade canned food. It has been observed that the canned food that causes the 
most poisoning among the home-made canned foods is the canned purslane. It was reported 
that the toxins causing poisoning were toxin A in 3 cases, and the toxin type was not reported 
in other cases. As a result, considering the prevalence and severity of botulismus cases in 
Turkey, it is thought that continuous monitoring and recommendations should be made for the 
food industry and consumers regarding food hygiene and preservation practices. 
Keywords: Botulism, Foodborne, Turkey, Poisoning 
 
INTRODUCTION 
Botulism is a life-threatening neuroparalytic syndrome caused by the neurotoxin secreted by 
the bacterium Clostridium botulinum. Botulism is caused by botulinum neurotoxins, usually 
produced by the bacteria Clostridium botulinum, and sometimes produced by strains of 
Clostridium butyricum and Clostridium baratii. [1]. Botulism neurotoxins are among the most 
potent toxins known, with even a small amount of 30-100 ng toxic. Botulism, which develops 
with the consumption of neurotoxin-contaminated foods, maintains its importance today as a 
serious type of food poisoning that can result in death. [2]. There are seven types of botulism 
neurotoxin, which is the strongest known toxin, classified from A to G depending on its 
amino acid content [3, 4]. It is known that botulism cases in humans are mainly caused by 
types A, B, E and F [1]. In cases of botulism, early symptoms such as fatigue, weakness, 
nausea, vomiting, diarrhea and vertigo are usually observed. These symptoms are followed by 
symptoms such as mydriasis, blurred vision, dry mouth, ptosis, difficulty in speaking and 
swallowing, constipation and bladder atony. In the later stages, the disease may cause loss of 
strength in the limbs, resulting in respiratory paralysis and death [1, 5].  
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The disease is usually caused by ingestion the toxin of one or more of the seven 
immunological types (A-G) of the bacterium. It can also occur in infants as a result of 
ingestion of spores of the bacteria with food. Foods that pose a risk for C. botulinum 
formation include canned green beans, spinach, mushrooms, beets, fish, ham and sausages. In 
addition, honey poses a risk for babies.  Today, cases of foodborne botulism are still seen. The 
incidence of these cases varies depending on countries' food preferences, food preparation 
methods, food safety regulations and even current treatment options [6-7]. 
This study aims to survey the epidemiology of foodborne botulism cases seen and published 
in Turkey. This study covers botulism cases and outbreaks identified and published in Turkey 
between the years 2010-2022. 
 
MATERIAL AND METHODS 
This systematic review was conducted in accordance with the conduct of meta-analyses and 
systematic reviews [6]. This study covers botulism cases and outbreaks identified and 
published in any region of Turkey. The search was done in Web of Science, Google Scholar 
and Google (Turkish and English languages) by adding the keywords; botulismus, botulism, 
food borne botulism, and Turkey next to it. 
 
Study selection 
All studies identified through database searches were searched independently. Inclusion 
criteria are botulism cases and outbreaks detected and reported in Turkey between 2010 and 
2022 in the specified databases. Cases; The responsible food, the type of toxin responsible, 
the number of cases, the number of cases resulting in death and the province where the case 
was seen were examined [6]. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The data obtained in the study are given in Table 1. 
 

Responsible food 
 

Type of 
toxin 

responsible 

Number 
of cases 

Number of 
cases resulting 

in death 
Province Reference 

Canned food - 3 - Ankara [8] 

Homemade canned purslane - 5 - Rize [9] 

Homemade canned tomato sauce Toksin A 3 - Denizli [10] 
Homemade canned purslane - 6 - İstanbul [11] 

Homemade canned peppers - 1 - Denizli [12] 

Homemade canned beans - 1  Sakarya [13] 
Honey - 1 - Eskişehir [14] 

Homemade tomato paste - 4 - Adana [15] 
Homemade canned tomatoes - 4 4 Adana [16] 

Homemade purslane - 6 - İstanbul [17] 
Homemade purslane - 9  Adıyaman [18] 

- - 1 - Ankara [19] 
Tablo 1. Foodborne botulism cases reported in Turkey between 2010-2022 
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As result of the searches, a total of 44 cases were reported. As a result of the follow-up and 
treatment of the reported cases, 4 patients died and 40 patients were reported to have 
recovered and were discharged. It has been seen that one of the foods that cause poisoning 
cases is honey and the others are homemade canned food. It has been observed that the 
canned food that causes the most poisoning among the home-made canned foods is the 
canned purslane. It was reported that the toxins causing poisoning were toxin A in 3 cases, 
and the toxin type was not reported in other cases (Table 1).  
Similar to our study, botulism cases have been reported in other countries in recent years. It is 
reported that 61 people were diagnosed with botulism between 2008 and 2019 in a hospital in 
Tehran, Iran, 55 cases were caused by food, and 2  died. Food-borne cases are reported in 
those who consume canned foods and dairy products. Type A is reported to be responsible in 
19 of the foodborne cases [20]. It was reported that 130 people were diagnosed with 
foodborne botulism between 2012 and 2018 in Romania, and 48 patients were hospitalized. It 
is also reported that the most common source of botulism is the consumption of homemade 
ham [21]. It is reported that the annual incidence of botulism in France between 2010 and 
2016 was 17.4 cases/year. It is reported that the main cause of botulism in France is 
foodborne botulism and is caused by homemade ham products. It is also reported that Type B 
is the most common in most cases [22]. 
 
CONCLUSION 
As a result; Unfortunately, botulism remains a public health problem due to its severe and 
epidemic potential. Considering the prevalence and seriousness of botulism cases in Turkey, it 
is thought that continuous monitoring for the food industry and training should be provided to 
consumers on food hygiene and preservation practices. 
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ABSTRACT 
The increasing human population in the world, that is, the increase in the demand for food day 
by day, has caused human beings to try various ways to preserve their food for centuries. The 
demand for food additives has also increased due to the increasing demand for ready-to-eat 
food with a long shelf life. However, due to food components, sources of ingredients and 
production processes, their halal status is a reason for research by Muslim societies. In this 
study, labels of food additives in yogurts belonging to local and national companies offered 
for sale in the market of Şanlıurfa, halal status according to the standard prepared by the 
Standards and Metrology Institute for Islamic Countries were investigated. For this purpose, a 
total of 30 packaged flavored yogurt labels obtained from Şanlıurfa province were examined. 
Within the scope of the study, the label information of the yogurts offered for sale in 4 
different markets in the city center of Şanlıurfa was examined. The labels on the packaging of 
yogurts belonging to different brands were examined. We detected 10 different doubtful food 
additives on yogurt labels and no food additives defined as non-halal according to the 
standard on the labels. While the demand for halal food separation and the need for Halal 
products are increasing day by day in Muslim societies, the importance of appropriate halal 
certification in yogurts is increasing day by day. In order to meet halal requirements, the halal 
status of food additives in commonly consumed foods such as yogurt needs to be clarified. 
Keywords: Yogurt, Food Additive, Halal, Doubtful 
 

AMBALAJLANMIŞ AROMALI YOĞURTLARDAKİ GIDA KATKI 
MADDELERİNİN ETİKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİYLE HELAL 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ 
 
ÖZET 
Dünyada artan insan nüfusu yani gıdaya olan talebin her geçen gün artması insanoğlunun 
yüzyıllardır besinlerini korumak için çeşitli yollar denemesine neden olmuştur. Raf ömrü 
uzun olan tüketime hazır gıdalara olan talebin artması nedeniyle gıda katkı maddelerine olan 
talep de artmıştır. Ancak gıda bileşenleri, içerik kaynakları ve üretim süreçleri nedeniyle helal 
statüleri Müslüman toplumlar tarafından araştırılma sebebidir. Bu çalışmada, Şanlıurfa 
pazarında satışa sunulan ulusal firmalara ait yoğurtlarda bulunan gıda katkı maddelerinin 
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü tarafından hazırlanan standarda göre helal 
statüsündeki etiketleri incelenmiştir. Bu amaçla Şanlıurfa ilinden temin edilen toplam 30 adet 
paketli aromalı yoğurt etiketi incelenmiştir. Çalışma kapsamında Şanlıurfa il merkezinde 4 
farklı markette satışa sunulan yoğurtların etiket bilgileri incelenmiştir. Farklı markalara ait 
yoğurtların ambalajları üzerindeki etiketler incelendi.   
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Yoğurt etiketlerinde 10 farklı şüpheli gıda katkı maddesi tespit ettik ve etiketlerde standarda 
göre helal olmayan olarak tanımlanan hiçbir gıda katkı maddesi tespit etmedik. Müslüman 
toplumlarda helal gıda ayrımına olan talep ve helal ürünlere olan ihtiyaç her geçen gün 
artarken, yoğurtlarda uygun helal sertifikasının önemi de her geçen gün artmaktadır. Helal 
gereksinimlerin karşılanabilmesi için yoğurt gibi yaygın olarak tüketilen gıdalarda bulunan 
gıda katkı maddelerinin helal statüsünün netleştirilmesi gerekmektedir. 
Anahtar kelimeler: Yoğurt, Gıda Katkı Maddesi, Helal, Şüpheli 
 
INTRODUCTION 
The consumption of yogurt, which is a fermented milk product, is increasing all over the 
world due to its functional properties, therapeutic effect and nutritional value (McKinley, 
2005). On the one hand, the use of different fruits and additives in the production of flavored 
yogurt increases the nutritional and sensory properties of yogurt, on the other hand, the origin 
of these additives used has begun to be questioned by halal food consumers. The halal food 
products market tends to increase every year at the global level. According to the Global 
Islamic Economy Report, 1.9 billion Muslims all over the world spent $1.17 trillion on food 
and beverage in 2019 (Dinar Standart, 2019; Kim, 2022). The first of the two most important 
reasons for this increasing trend is the consumer group that focuses on the significance of 
halal as a utility that assures the purity, safety, and quality of food products (Dahlal and 
Ahmad, 2018). The second is the group of entrepreneurs who are aware of the importance of 
food production in accordance with the halal concept that can satisfy the expectations of 
consumers. Food additives are now widely used in food processing all over the world 
(Vaclavik and Christian, 2014). Since halal food products have gained domination in the 
global market, the subject of food additives has become a new scientific research area. Food 
additives, is defined as “nutritional value, whether or not consumed as a food and food alone 
is not used as a characteristic component of a technological production, processing, handling, 
packaging, preparation, transport or storage of foods or to be added to the result itself during 
its by-products, directly or indirectly, which is expected to be a component of that food 
substances”. The most commonly used food additives in packaged flavored yogurts are 
colorants, flavor enhancers, acids and acidity regulators. In order to formulate halal food 
products, the manufacturer should ensure that the food additive does not contain haram and 
doubtful ingredients (Atasever and Alişarlı, 2020). In this study, it was aimed to examine 
whether the food additives on the labels of flavored yogurts belonging to national companies 
offered for sale in Şanlıurfa are in halal status according to the standard prepared by the 
Islamic Countries Standards and Metrology Institute. 
 
MATERIAL AND METHOD 
In this descriptive observational study, the yogurt samples to be included in the study were 
determined, the labels of the yogurts were investigated, the food additives on the labels were 
listed, and whether these food additives are halal, haram, doubtful, or not classified by the 
Standards and Metrology Institute for Islamic Countries. Within the scope of the study, the 
label information of the yogurts on sale in three different markets in the city center of 
Sanlıurfa was investigated. Packaged yogurt labels of 30 products from different brands were 
investigated. The names of the brands whose labels were investigated were not included in the 
study due to ethical principles. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
We identified 10 different doubtful food additives on the labels of packaged yogurts 
according to the standard prepared by the Standards and Metrology Institute for Islamic 
Countries. The distribution of food additives, which are considered as doubtful in the labels of 
packaged yogurts investigated in this study is given in Table 1. 
 

Food additive 
Number of samples containing 

the food additive 
Halal status 

allura red AC 2 doubtful 
tripotassium phosphate 1 doubtful 

trisodium citrate 5 doubtful 
potassium sorbate 1 doubtful 
trisodium sulfate 1 doubtful 

carrageenan 3 doubtful 
guar gam 1 doubtful 

locust bean gum 1 doubtful 
lecithin 1 doubtful 

sodium alginate 1 doubtful 
Table 1. Halal status of the food additives on the labels of packaged flavored yogurt 

 

 
Figure 1.Doubtful food additives on the labels of packaged flavored yogurt 

 
Food additives found on the labels of packaged flavored yogurts that were not defined as 
doubtful or non-halal in the standard were anthocyanins, trisodium phosphate, and citric acid. 
Trisodium citrate was found to be the most common food additive on the labels of flavored 
yogurts examined in this study. Trisodium citrate is a food additive used as a calcium chelator 
in yogurts (Ozcan-Yilsay et al. 2007). However, this food additive is in the doubtful group in 
the standard prepared by the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries. 
Carrageenan is a natural polysaccharide extracted from red seaweed, which can also be used 
as a stabilizer, emulsifier, or thickener in foods (Necas and Bartosikova, 2013). The difference 
between carrageenan, known as a food additive, from this raw form is that it also contains a 
remarkable amount of cellulose. The concentration of carrageenan, which is widely used in 
dairy products, is in the range of 0.005–2.0% by weight (Necas and Bartosikova, 2013). 
Carrageenan is also a doubtful food additive by the standard.   
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Allura Red AC is a synthetic dye that is used in drinks, yogurts, and sweets products. High 
consumption of Allura Red AC has stated adverse effects on human health such as food 
intolerance, allergies, asthma, brain damage, cancer, multiple sclerosis, attention deficit 
hyperactivity disorder, and cardiac disease. In fact, its use is either restricted or prohibited in 
many countries for this reason (Rovina et al., 2016). This food additive is considered 
doubtful, probably because the religion of Islam considers it appropriate not to consume foods 
that are harmful to human health. 
Synthetic food additives such as tripotassium phosphate, trisodium citrate, and potassium 
sorbate are constantly used as bactericide and fungicide in the food industry 
(Mohammadzadeh-Aghdash et al., 2018). These additives are used in foods for various 
purposes such as preservation and taste masking (Ghomi et al., 2011). Tripotassium phosphate 
is a food additive obtained artificially from the phosphate element as a result of different 
chemical processes. It is used in food due to its antibacterial effect (Akveç C, 2019). This 
food additive, obtained artificially, is considered doubtful by the standard. Trisodium citrate is 
a food additive used for preservation and flavoring in packaged foods (Ahbari et al., 2017). 
Potassium sorbate is the potassium salt of sorbic acid, that has been used as a fungistatic and 
bacteriostatic agent in various processed foods such as bakeries, and cheeses (Özdemir and 
Demirci, 2006). A study on potassium sorbate has shown that it is safe when used in low 
doses as a food additive, but increasing the amount will not be safe, instead, it would be right 
to use natural additives (Mohammadzadeh-Aghdash et al., 2018). 
Easily dispersed in water and hydrated when dispersed, guar gum quickly increases the 
viscosity of the product it is added to and is generally used in the food industry in the 
production of dairy, bakery products, and sauces. (Ataman Chemicals, 2022; Melnick et al., 
1983). Locust bean gum is used in many processed foodstuffs as a thickener, gelling agent, 
and water binder. In addition to dairy products such as ice cream, yogurt, pudding, cream, and 
cheese, it is widely used in chocolate, confectionery, jelly, biscuits, mayonnaise, tomato paste, 
fruit concentrates and processed meat products, ready meals, and canned foods (Barak and 
Mudgil, 2014). 
 
CONCLUSION 
As a result of this research, we detected 10 different doubtful food additives on the flavored 
yoghurt labels examined, and we did not detect any food additives defined as non-halal 
according to the standard on the labels. While the demand for halal food discrimination and 
the need for halal products are increasing day by day in Muslim societies, the importance of 
the appropriate halal certificate of yoghurts is increasing day by day. In order to meet halal 
requirements, the halal status of food additives in commonly consumed foods such as yogurt 
needs to be clarified.  
On the other hand, the increasing variety of packaged products and the need for halal products 
in the food sector, not only in yoghurts, increases the importance of halal certification.  In 
order to clarify the halal status, the halal status of the food additives used should also be 
clarified. This can help Muslim consumers with their religious obligations regarding the food 
they consume. The use of halal approved raw materials and food additives and the process 
under appropriate conditions will create trust in consumers by ensuring that the product is 
halal. The use of food additives that may adversely affect human health through the analysis 
of authorized food laboratories should be prohibited by governments. This should be done 
with the aim of protecting public health, and not just a religious requirement. 
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ABSTRACT 
Traditional Konya gevrek is a snack cereal product and its shape resembles grissini, but the 
recipe and production method of gevrek are slightly different from grissini. In this study, it is 
aimed to improve the nutritional, functional and sensory properties of gevrek by replacing 
wheat flour with lupin flour and vegetable powders. For this purpose, lupin flour at 30% ratio, 
and tomato, carrot and dill powders were used separately at three different ratio (0, 2, 4 and 
6%) in gevrek formulation. Gevrek trials were carried out in two replications according to the 
(3 x 4) x 2 factorial experimental design. Physical (color L*, a*, b*, SI and hue values, length, 
width, and height) and sensory properties (taste, odor, appearance, crispness and overall 
acceptability) of gevrek samples were determined. L*, a*, b*, SI and hue values in gevrek 
samples produced according to the experimental design changed in the range of 50.06-62.62, 
3.28-7.78, 28.32-32.67, 75.79-83.64 and 27.79-33.37, respectively. Gevrek samples 
containing dill powder gave the lowest lightness, redness and yellowness values. The use of 
high vegetable powder in gevrek formulation increased the redness value while decreasing the 
lightness and yellowness. The vegetable powder type factor was found to be significant 
(p<0.05) on the length and height values of the gevrek samples. Increasing the use of 
vegetable powder in the gevrek formulation caused an increase in the width value of the 
gevrek samples. The highest sensory scores in terms of taste, odor, appearance, crispness and 
overall acceptability were obtained with the use of 4% dill powder. 
Keywords: Gevrek, lupin, tomato, carrot, dill powder 
 
KONYA GEVREĞİNİN BAZI FİZİKSEL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 

TERMİYE UNU VE BAZI SEBZE TOZLARI KULLANIMININ ETKİSİ 
 
ÖZET 
Geleneksel Konya gevreği, şekli grissiniye benzeyen ancak reçetesi ve üretim yöntemi 
grissiniden farklılık gösteren atıştırmalık bir tahıl ürünüdür.  Bu çalışmada, buğday unu yerine 
termiye unu ve sebze tozları kullanılarak gevreklerin besinsel, fonksiyonel ve duyusal 
özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla gevrek formülasyonunda termiye unu 
%30 oranında, domates, havuç ve dereotu tozları ayrı ayrı olmak üzere üç farklı oranda (%0, 
2, 4 ve %6) kullanılmıştır. Gevrek denemeleri, (3 x 4) x 2 faktöriyel deneme desenine göre iki 
tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  
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Gevrek örneklerinin fiziksel (renk L*, a*, b*, SI ve hue değerleri, uzunluk, genişlik ve 
yükseklik) ve duyusal (tat, koku, görünüş, gevreklik ve genel kabul edilebilirlik) özellikleri 
belirlenmiştir. Deneme desenine göre üretilen gevrek örneklerinin L*, a*, b*, SI ve hue 
değerleri sırasıyla 50.06-62.62, 3.28-7.78, 28.32-32.67, 75.79-83.64 ve 27.79-33.37 aralığında 
değişmiştir. Dereotu tozu ilaveli gevrek örnekleri en düşük parlaklık, kırmızılık ve sarılık 
değerleri vermiştir. Yüksek sebze tozu unu kullanım oranları parlaklığı ve sarılığı düşürürken 
kırmızılık değerini artırmıştır. Sebze tozu türü faktörü, gevreklerin uzunluk ve yükseklik 
değerleri üzerinde önemli (p<0.05) bulunmuştur. Gevrek formülasyonunda artan oranda sebze 
tozuna yer verilmesi, gevrek örneklerinin genişlik değerinin de artmasına neden olmuştur. 
Tat, koku, görünüş, gevreklik ve genel kabul edilebilirlik açısından en yüksek duyusal puanlar 
%4 dereotu tozu kullanımı ile elde edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Gevrek, termiye, domates, havuç, dereotu tozu 
 
INTRODUCTION 
In recent years, interest in healthy and nutritious snack products has increased. Gevrek is a 
snack cereal product similar in appearance to grissini. Flour, shortening, sunflower oil, sugar 
and bakers' yeast are generally used in the gevrek formulation. It is a very suitable product for 
enrichment in terms of nutritional and functional components. For this purpose, legumes 
(Aziah et al., 2012; Kamel et al., 2020), whole-grain cereals (Nikinmaa et al., 2019; Paesani et 
al., 2021), vegetable powders (Kırbaş et al., 2019; Perfilova et al., 2020), dietary fibers 
(Escobedo and Mojica 2021) and by-products (Zulaikha et al., 2021) have been  used in snack 
products. 
Lupin (Lupinus albus ssp.) is a type of legume that can be grown in different soil and climatic 
conditions, attracting attention with its high protein and nutrient content (Vogelsang-O’Dwyer 
et al., 2020). Due to its high protein content, lupine flour is considered an excellent raw 
material that can be used instead of eggs in food products such as cakes, pancakes, biscuits, or 
crackers (Bilgiçli and Levent 2014). In addition to its high protein content, the lupine plant, 
which contains alkaloids such as lupanin, spartein and anagyrine, also has an important place 
in the pharmaceutical industry (Kayserilioğlu, 1990). There is an increasing interest in 
naturally sourced vegetables and fruits for the production of functional additives, semi-
finished products and food products due to their availability, renewability and consumer 
preferences by all segments of the population. Tomato is an important agricultural crop 
worldwide, with high concentrations of ascorbic acid and lycopene, and is thought to make a 
significant contribution to carotenoids in the human diet (Maskan & Altan 2012). Anethum 
graveolens L, known as dill, is native to Mediterranean countries and southeastern Europe. 
Dill is an important aromatic herb used to flavor salads, sauces, soups, seafood, pickles and 
different baked goods. Dried dill is used as a condiment and tea. Dill leaves contain 
phosphorus, potassium and magnesium minerals (Jana and Shekhawat, 2010). Carrot is one of 
the root vegetables with high nutritional value grown worldwide. It is a valuable plant food 
source in terms of phenolics and carotenoids. Carotenoids are powerful antioxidants found in 
carrots and help neutralize the action of free radicals. Carrot powder is frequently preferred in 
foods such as bread, cookie, cake, pasta, yogurt and vegetable milk due to its high fiber 
content and functional properties (Park et al., 2018; Salehi et al., 2016; Phebean et al., 2017; 
Santana-Gálvez et al., 2016; Madora et al., 2016; Edith and Paul, 2012). 
In this study lupin flour and powders of tomato, carrot and dill were used in gevrek 
formulation, and the effects of these ingredients on the physical and sensory properties of the 
gevrek samples were determined.  
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MATERIALS AND METHODS 
Materials 
Wheat flour, bakers’ yeast, sugar, table salt, all-purpose shortening and sunflower oil, tomato, 
dill and carrot were purchased from local market in Konya. Tomato, dill and carrot were dried 
in an oven and ground (<500 μm) in a grinder (Arsel Kitchen Grinder Mill, Konya, Turkey). 
 
Gevrek production 
Gevrek samples prepared according to method given by Demirci (2022). Wheat flour (200.0 
g), sugar (8.0 g), salt (4.0 g), all-purpose shortening (66.4 g), sunflower oil (20 g) and bakers’ 
yeast (1.6 g) were used in control gevrek formulation. In other gevrek formulation wheat flour 
replaced with lupin flour (30%) and powders of tomatoes, dill and carrot (0, 2, 4 and 6%).  
 
Laboratory analysis 
Color measurement 
The Hunter color L* (lightness; 0 = black, 100 = white), a* (-a* = greenness, +a* = redness) 
and b* (-b* = blueness, +b* = yellowness) values were determined using a Minolta 
colorimeter (Konica CR 400, Osaka, Japan). Saturation index (SI) [(a*2+b*2)1/2] and hue 
[arctan (b*/a*)] values were calculated by a* and b* parameters.  
 
Length, height and width measurement 
Length, height and width were measured with a digital micrometer (0.001 mm, Mitutoyo, 
Minoto-Ku, Tokyo, Japan) at five different places in each gevrek samples and the average 
was calculated. 
 
Sensory analysis 
The sensory properties of the gevrek samples were scored for taste, odor, appearance, 
crispness and overall acceptability by the panelists from Necmettin Erbakan University 
Department of Food Engineering who scored the gevrek samples using a 7-point hedonic 
scale in which a score of 7 = like extremely, 1 = dislike extremely. 
 
Statistical analyses 
The results were analyzed using the JMP statistical program, version 10.0 (SAS Institute Inc., 
Cary, NC, USA). The significant difference between the average of the main variation sources 
was compared at p<0.05 level. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Color values of gevrek samples are given in Table 1. Gevrek samples containing dill powder 
gave the lowest lightness, redness and yellowness values. Carrot powder usage revealed 
gevrek samples with the highest lightness value. Similar redness, yellowness and SI values 
were obtained with the use of tomato and carrot powders. Increasing the vegetable powder in 
gevrek formulation decreased the lightness value from 62.62 to 50.06. High utilization ratios 
of vegetable powder (4-6%) increased the redness while decreasing the yellowness of the 
gevrek samples. Control sample was not subjected to statistical analysis in the trial design. L*, 
a*, b*, SI* and Hue values of control sample which prepared from wheat flour, were 
determined as 60.16, 7.29, 35.27, 78.31 and 36.02, respectively.  
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Table 1. Color values of gevrek samples1 
 N L* a* b* Hue SI 

Powder 

type 
      

Tomato 8 54.75±5.43b 7,78±2.24a 30.88±1.35a 75.79±4.38c 31.93±0.96a 
Dill 8 52.31±6.90c 3.28±1.37b 28.32±3.78b 83.64±2.30a 27.79±3.53b 

Carrot 8 57.77±3.38a 6.64±1.44a 32.67±0.62a 78.62±2.53b 33.37±0.72a 
Powder 

ratio (%) 
      

0 6 62.62±0.12a 4.53±0.19b 31.64±0.34ab 82.24±0.37a 32.37±0.17a 
2 6 55.57±2.24b 5.72±2.28ab 32.01±1.35a 80.00±3.77b 32.58±1.60a 
4 6 51.51±3.99c 7.26±2.56a 29.59±2.62bc 76.43±4.18c 30.53±2.64ab 
6 6 50.06±3.61c 6.09±3.71a 28.64±4.25c 78.73±6.38bc 29.41±4.73b 

Control-1  60.16±0.05 7.29±0.10 35.27±0.21 78.31±0.23 36.02±0.18 
1Means followed by the different letters within a column are significantly (p < 0.05) different.  
L*: lightness, a*: red-green; b*: yellow-blue; Hue: Hue angle, SI: Saturation index.  
 
Length, height and width values of gevrek samples are summarized in Table 2. When the 
results are evaluated in terms of vegetable powder type; it was determined that the gevrek 
prepared with the addition of tomato powder were longer than the sample prepared with dill 
and carrot powder. The lowest height value was found in gevrek prepared with carrot flour. 
Vegetable powder type factor was not found significant (p>0.05) on the width value of gevrek 
samples. According to vegetable powder ratio factor; the use of 6% vegetable powder 
increased the length of the gevrek compared to the use of 0-2% vegetable powder. The height 
value of the gevrek was not significantly (p>0.05) affected by the vegetable powder ratio 
factor. Vegetable powder usage ratio of 4-6% gave the highest width values in gevrek. 
 

Table 2. Length, height and width values of gevrek samples1 

 N 
Length 
(mm) 

Height 
(mm) 

Width 
(mm) 

Powder type     
Tomato 8 96.96±1,80a 15.84±0.25a 16.80±0.52a 

Dill 8 95.15±1.79b 15.35±0.31a 16.87±0.65a 
Carrot 8 94.65±1.44b 14.85±0.58b 16.74±0.64a 

Powder ratio (%)     
0 6 94.23±0.51b 15.63±0.28a 16.74±0.14b 
2 6 94.72±2.30b 15.09±0.76a 16.01±0.38c 
4 6 95.83±1.56ab 15.43±0.44a 17.10±0.28ab 
6 6 97.57±0.88a 15.23±0.65a 17.36±0.29a 

Control-1  92.27±0.99 15.97±0.35 18.00±0.78 
1Means followed by the different letters within a column are significantly (p < 0.05) different.  
Control-1: prepared with 100% wheat flour 
 
The sensory analysis results of the gevrek samples are shown in Figure 1. For sensory  
analysis, five gevrek samples containing control-1 (prepared with 100% wheat flour), control-
2 (prepared with 70% wheat flour + 30% lupin flour) and 4% tomato, dill and carrot powders 
were used. The highest taste score was determined in the gevrek samples prepared with dill 
powder. Control-2 gave the lowest taste score. The use of vegetable powders in the gevrek 
formulation improved the taste score of the gevrek compared to control-2.   
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The odor score of the dill powder added samples was found to be higher than control-2. In 
terms of appearance, the most liked gevrek sample was produced with dill powder addition. 
This was followed by the gevrek with the addition of tomato powder. In terms of crispness, 
the samples with dill powder and carrot powder were more appreciated than the samples 
containing tomato powder. In terms of overall acceptability, the most liked sample was the 
one prepared with 4% dill powder. Gevrek prepared with 4% tomato powder also had a higher 
overall acceptability score than the control-2 sample. 
 

 
Figure 1. Sensory properties of gevrek samples (Control-1: prepared with 100% wheat 

flour, Control-2 prepared with 70% wheat flour + 30% lupin flour) 
 
CONCLUSION  
In this study the effects of lupin flour and powders of tomato, carrot and dill on physical and 
sensory properties of the gevrek samples were determined. Vegetable powder type and 
vegetable powder ratio factors were found to be significant (p<0.05) on all color values of the 
gevrek samples. The use of tomato and carrot powders revealed gevrek samples with higher 
yellowness and redness, while the use of dill powder increased the darkness of the gevrek. 
High vegetable powder usage ratios negatively affected the lightness and yellowness values. 
At the same time, high vegetable powder utilization ratio (6%) increased the length and width 
of the gevrek samples. In terms of overall acceptability, the samples with the addition of 4% 
dill powder were the most liked, followed by the samples with the addition of 4% tomato 
powder. 
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ÖZET 
    C −kesit eğriliği Sasakianmanifold için önemli bir rol oynar. Bir 
Sasakianmanifoldun    C −kesit eğriliği sabit ise, o halde bu manifoldaSasakian uzay form 
denir [1]. P. Alegre ve D. Blair genelleştirilmiş Sasakian uzay formları tanımlamıştır [2]. P. 
Alegre ve D. Blair çalışmalarında genelleştirilmiş Sasakian uzay formların önemli 
özelliklerini elde etmişlerdir ve bazı örneklerle açıklamışlardır. Daha sonra P. Alegre ve A. 
Carriazo genelleştirilmiş indefiniteSasakian uzay formları tanıtmışlardır [3]. Genelleştirilmiş 
indefiniteSasakian uzay formlara aynı zamanda LorentzSasakian uzay formlar olarak da 
adlandırılır ve Lorentzmanifoldlar Einstein’ın izafiyet teorisi için büyük bir öneme sahiptir. 
Sasakian uzay formlar, genelleştirilmiş Sasakian uzay formlar ve Lorentz-Sasakian uzay 
formlar birçok bilim adamı tarafından çalışılmış ve bu manifoldların önemli özelliklerini elde 
etmişlerdir [4]-[8]. 
Birçok matematikçi K-parakontak, Loretz para-Kenmotsı, hemen hemen 
Kenmotsumanifoldlar gibi manifoldlarınaltmanifoldlarını düşünmüşler ve onların çeşitli 
karakterizasyonlarını çalışmışlardır [9],[10],[11]. 
Manifoldlar için eğrilik tensörleri de büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, E₀ −eğrilik 
tensörü üzerinde Lorentz-Sasakian uzay formların invaryant altmanifoldları araştırılmıştır. 
E₀ −eğrilik tensörü için Lorentz Sasakian uzay formların invaryant altmanifoldlarının 
pseudoparalel, 2-pseudoparalel, Ricci genelleştirilmiş pseudoparalel, 2-Ricci genelleştirilmiş 
pseudoparalel özellikleri tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Lorentz-Sasakian uzay formlar, Lorentzmanifold, Total 
geodezikaltmanifold 
 

PSEUDOPARALLEL INVARIANT SUBMANIFOLDS OF LORENTZ SASAKIAN 
SPACE FORMS ON SOME SPECIAL CURVATURE TENSORS 

 
ABSTRACT 
    C −sectional curvature playsthe an important role forSasakianmanifold. 
Ifthe    C −sectional curvature of a Sasakian manifold is constant, then the manifold is a 
Sasakian-space-form [1]. P. Alegreand D. BlairdescribedgeneralizedSasakianspaceforms [2]. 
P. Alegreand D. Blairobtainedimportantproperties of generalized Sasakianspace forms in 
theirstudiesandgavesomeexamples. P. Alegreand A. 
CarriazolaterdiscussedgeneralizedindefiniteSasakianspace forms [3].   
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GeneralizedindefiniteSasakianspaceformsarealsocalled Lorentz-Sasakianspace forms, 
andLorentzmanifoldsare of greatimportanceforEinstein'stheory of Relativity. 
Sasakianspaceforms, generalizedSasakianspaceformsandLorentz-
Sasakianspaceformshavebeendiscussedbymanyscientistsandimportantproperties of 
thesemanifoldshavebeenobtained [4]-[8]. 
Manymathematicianshaveconsideredthesubmanifolds of manifoldssuch as K-paracontak, 
Lorentzian para-Kenmotsu, almostKenmotsuandstudiedtheirvariouscharacterizations [9]-[10]-
[11]. 
Curvaturetensorsformanifoldsarealso of greatimportance. Inthisstudy, invariantsubmanifolds 
of Lorentz-Sasakianspaceforms on theE₀ − curvature tensor are investigated. For the 
E₀ −curvature tensor, the pseudoparallel, 2-pseudoparallel, Ricci generalized pesudoparallel 
and 2-Ricci generalizedpseudoparallelproperties of theinvariantsubmanifolds of theLorentz-
Sasakianspace form arediscussed. 
Keywords: Lorentz-Sasakian Space Forms, Lorentzian Manifold, Total Geodesic 
Submanifold 
 
PRELIMINARY 
Let GH  be a (2J + 1) −dimensional Lorentz manifold. If the GH  Lorentz manifold with 
(L, N, O, P) structure tensors satisfies the following conditions, this manifold is called a 
Lorentz-Sasakian manifold 

LQR% = −R% + O(R%)N, O(N) = 1, O(LR%) = 0, 
P(LR%, LRQ) = P(R%, RQ) + O(R%)O(RQ), O(R%) = −P(R%, N), 

S▽H UV LWRQ = −P(R%, RQ)N − O(RQ)R%,▽H UV N = −LR%, 
where, ▽H  is the Levi-Civita connection according to the Riemann metric P. 
The plane section Π in YZGH. If the Π plane is spanned by R% and LR%, this plane is called the 
L-section. The curvature of the L-section is called the L-sectional curvature. If the Lorentz-
Sasakian manifold has a constant L-sectional curvature, this manifold is called the Lorentz-
Sasakian space form and is denoted by GH(\). The curvature tensor of the Lorentz-Sasakian 
space form GH(\) is defined as  

]̂(R%, RQ)R_ = `<1_
a b cP(RQ, R_)R% − P(R%, R_)RQd + `<e%

a b cP(R%, LR_)LRQ −
P(RQ, LR_)LR% + 2P(R%, LRQ)LR_ + O(RQ)O(R_)R% − O(R%)O(R_)RQ+P(R%, R_)O(RQ)N −
P(RQ, R_)O(R%)Nd,(1) 
 for all R%, RQ, R_ ∈ gSGHW. 
Lemma 1 Let GH(\) be the (2J + 1) −dimensional Lorentz-Sasakian space form. The 
following relations are provided for the Lorentz-Sasakian space forms. 
▽H UV N = −LR%,                                                                                                              (2) 

S▽H UV LWRQ = −P(R%, RQ)N − O(RQ)R%,                                                                        (3) 

S▽H UV OWRQ = P(LR%, RQ),                                                                                              (4) 
]̂(N, RQ)R_ = −P(RQ, R_)N − O(R_)RQ,                                                                        (5) 
]̂(N, RQ)N = O(RQ)N − RQ,                                                                                             (6) 
]̂(R%, RQ)N = O(RQ)R% − O(R%)RQ,                                                                               (7) 

h(R%, RQ) = i(AeQ)<1(_A1Q)
Q j P(R%, RQ) + (<e%)(Ae%)

Q O(R%)O(RQ),                               (8)   

h(R%, N) = − i(<e%)1aA
Q j O(R%),                                                                                      (9)  

kR% = i(AeQ)<1(_A1Q)
Q j R% − (<e%)(Ae%)

Q O(R%)N,                                                           (10)  

kN = (<e%)1aA
Q N,                                                                                                          (11)        
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where ]̂, h are the Riemann curvature tensor, Ricci curvature tensor of GH(\), respectively.  
Let G be the immersed submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-Sasakian space 
form GH(\). Let the tangent and normal subspaces of G in GH(\) be Γ(YG) and Γ(YmG), 
respectively. Gauss and Weingarten formulas for Γ(YG) and Γ(YmG) are  
 ▽H UV RQ =▽UV RQ + ℎ(R%, RQ), (12) 
 
 ▽H UV Ro = −pUqR% +▽UV

m Ro, (13) 
 respectively, for all R%, RQ ∈ Γ(YG) and Ro ∈ Γ(YmG), where ▽ and ▽m are the connections 
on G and Γ(YmG), respectively, ℎ and p are the second fundamental form and the shape 
operator of G. There is a relation 
 PSpUqR%, RQW = P(ℎ(R%, RQ), Ro) (14) 
 between the second basic form and shape operator defined as above. The covariant derivative 
of the second fundamental form ℎ is defined as 
 S▽H UV ℎW(RQ, R_) =▽UV

m ℎ(RQ, R_) − ℎS▽UV RQ, R_W − ℎSRQ,▽UV R_W. (15) 

 Specifically, if ▽H ℎ = 0, G is said to be the parallel second fundamental form or 1 −parallel. 
Let ] be the Riemann curvature tensor of G. In this case, the Gauss equation can be 
expressed as 

 

]̂(R%, RQ)R_ = ](R%, RQ)R_ + pr(UV,Us)RQ − pr(Ut,Us)R%

+S▽H UV ℎW(RQ, R_) − S▽H Ut ℎW(R%, R_).  (16) 

Let G be a Riemannian manifold, Y is (0, u) −type tensor field and p is (0,2) −type tensor 
field. In this case, the tensor field k(p, Y) is defined as 

 

k(p, Y)(R%, . . . , Rv; R, x) = −YS(R ∧5 x)R%, . . . , RvW

−. . . −Y(R%, . . . , Rv1%, (R ∧5 x)Rv),  (17) 

 where 
 (R ∧5 x)z = p(x, z)R − p(R, z)x, (18) 

u ≥ 1, R%, RQ, . . . , Rv, R, x ∈ Γ(YG). 
Let G be the immersed submanifold of a (2J + 1) −dimensional Lorentz-Sasakian space 
form GH(\). If LSYUVGW ⊂ YUVG in every R% point, the G manifold is called invariant 
submanifold. From this section of the article, we will assume that the manifold G is the 
invariant submanifold of the Lorentz-Sasakian space form GH(\). So it is clear that 
 ℎ(R%, N) = 0, ℎ(LR%, RQ) = ℎ(R%, LRQ) = Lℎ(R%, RQ) (19) 
 for all R%, RQ ∈ Γ(YG). 
The tensor defined as 

 

Y(R%, RQ)R_ = }&](R%, RQ)R_ + }%h(RQ, R_)R%

+}Qh(R%, R_)RQ + }_h(R%, RQ)R_ + }aP(RQ, R_)kR%

+}oP(R%, R_)kRQ + }~P(R%, RQ)kR_

+}��P(RQ, R_)R% − P(R%, R_)RQ�
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in an � −dimensional (G, P) semi-Riemann manifold is a (1,3) −type tensor field, where 
}&, }%, . . . , }� are smooth functions in G and also ], h, k and � are (1,1) −type curvature 
tensor, Ricci tensor, Ricci operator and scalar curvature, respectively. If we specifically 

choose }& = 1, }% = −}o = 1%
QA , }Q = }_ = }a = }~ = }� = 0, then we get the 

E& −curvature tensor defined as 

 E&(R%, RQ)R_ = ](R%, RQ)R_ − %
QA �h(RQ, R_)R% − P(R%, R_)kRQ�. (20) 

 For the (2J + 1) −dimensional GH(\) Lorentz Sasakian space form, if we choose R% =
N, RQ = N and R_ = N respectively in (20), the following relations are obtained 

 E&(N, RQ)R_ = − (AeQ)(<1%)
aA �P(RQ, R_)N + O(R_)RQ�, (21) 

 

 E&(R%, N)R_ = <e%
aA �P(R%, R_)N + O(R_)R%�, (22) 

 

 

E&(R%, RQ)N = <e%
aA O(RQ)R%

− (AeQ)(<e%)
aA O(R%)RQ + (<e%)(Ae%)

aA O(R%)O(RQ)N.
 (23) 

 
INVARIANT PSEUDOPARALLEL SUBMANIFOLDS OF LORENTZ-SASAKIAN 
UZAY FORMS 
Now let’s first characterize the pseudoparallel submanifold of the (2J + 1) −dimensional 
Lorentz-Sasakian space form GH(\) on the E& −curvature tensor. 
Definition 1 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If E& ⋅ ℎ and k(P, ℎ) are linearly dependent, G is called 
E& −pseudoparallel submanifold.  
Equivalent to this definition, it can be said that there is a function �% on the set G% =
cR% ∈ G|ℎ(R%) ≠ P(R%)d such that 
 E& ⋅ ℎ = �%k(P, ℎ). 
If �% = 0 specifically, G is called a E& −semiparallel submanifold. 
Let us now examine the case of E& −pseudoparallel for the submanifold G of the (2J +
1) −dimensional Lorentz-Sasakian space form GH(\). 
Theorem 1 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If G is E& −pseudoparallel submanifold, then G is either a total 

geodesic or �% = − <e%
aA , J ≠ 0. 

Proof. Let’s assume that G is a E& −pseudoparallel submanifold. So, we can write 
 (E&(R%, RQ) ⋅ ℎ)(Ra, Ro) = �%k(P, ℎ)(Ra, Ro; R%, RQ), 
that is 

 

]m(R%, RQ)ℎ(Ra, Ro) − ℎ(E&(R%, RQ)Ra, Ro)

−ℎ(Ra, E&(R%, RQ)Ro) = −�% �ℎ `SR% ∧� RQWRa, Rob

+ℎSRa, SR% ∧� RQWRoW�,

 (24) 
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for all R%, RQ, Ra, Ro ∈ Γ(YG). If we choose Ro = N in (24) and make use of (19), (21), we 
get 

 

<e%
aA O(RQ)ℎ(Ra, R%) − (AeQ)(<e%)

aA O(R%)ℎ(Ra, RQ)

= −�%cO(R%)ℎ(Ra, RQ) − O(RQ)ℎ(Ra, R%)d.
 (25) 

 IIf we choose RQ = N in (25), we obtain 

 `<e%
aA + �%b ℎ(Ra, R%) = 0. 

This completes the proof.  
Corollary 1 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If G is E& −semiparallel submanifold, then G is either a total 
geodesic or a real space form with constant section curvature \ = −1. 
Let us now examine the case of E� − 2 pseudoparallel for the submanifold G of the (2J +
1) −dimensional Lorentz-Sasakian space form GH(\). 
 
Definition 2 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If E& ⋅▽H ℎ and kSP,▽H ℎW are linearly dependent, G is called 
E&2 −pseudoparallel submanifold.  
Equivalent to this definition, it can be said that there is a function �Q on the set GQ =
�R% ∈ G| ▽H ℎ(R%) ≠ P(R%)� such that 
 E& ⋅▽H ℎ = �QkSP,▽H ℎW. 
If �Q = 0 specifically, G is called a E&2 −seniparallel submanifold. 
 
Theorem 2 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If G is E� − 2 pseudoparallel submanifold, then G is either a 
total geodesic submanifold or �Q = 0.  
Proof. Let’s assume that G is a E&2 − pseudoparallel submanifold. So, we can write 
 SE&(R%, RQ) ⋅▽H ℎW(Ra, Ro, R_) = �QkSP,▽H ℎW(Ra, Ro, R_; R%, RQ), (26) 
 for all R%, RQ, Ra, Ro, R_ ∈ Γ(YG). If we choose R% = R_ = N in (26), we can write 

 

]m(N, RQ)S▽H U� ℎW(Ro, N) − S▽H ��(�,Ut)U� ℎW(Ro, N)

−S▽H U� ℎW(E&(N, RQ)Ro, N) − S▽H U� ℎW(Ro, E&(N, RQ)N)

= −�Q �`▽H S�∧�UtWU� ℎb (Ro, N) + S▽H U� ℎW `SN ∧� RQWRo, Nb

+S▽H U� ℎWSRo, SN ∧� RQWNW�.

 (27) 

 Let’s calculate all the expressions in (27). So, we can write 

 

]m(N, RQ)S▽H U� ℎW(Ro, N) = ]m(N, RQ)�▽U�
m ℎ(Ro, N)

−ℎS▽U� Ro, NW − ℎSRo,▽U� NW�

= ]m(N, RQ)Lℎ(Ro, Ra),

 (28) 
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S▽H ��(�,Ut)U� ℎW(Ro, N) =▽��(�,Ut)U�
m ℎ(Ro, N) − ℎS▽��(�,Ut)U� Ro, NW

−ℎSRo,▽��(�,Ut)U� NW

= − (AeQ)(<1%)
aA O(Ra)Lℎ(Ro, RQ),

 (29) 

 

S▽H U� ℎW(E&(N, RQ)Ro, N) =▽U�
m ℎ(E&(N, RQ)Ro, N)

−ℎS▽U� E&(N, RQ)Ro, NW − ℎSE&(N, RQ)Ro,▽U� NW

= − (AeQ)(<1%)
aA O(Ro)Lℎ(RQ, Ra),

 (30) 

 

S▽H U� ℎW(Ro, E&(N, RQ)N) = S▽H U� ℎW `Ro, − (AeQ)(<1%)
aA �−O(RQ)N + RQ�b

= − (AeQ)(<1%)
aA �−S▽H U� ℎW(Ro, O(RQ)N) + S▽H U� ℎW(Ro, RQ)�

= − (AeQ)(<1%)
aA �ℎSRo, RaO(RQ)N + O(RQ) ▽U� NW − S▽H U� ℎW(Ro, RQ)�

= (AeQ)(<1%)
aA �O(RQ)Lℎ(Ro, Ra) + S▽H U� ℎW(Ro, RQ)�,

 (31) 

 

 

`▽H S�∧�UtWU� ℎb (Ro, N) =▽S�∧�UtWU�
m ℎ(Ro, N) − ℎ `▽S�∧�UtWU� Ro, Nb

−ℎ `Ro,▽S�∧�UtWU� Nb = O(Ra)Lℎ(Ro, RQ),
 (32) 

 

S▽H U� ℎW `SN ∧� RQWRo, Nb =▽U�
m ℎ `SN ∧� RQWRo, Nb

−ℎS▽U� SN ∧� RQWRo, NW − ℎ `SN ∧� RQWRo,▽U� Nb

= O(Ro)Lℎ(RQ, Ra),

 (33) 

 

S▽H U� ℎWSRo, SN ∧� RQWNW = S▽H U� ℎW(Ro, −O(RQ)N + RQ)

= −S▽H U� ℎW(Ro, O(RQ)N) + S▽H U� ℎW(Ro, RQ)

= −O(RQ)Lℎ(Ro, Ra) + S▽H U� ℎW(Ro, RQ).

 (35) 
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 If we substitute (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34) fin (27), we obtain 

 

]m(N, RQ)Lℎ(Ro, Ra) + (AeQ)(<1%)
aA O(Ra)Lℎ(Ro, RQ)

+ (AeQ)(<1%)
aA O(Ro)Lℎ(RQ, Ra) − (AeQ)(<1%)

aA O(RQ)Lℎ(Ro, Ra)

− (AeQ)(<1%)
aA S▽H U� ℎW(Ro, RQ) = −�QcO(Ra)Lℎ(Ro, RQ)

+O(Ro)Lℎ(RQ, Ra) − O(RQ)Lℎ(Ro, Ra)

+S▽H U� ℎW(Ro, RQ)�.

 (36) 

 If we choose Ro = N in (36), we get 

 

(AeQ)(<1%)
aA �Lℎ(RQ, Ra) − S▽H U� ℎW(N, RQ)� = −�QcLℎ(RQ, Ra)

+S▽H U� ℎW(N, RQ)�.
 (37) 

 On the other hand, it is clear that 
 S▽H U� ℎW(N, RQ) = Lℎ(RQ, Ra). (38) 
 If (38) is written instead of (37), we obtain 
 −2�Qℎ(RQ, Ra) = 0. 
This completes the proof.  
Let us now examine the case of E& −Ricci generalized pseudoparallel for the submanifold G 
of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-Sasakian space form GH(\). 
Definition 3 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If E& ⋅ ℎ and k(h, ℎ) are linearly dependent, G is called 
E& −Ricci generalized pseudoparallel submanifold.  
Equivalent to this definition, it can be said that there is a function �_ on the set G_ =
cR% ∈ G|ℎ(R%) ≠ h(R%)d such that 
 E& ⋅ ℎ = �_k(h, ℎ). 
If �_ = 0 specifically, G is called a E& −Ricci generalized semiparallel submanifold. 
Theorem 3 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If G is E& −Ricci generalized pseudoparallel submanifold, then 

G is either a total geodesic or �_ = (AeQ)(<1%)<
QA�(<e%)1aA� provided 4J ≠ (\ + 1). 

Proof. Let’s assume that G is a E& −Ricci generalized pseudoparallel submanifold. So, we 
can write 
 (E&(R%, RQ) ⋅ ℎ)(Ra, Ro) = �_k(h, ℎ)(Ra, Ro; R%, RQ), 
that is 

 

]m(R%, RQ)ℎ(Ra, Ro) − ℎ(E&(R%, RQ)Ra, Ro)

−ℎ(Ra, E&(R%, RQ)Ro) = −�_ �ℎ `SR% ∧� RQWRa, Rob

+ℎSRa, SR% ∧� RQWRoW�,

 (39) 

 for all R%, RQ, Ra, Ro ∈ Γ(YG). If we choose R% = Ro = N in (39), we get 
 ℎ(�, E&(N, x)N) = −�_h(N, N)ℎ(Ra, RQ). (40) 



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1468 

 If we use (9) and (21) in (40), we obtain 

 i(<e%)1aA
Q �_ + (AeQ)(<1%)

aA j ℎ(Ra, RQ) = 0. (41) 

 It is clear from (41) that either  
 ℎ(Ra, RQ) = 0, 
or  

 �_ = (AeQ)(<1%)
QA�(<e%)1aA�. 

This completes the proof.  
Corollary 2 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If G is E& −Ricci generalized semiparallel submanifold, then G 
is either totally geodesic or a real space form with constant section curvature \ = 1 provided 
that 4J ≠ \ + 1. 
Let us now examine the case of E&2 −Ricci generalized pseudoparallel for the submanifold 
G of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-Sasakian space form GH(\). 
Definition 4 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If E& ⋅▽H ℎ and kSh,▽H ℎW are linearly dependent, G is called 
E&2 − Ricci generalized pseudoparallel submanifold.  
Equivalent to this definition, it can be said that there is a function �a on the set Ga =
�R% ∈ G| ▽H ℎ(R%) ≠ h(R%)� such that 
 E& ⋅▽H ℎ = �akSh,▽H ℎW. 
If �a = 0 specifically, G is called a E&2 −Ricci generalized semiparallel submanifold. 
Theorem 4 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If G is E& − 2 Ricci generalized pseudoparallel submanifold, 

then G is either a total geodesic or �a = (AeQ)(<1%)
QA�aA1(<e%)� provided 4J ≠ (\ + 1). 

Proof. Let’s assume that G is a E&2 − Ricci generalized pseudoparallel submanifold. So, we 
can write 
 SE&(R%, RQ) ⋅▽H ℎW(Ra, Ro, R_) = �akSh,▽H ℎW(Ra, Ro, R_; R%, RQ), (42) 
 for all R%, RQ, Ra, Ro, R_ ∈ Γ(YG). If we choose R% = Ro = N in (42), we can write 

 

]m(N, RQ)S▽H U� ℎW(N, R_) − S▽H ��(�,Ut)U� ℎW(N, R_)

−S▽H U� ℎW(E&(N, RQ)N, R_) − S▽H U� ℎW(N, E&(N, RQ)R_)

= −�a�S▽H (�∧�Ut)U� ℎW(N, R_) + S▽H U� ℎWS(N ∧� RQ)N, R_W

+S▽H U� ℎW(N, (N ∧� RQ)R_)�.

 (43) 

 Let’s calculate all the expressions in (43). So, we can write 

 

]m(N, RQ)S▽H U� ℎW(N, R_) = ]m(N, RQ)�▽U�
m ℎ(N, R_)

−ℎS▽U� R_, NW − ℎSR_,▽U� NW�

= ]m(N, RQ)Lℎ(R_, Ra),

 (44) 
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S▽H ��(�,Ut)U� ℎW(N, R_) =▽��(�,Ut)U�
m ℎ(N, R_) − ℎS▽��(�,Ut)U� N, R_W

−ℎSN,▽��(�,Ut)U� R_W

= − (AeQ)(<1%)
aA O(Ra)Lℎ(RQ, R_),

 (45) 

 

S▽H U� ℎW(E&(N, RQ)N, R_) = S▽H U� ℎW `− (AeQ)(<1%)
aA �−O(RQ)N + RQ�, R_b

= − (AeQ)(<1%)
aA �−S▽U�

m ℎW(O(RQ)N, R_) + S▽H U� ℎW(RQ, R_)�

= − (AeQ)(<1%)
aA �ℎSRaO(RQ)N + O(RQ)∇U�N, R_W

+S▽H U� ℎW(RQ, R_)�

= (AeQ)(<1%)
aA �O(RQ)Lℎ(Ra, R_) − S▽H U� ℎW(RQ, R_)�,

 (46) 

 

S▽H U� ℎW(N, E&(N, RQ)R_) =▽U�
m ℎ(N, E&(N, RQ)R_)

−ℎS▽U� N, E&(N, RQ)R_W − ℎSN,▽U� E&(N, RQ)R_W

= − (AeQ)(<1%)
aA O(R_)Lℎ(Ra, RQ)

 (47) 

 

S▽H (�∧�Ut)U� ℎW(N, R_) =▽(�∧�Ut)U�
m ℎ(N, R_) − ℎS▽(�∧�Ut)U� N, R_W

−ℎSN,▽(�∧�Ut)U� R_W = (<e%)1aA
Q O(Ra)Lℎ(RQ, R_),

 (48) 

 

S▽H U� ℎWS(N ∧� RQ)N, R_W = S▽H U� ℎW(h(RQ, N)N − h(N, N)RQ, R_)

= (<e%)1aA
Q �S▽H U� ℎW(−O(RQ)N + RQ, R_)�

= (<e%)1aA
Q �− ▽U�

m ℎ(O(RQ)N, R_) + ℎS▽U� O(RQ)N, R_W

+ℎSO(RQ)N,▽U� R_W + S▽H U� ℎW(RQ, R_)�

= (<e%)1aA
Q �S▽H U� ℎW(RQ, R_) − O(RQ)Lℎ(Ra, R_)�,

 (49) 
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S▽H U� ℎW(N, (N ∧� RQ)R_) = S▽H U� ℎW(N, h(RQ, R_)N − h(N, R_)RQ)

= S▽H U� ℎW(N, h(RQ, R_)N) + (<e%)1aA
Q S▽H U� ℎW(N, O(R_), RQ)

= (<e%)1aA
Q O(R_)Lℎ(Ra, RQ).

 (50) 

 If we substitute (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50) in (43), we obtain 

 

]m(N, RQ)Lℎ(R_, Ra) + (AeQ)(<1%)
aA O(Ra)Lℎ(RQ, R_)

− (AeQ)(<1%)
aA O(RQ)Lℎ(Ra, R_) + (AeQ)(<1%)

aA O(R_)Lℎ(Ra, RQ)

+ (AeQ)(<1%)
aA S▽H U� ℎW(RQ, R_) = −�a �(<e%)1aA

Q O(Ra)Lℎ(RQ, R_)

− (<e%)1aA
Q O(RQ)Lℎ(Ra, R_) + (<e%)1aA

Q O(R_)Lℎ(Ra, RQ)

+ (<e%)1aA
Q S▽H U� ℎW(RQ, R_)� .

 (51) 

 If we choose R_ = N in (51) and we use 
 S▽H U� ℎW(N, RQ) = Lℎ(RQ, Ra), 
then we obtain 

 i(AeQ)(<1%)
QA + �(\ + 1) − 4J��aj Lℎ(RQ, Ra) = 0. 

It is clear from the last equality 

 ℎ(RQ, Ra) = 0 or �a = (AeQ)(<1%)
QA�aA1(<e%)�. 

This completes the proof.  
Corollary 3 Let G be the invariant submanifold of the (2J + 1) −dimensional Lorentz-
Sasakian space form GH(\). If G is E&2 −Ricci generalized semiparallel submanifold, then G 
is either totally geodesic or a real space form with constant section curvature \ = 1 provided 
that 4J ≠ \ + 1. 
 
REFERENCES 
 [1] D. E. Blair, Riemannian Geometry of Contact and Symplectic Manifolds, Volume 
203 of Progress in Mathematics, Birkhauser Boston, Inc., Boston, MA, USA, 2nd edition, 
2010. 
 [2] P. Alegre, D.E. Blair and A. Carriazo, Generalized Sasakian space form. Israel 
journal of Mathematics, 141 (2004), 157-183. 
 [3] P. Alegre and A. Carriazo, Semi-Riemannian generalized Sasakian space forms, 
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, vol. 41, no. 1, pp. 1–14, 2018. 
 [4] M. A. Lone, I. F. Harry, Ricci Solition on Lorentz-Sasakian Space Forms, Journal 
of Geometry and Physics, 178, (2022), 104547. 
 [5] A. Sarkar and U.C. De, Some curvature properties of generalized Sasakian space 
forms, Lobachevskii journal of mathematics, 33 (2012), no.1, 22-27.  



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1471 

 [6] M. Atçeken, On generalized Sasakian space forms satisfying certain conditions on 
the concircular curvature tensor, Bulletin of Math. Analysis and Applications, vol.6, 1 (2014), 
1-8. 
 [7] P. Alegre and A. Cariazo, Structures on generalized Sasakian-space-form, 
Differential Geom. and its application 26 (2008), 656–666. 
 [8] M. Belkhelfa, R. Deszcz and L. Verstraelen, Symmetry properties of 
Sasakianspace-forms, Soochow Journal of Mathematics 31 (2005), 611–616. 
 [9] M. Atçeken, Some results on invariant submanifolds of Lorentzian para-Kenmotsu 
manifolds, Korean Journal of Mathematics, 30, 1, (2022), 175-185. 
 [10] M. Atçeken, T. Mert, Characterizations for totally geodesic submanifolds of a 
� −paracontact manifold, AIMS Math, 6, 7, 2021, 7320-7332. 
 [11] M. Atçeken, Certain Results on Invariant Submanifolds of an Almost Kenmotsu 
(u,  , ¡) −Space, Arabian Journal of Math., 10, 2021, 543-554.  
 
Note: Thisstudywill be included in MScThesis of Beyda Nur Yıldız in Sivas Cumhuriyet 
University. 



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1472 

(¢£¤)¥-MANIFOLDS ADMITTING ALMOST ¦-RICCI SOLITONS 
 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MERT 
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Science, Department of Mathematics, Sivas, Turkey. 
ORCID: 0000-0001-8258-8298 
 
Prof. Dr. Mehmet ATÇEKEN 
Aksaray University, Faculty of Arts and Science, Department of Mathematics  

ORCID: 0000-0002-1242-4359 
 

Pakize UYGUN 

Aksaray University, Faculty of Arts and Science, Department of Mathematics 
ORCID: 0000-0001-8226-4269 
 
Abstract 
Ricci solitons and O −Ricci solitons are naturel generalizations of Einstein metrics. In [1], 
R.S. Hamilton introduced on a Riemannian manifold (M,g) an evolution equation for metrics, 
called the Ricci flow 
 

 ( §
§?)P(¨) = −2h(P(¨)), 

 
which is used to deform a metric by smoothing out its singularities. Hence Ricci solitons may 
be regarded as generalized fixed points of the Ricci flow modeling the formation of 
singularities. Precisely, a Ricci soliton on a Riemannian manifold (G, P) is defined as a triple 
(P, N, ©) on G satisfying 
 
 ��P + 2h + 2©P = 0,  
 
where ��  is the Lie derivative operator along the vector field N and © is a real constant. We 
note that if N is a Killing vector field, then the Ricci soliton reduces to an Einstein metric 
(P, ©). Futhermore, in [2], generalization is the notion of O −Ricci soliton defined by J.T. Cho 
and M. Kimura as a quadruple (P, N, ©,  ) satisfying 
 
 ��P + 2h + 2©P + 2 O ⊕ O = 0, 
 
where © and   are real constants and O is the dual of N and h denotes the Ricci tensor of G. 
Furthermore if © and   are smooth functions on G, then it called almost O-Ricci soliton on G  
�2�. 
An almost O −Ricci soliton (P, N, ©,  ) is called steady if © = 0, if shrinking © < 0 and if 
expanding © > 0. 
A more general notion is that of O −Ricci soliton introduced in [2] and it was applied on Hopf 
hyper surfaces in complex space forms in [3]. 
Many mathematicians have bren interested in the geometry of Ricci solitons over the past 20 
years. It has gained more significance in especially since Perelman used Ricci solitons to 
answer the long-standing Poincare conjecture. Furthernore, in [4], the Ricci solitons in contact 
geometry were studied by R. Sharma. 
The notion of Ricci pseudosymmetric manifold was introduced by Deszcz in [5]. Ricci 
pseudosymmetric (�h);-manifolds admitting Ricci solitons were studied in [6].  
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In the present paper, we tried to find conditions on almost O-Ricci pseudosymmetri (�h);-
manifolds whose metric tensors admit Ricci soliton. 
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ÖZET 
Mekanikte, çatlak problemleri çok yaygın ve önemli konulardır. Özellikle, çatlak uçlarındaki 
gerilme şiddet faktörlerini (GŞF) belirlemek çok önemlidir. Çünkü GŞF çatlak uçları 
civarındaki gerilme alanını kontrol eder. Singüler integral denklemler yöntemi GŞF 
değerlerini elde etmek için kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde, ilgili mekanik 
problem, elastisite teorisinin temel denklemleri yardımıyla bir singüler integral denklem ve ya 
singüler integral denklemler sistemine indirgenir. Singüler integral denklem veya singüler 
integral denklem sistemine indirgendikten sonra, çözümü elde etmek için Gauss integrasyon 
yöntemleri gibi birçok yöntem uygulanabilir. Bu çalışmada enine izotrop bir elastik 
tabakadaki bir çatlak probleminden türetilen singüler integral denkleme Lobatto-Chebyshev 
yönteminin uygulanması tercih edildi. İlgili singüler integral denklem birinci çeşit ve Cauchy 
tip çekirdeğe sahiptir. Lobatto-Chebyshev kuadratür formülleri kullanılarak, singüler integral 
denklemin çözümü lineer cebirsel denklem sisteminin çözümüne indirgenmiştir. Lineer 
cebirsel denklem sistemini çözdükten sonra GŞF için nümerik sonuçlar elde etmek 
mümkündür. GŞF değerleri için elde edilen sonuçların geçerliliğini doğrulamak için, Lobatto-
Chebyshev yöntemiyle elde edilen sonuçlar, literatürde bulunan Gauss-Chebyshev yöntemiyle 
hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Çatlak problemleri, Lobatto-Chebyshev yöntemi, Singüler integral 
denklemler. 
 

 A NUMERICAL APPROACH TO A CRACK PROBLEM IN A TRANSVERSELY 
ISOTROPIC ELASTIC LAYER 

 
ABSTRACT 
In mechanics, the crack problems are very common and important subjects.  It is very 
important to determine the stress intensity factors (SIFs) at the crack tips. Because it governs 
the stress field near the crack tip. The singular integral equation method can be used to obtain 
SIFs. This method leads to reduce the mechanical problem to a singular integral equation or 
the system of singular integral equations with the help of basics of the elasticity theory. After 
obtaining singular integral equations, a lot of numerical methods can be used to solve such 
problems, such as Gauss integration methods. In this study, we prefer to use Lobatto- 
Chebyshev method on solving a singular integral equation which arises from a crack problem 
in a transversely isotropic elastic layer. The interested singular integral equation is of first 
kind and it has the kernel of Cauchy type.  By using Lobatto-Chebyshev quadrature formulas, 
the singular integral equation is reduced to a linear algebraic system. After solving linear 
algebraic system, it will be possible to obtain the numerical results for the SIFs.   
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Also, to verify the validity of the results for SIFs, the numerical results obtained from 
Lobatto- Chebyshev method are compared with the results obtained by Gauss-Chebyshev 
quadrature in literature.   
Keywords: Crack problems, Lobatto-Chebyshev method, Singular integral equations. 
 
1. INTRODUCTION 
Crack problems, particularly determination of SIFs, play an important role in fracture 
mechanics. Material properties just as isotropic, orthotropic, transversely isotropic etc. have 
too much effect on these problems. Between them transversely isotropic materials are also 
important materials. Some studies about crack problems in transversely isotropic materials 
can be summarized as follows:  
A problem of penny-shaped crack in a transversely isotropic layer bonded between two 
isotropic half spaces is considered by Ataberk  [2]. By using Hankel transform, the problem is 
reduced to a singular integral equation. Gauss-Chebyshev integration formula is applied to the 
singular integral equation and SIFs are determined. Ataberk also considered a ring-shaped 
crack problem in a transversely isotropic thick layer in [3]. The obtained singular integral 
equation is solved by Gaussian quadrature and numerical results are obtained for SIFs. A 
Griffith crack length of 2a in a transversely isotropic strip is studied by Konishi and Atsumi 
[4]. The stress singularities, critical pressure and crack energy release are presented. Also, a 
comparison with isotropic medium is given by a limiting case. Fabrikant gave a new approach 
for the interface crack problems in transversely isotropic materials in [5]. While three 
hypersingular integral equations are derived in the usual approach in literature, this method 
leads to two integro-differential equations. The advantage of the method is to be able to obtain 
an exact closed form solution for an axisymmetric interface crack problem. Saez et.al. applied 
Boundary Element method to three-dimensional crack problems in transversely isotropic 
bodies [6]. Different problem is considered to present the SIFs. Altinel et. Al. applied Hankel 
and Fourier transform techniques to a ring-shaped crack problem in a transversely anisotropic 
cylinder [7]. The effect of crack geometries and material anisotropy on SIFs is presented. 
Chen studied some problems for an infinite space or infinitely long circular cylinder made by 
homogeneous transversely isotropic elastic materials in [8].  
Since long time, many mathematical approaches are applied to the crack problems. One of 
them is integral transform technique. A lot of problems can be modelled by singular integral 
equations. So, numerical solution of singular integral equations has a big importance in 
mechanics. There are a lot of studies about this subject. A new method for the numerical 
solutions of Cauchy type singular integral equations is presented by Ioakimidis in [9]. This 
method is based on the replacement of the unknown function by another function. Also, an 
application the method on a crack problem is given. Ioakimidis also make different studies 
about solution of singular integral equations [10-12]. Jin et.al. gave a practical method on 
solution of singular integral equations of second kind [13]. This method is based on splitting 
Cauchy singular term into two parts. While one part is determine in closed-form, the other 
part is determined by Gauss Jacobi quadrature. The proposed method is also useful on 
programming. Theocaris and Ioakimidis make a very detailed comparison of  Lobatto-
Chebyshey and Gauss-Chebyshev methods [14].They concluded that for an homogeneous 
isotropic and elastic medium, Lobatto-Chebyshev method can be more efficient on 
determining SIFs.  
In this study, a crack problem for transversely isotropic layer given in [1] is considered. Also, 
the isotropic case of the problem is studied in [15].   
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In this study, we give some details about deriving singular integral equation given in [1] and 
we will approach to the singular integral equation by Lobatto-Chebyshev quadrature. 
Numerical results for SIFs are obtained and presented in graphical forms. 
 
2. FORMULATION OF THE PROBLEM AND REDUCTION TO A SINGULAR 
INTEGRAL EQUATIONS 
In this study, the crack problem in an infinite transversely isotropic elastic layer given in [1] is 
considered. As is seen from Figure 1, the layer is weakened by a crack length of 2b and the 
crack is located symmetrically to the axis y. It is assumed that the crack is opened by a 
uniform internal pressure 0p  along its surface and there is no gravity force. Also, the layer is 

loaded by a symmetric pair of compressive concentrated normal loads. 
 

 
Figure 1. Geometry of the problem. 

 
From Figure 1, the boundary conditions of the problem can be defined as 

 ,0 0,         xy x x      ,               (1) 

 , 0,         xy x h x      ,               (2) 

     , ,         
2 2y

P P
x h x a x a x          ,            (3) 

    ,
, 0

0,

f x b x b
x

x b x


   
 

   
,               (4) 

  0,0y x p   .                 (5) 

 
In [1], the singular integral equation is already derived. But, here, we will give some details 
about deriving singular integral equation. Firstly, let us define some basic equations of 
elasticity theory for the transversely isotropic elastic layer. Strain-displacement relations are 
given as  
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, ,xx yy xy

u u

x y y x

 
  

   
   

   
,              (6) 

where u  and   denote horizontal and vertical displacements, ,  xx yy  and xy  denote strain 

displacements, respectively. Stress-strain relations are defined as follows:  

11 12 ,x x yC C                                                             (7) 

12 11 ,y x yC C                                                  (8) 

 11 12

1
,

2xy xyC C                    

(9) 
where  x , y  and xy  denote normal and shear stresses. 11C  and 12C  are elastic constants. 

The equilibrium equations can be written as 

0,xyx

x y

 
 

 
                                                           (10) 

0.xy y

x y

  
 

 
               (11) 

Using Eq. (6) into Eqs. (7)-(9), and inserting the new expressions into equilibrium equations 
(10), (11) 

   
2 2 2

11 11 12 11 122 2

1 1
0

2 2

u u
C C C C C

x y x y

  
    

   
,           (12) 

   
2 2 2

11 12 11 11 122 2

1 1
0

2 2

u
C C C C C

x y x y

   
    

   
           (13) 

is obtained. Now, let us define the displacements by Fourier transform: 

 1
( , ) ,

2
i xu x y U y e d 








  % ,             (14) 

 1
( , ) ,

2
i xx y V y e d  








  % .              (15) 

Inserting Eqs. (14), (15) into Eqs. (12), (13) and applying inverse Fourier transform, the 
following system of ordinary differential equations is obtained: 

   2 2
11 12 11 11 12

1
0

2 2

i
C C D C U C C DV


       

% % ,                              (16) 

   2 2
11 12 11 11 12

1
0

2 2

i
C C DU C D C C V


        

% % .                         (17) 

By using Elimination method, the system of differential equations (16), (17) can be converted 
to following differential equations: 

4 2 2 42 0D D V     
% ,                         (18) 

4 2 2 42 0D D U     
% .              (19) 

The solution of Eqs. (18), (19) is as 

     1 2 3 4, y yU y A A y e A A y e     % ,            (20) 

     1 2 3 4, y yV y B B y e B B y e     % .            (21) 
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Using the solutions (20) and (21) into Eq. (16), the coefficients iA  and iB , 1,..., 4i   can be 

written in terms of each other as 
 
 

2 11 12
1 1

11 12

3iB C C
A iB

C C


  


,          

2 2A iB  ,            

 
 

4 11 12
3 3

11 12

3iB C C
A iB

C C


 


          

and 

4 4A iB .                   

So the solutions (20), (21) can be rewritten as 

   
 

 
 

2 11 12 4 11 12
1 2 3 4

11 12 11 12

3 3
, y yiB C C iB C C

U y iB iB y e iB iB y e
C C C C

 
 


    

                
% , 

  

     1 2 3 4, y yV y B B y e B B y e     % .        

So, the displacements are rewritten and stresses can be rewritten as 

 
 

 
 

2 11 12 4 11 12
1 2 3 4

11 12 11 12

3 3
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y y i xB C C B C Ci
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   1 2 3 4

1
( , )

2
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                                                           (22) 

and 
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1 2 3
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y i x

C C C Ci
B e y B e B e

C C

C C
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                      (24) 

 
Now, the coefficients iB , 1,..., 4i   will be determined from boundary conditions (1)-(4). Last 

boundary condition (5) will be used to derive singular integral equation. Using Eqs. (1)-(4) 
and (22)-(24); and applying inverse Fourier transform, the linear system 
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11 11
1 2 3 4

11 12 11 12

2 2
0
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B B B B

C C C C
     

 
,                                                                       (25) 
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,                        (26) 
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C C h B e x a x a e dx
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                  (27) 

   1 3
i xi B B f x e dx





   %                                                                                                 (28) 

is obtained. Considering the obtained coefficients iB , 1,..., 4i   from the solution of system 

(25)-(28),  changing order of integration and considering the odd and even function 
properties, Eq. (23) can be rewritten as 
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When    , the asymptotic behavior of 1K  is obtained as 

1
y yK ye e   

    .                                                                                                                    

Now, let us rewrite the first integral in Eq. (29) as 

    

        

1 1

0

1 1 1

0 0

, , sin

   , , sin sin



 

 

 

    



 

h K y h t x d

K y h K t x d K t x d

  

    

                                 (30) 

Considering the boundary condition (5), using Laplace transform and limit case, the singular 
term can be separated from the second integral of Eq. (30): 
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0 0

1
sinlim

y
K t x d

x t
 






 


.             



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1480 

Now, we can evaluate limit case when 0y   for the first integral of Eq. (30). Also, since 

 2 , ,K y h  is bounded when    , the limit can be evaluated directly. So,  
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11 12

1 2
11
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From boundary condition (5), the singular integral equation 

     11
1 0 22 2
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21 1
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b
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is obtained, where 
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The additional condition is given as 

  0
b

b

f t dt


 .                                                                                                                        (32) 

Now, let us define dimensionless parameters ,   x br t bs  . So, Eq. (31) and (32) are 
converted to 

     
1

* *11
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, 1
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,                                                   (33) 
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   *
1 1, ,k s r k br bs ,                                                                                                                     

   11 12
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s f bs
p

,                                                                                                                               

   *
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and the load factor is 

02


P
Q
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.                                                                                   

     
3. NUMERICAL APPROACH  WITH LOBATTO-CHEBYSHEV METHOD 
In this section, the singular integral equation (33) will be approached by Lobatto-Chebyshev 
method. First, let us seek the solution as [16] 

   
21

s
s

s


 


.                                                                                                                      (35) 

Inserting Eq. (35) into Eq. (33) 
       

1 1
* *11
1 0 22 22 2

11 121 1

21 1 1
,

21 1

s s C P
ds k s r ds p k r

s r C Cs s

 

   

         
                            (36) 



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1481 

In Lobatto-Chebyshev method, 
       

1 1

2
21

1 1
1 1

1 2 21

n

k
k

g t
dt g g g t

ns

 



 
       

  

is known [14]. Considering this relation and applying Lobatto-Chebyshev quadrature 
formulas to Eq. (36), the linear algebraic equation system 
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is obtained, where 
1/ 2, 1,

1 2,3,..., 1k
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 1 0,    1,... 1n mT r m n     

   2
21 0k n ks U s  .  

By applying same procedure to the additional condition (34),  

  
1

0
n

k k
k

s 


  

is found.  
 
4. SIF DETERMINATION AND NUMERICAL RESULTS 
In this section, we will compute the SIF values for different materials. Mod I SIF is defined as  

     *

1
2 1 ,0limI y

r
k b b r r


  . 

After some manipulations, 
   11 12

110

1
2

Ik b C C

Cp b



   

can be obtained. Similarly, the crack surface displacement can be expressed as [1] 

   
1

' , 0 


 
r

r s ds .   

Figure 1 and Figure 2 present representative numerical results for normalized SIFs and 
normalized crack surface displacements obtained by Lobatto-Chebyshev method. One can see 
ref. [1] to compare the obtained results with the Gauss-Chebyshev method. The accuracy of 
the results can be seen.   
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Figure 1. The effect of crack length on normalized SIFs. ( / 0.1,   0.25 a b Q ) 

 

 
Figure 2. The effect of position of loading on normalized crack surface displacement 

( / 1,   0.25 b h Q ). 
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5. CONCLUSION 
In this study, we give detailed analysis of deriving singular integral equation for a crack 
problem given in [1]. The derived singular integral equation is approached by another method, 
i.e, Lobatto-Chebyshev method. A representative numerical result for SIFs and crack surface 
displacement is presented in Figure 1 and Figure 2 to show the accuracy of the results. 
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ÖZET  
Bu çalışmada 2015-2022 yılları arasında ortaokul matematik öğretim programında yer alan ondalık 
gösterim konusuna yönelik çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmış, elde edilen veriler ise içerik analizi 
yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Çiltaş (2012) tarafından hazırlanan 
matematik eğitim tezi sınıflama formundan yardım alınmıştır. Araştırmada incelenen araştırmaların 
yıl, konu, veri toplama ve analiz teknikleri dağılımı ve aynı zamanda yöntem ve desenlerinin 
yanında evren ve örneklem kitleleri incelenip sonuçlar frekans ve yüzde değerleri ile alt tema 
başlıkları altında sınıflandırılarak sunulmuştur. 
Anahtar kelimeler: Matematik, ondalık gösterim, matematik dersi öğretim programı 
 
THE NATURE AND SCOPE OF RESEARCH ON AREA DECIMAL NOTATION IN THE 
SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM BETWEEN 2015 AND 2022 

 
ABSTRACT  
In this study, it is aimed to examine the studies on decimal notation in the secondary school 
mathematics curriculum between 2015-2022. For this purpose, qualitative research methods were 
used in the research, and the obtained data were analyzed by content analysis method. As a data 
collection tool in the study, help was taken from the mathematics education thesis classification 
form prepared by Çiltaş (2012). The year, subject, data collection and analysis techniques 
distribution of the researches examined in the research, as well as the methods and patterns, as well 
as the universe and sample groups were examined and the results were presented by classifying 
them under the sub-themes with frequency and percentage values. 
Keywords: Math, decimal notation, mathematics curriculum. 
 
GİRİŞ 
Eğitimin içinde yer alan konu ve öğretiler hem formal eğitim süreçlerinde hem de informal eğitim 
alanlarında yanı başımızda olan çıktılardır. Günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız alanlardan 
birisi de matematik disiplinidir. Matematik, dersi alan öğrenciler için bazen zor, eğlencesiz ya da 
sıkıcı olarak nitelendirilmekte ve bunun sonucu olarak da matematik dersine olan ilgi genel olarak 
düşük olabilmektedir (Özer, 2018; 3).  Matematiğin doğası gereği soyut ve somut kavramlardan 
oluşan ve öğrenilen kavramları zihinde soyut bir biçimde bağdaştırmayı gerektiren bir ders oluşu, 
bunun yanı sıra öğrencinin önceki öğrenmelerinin üzerine kurulması bu dersin öğretimini daha da 
zor hale getirmektedir.   
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Normal bir insanın günlük hayatta karşılaşabileceği sayma, saati okuma, tartım ve ölçüm işlemleri 
de matematiğin temel ve hayatla iç içe olan bazı temel kavramlarıdır. Matematikteki temel alt 
öğrenme alanlarından biri olan ölçme alt öğrenme alanı içinde yapılanan kesirler ve ondalık kesirler 
konusu da günlük rutinimizde alışveriş yaparken ya da temel hesaplamalarda sıklıkla kullandığımız 
konulardandır. Boy ölçerken, herhangi bir uzunluğu ya da kütleyi hesap ederken ya da tartarken bu 
kavramlar sıklıkla kullanılmaktadır. Öğretim programlarında da ondalık gösterim kesirlerin virgül 
kullanılarak ifade edildiği gösterim şeklinde tanımlanmakta ve bu başlık altında ders kitaplarında 
öğrencilere kesirler ve çözümleme, ondalık gösterimi verilen sayılarda yuvarlama, çarpma işlemi, 
bölme işlemi, problem çözme ve ondalık gösterimle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme konu 
başlıkları altında bilgiler verilmektedir (MEB, 2022;133). 
Bu kapsamda bu çalışma ile 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik öğretim 
programında yer alan ondalık gösterim konusundaki araştırmaların niteliği ve kapsamı tespit 
edilmek istenmiş ve bu amaç altında 
1. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 
2. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların konu dağılımı nasıldır? 
3. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların yöntem ve desenleri nelerdir? 
4. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların evren ve örneklem kitlesi nedir? 
5. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların veri toplama ve analiz teknikleri dağılımı nasıl 
sağlanmıştır? 
sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır. 
 
YÖNTEM 
Araştırma Modeli 
Bu çalışma, 5-8. sınıf matematik dersinde yer alan ondalıklar gösterimi konusunda yapılan 
araştırmaların incelenmesine yönelik olduğundan tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. 
Tarama modelindeki çalışmalar var olan bir durumu betimleye yarayan tespit çalışmalarıdır 
(Karasar, 2017; 109). Araştırmadaki veriler doküman analizi yöntemi ile toplanmıştır. Doküman 
analizi, nitel bir araştırma yöntemi olup yazılı belgelerin sistematik şekilde analiz edilmesinde 
kullanılmaktadır (Wach, 2013).  
 
Evren ve Örneklem 
Çalışmanın evrenini 2015-2022 yılları arasında yazılmış tezler ve makaleler oluşturmaktadır. 
Belirlenmiş olan bu yıllar, son dönemde ondalıklar gösterimi konusuna yönelik eğilimlere dikkat 
çekmek amacıyla seçilmiştir. Bu bakımdan araştırmada örnekleme başvurulmamış, evrenin tümüne 
ulaşılmaya çalışılmıştır. 
2015 ve 2022 yılları arasında 5-8.sınıf matematik dersinde yer alan ondalık gösterimi konusuna 
ilişkin araştırmalara YÖK Tez, Google Akademi sitelerinden erişilmiştir. Erişim sağlanan 10 adet 
çalışma araştırmamızın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan çalışmalar Tablo1.’ de 
sunulmuştur. 
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Tablo-1. İncelenen araştırmalara ait genel bilgiler 
Çalışma 

Yılı 
f  Çalışmanın Adı 

2015 2  

Ortaokul 6.Sınıf Öğrencilerinin Sayıların Ondalık Gösterimi 
Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi (Kaya, 2015). 
 
6-8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Kesirlerle İlgili Sahip 
Oldukları Kavram Yanılgıları ve Nedenleri (Mumcu,2015). 

2019 4  

 Ondalık Gösterimler Konusunun Ortaokul 5. Sınıf 
Öğrencilerinde Gerçekçi Matematik Eğitimiyle Öğretimin 
Başarıya Etkisi (Karataş,2019). 
 
6. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimlerle İlgili Sayı 
Duyuları, Temsil Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki 
İlişkilerin İncelenmesi (Hut, 2019).                               
 
6. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimler Konusundaki 
Kavrayışlarına Üstbilişsel Eğitimin Etkisinin İncelenmesi 
(Uysal, 2019). 
 
Model Oluşturma Etkinlikleri İle Ondalık Gösterim Öğretiminin 
6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Matematiğe 
Karşı Tutumlarına Etkisi (Aktaş, 2019). 

2020 2  

6. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterim Konusundaki Kavram 
Yanılgılarının 5e Modeline Göre Tasarlanan Dijital Kavram 
Karikatürleri İle Giderilmesi (Yenil, 2020). 
 
Yedinci sınıf öğrencilerinin ondalık gösterimler konusundaki 
hatalarının incelenmesi (Çöplü,2020). 

2021 2  

Gerçekçi Matematik Eğitiminde Ondalık Gösterimle 
Öğretiminde 5.Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi (Karataş, 
Aksoy,Çakmak,2021). 
 
 
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimi ile  İlgili                                                                   
Hesaplamaya Dair Stratejileri ve Güçlüklerin Bağlamsal ve 
Bağlamsal Olmayan Problemler Kapsamında   İncelenmesi 
(Canoğulları,Çetinkaya,2021)                                                                                                 

 
Hut (2019) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 6. Sınıf öğrencilerinin ondalık gösterimlere ilişkin 
duyuları, bu gösterimleri temsil yetenekleri ve ondalık gösterimlerle problem çözme becerisi ile bu 
duyu ve yeteneklerin ilişkisinin incelenmesine çalışılmıştır. Nitel ve nicel araştırma desenlerinin bir 
arada kullanıldığı bu çalışmada açımlayıcı sıralı karma yöntem deseni tercih edilmiştir. 
Araştırmanın nitel kısmına 6 öğrenci katılmış ve bu öğrenciler ölçüt örnekleme yöntemi ile 
belirlenmiştir. Nicel aşamasına ise 6 devlet okulunda öğrenim gören 360 öğrenci katılmış bu 
öğrencilere “Ondalık Gösterimlerde Sayı Duyusu Testi”, “Ondalık Gösterimlerde Çoklu Temsil 
Testi” ve “Ondalık Gösterimlerde Problem Çözme Testi” uygulanarak sonuçlar SPSS programı ile 
analiz edilmiştir.  
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Araştırma sonucunda 6. Sınıf öğrencilerinin temsil ve problem çözme becerilerinin ondalık 
gösterimlere ilişkin sayı duyularının üzerinde olduğu, ama bu üçlü arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada 6. Sınıf öğrencilerinin ondalık gösterimlere ilişkin sayı 
duyularının ve ondalık gösterimleri temsil yeteneklerinin ondalık gösterimlerle problem çözme 
becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiş ve öğrencilerin ondalık gösterimle 
problem çözme becerisini en üst düzeyde yoklayan temsil becerisi ve sayı duyusu öğesinin ondalık 
sayılarının büyüklüğünü tespit etme olduğu görülmüştür. Sonrasında bu yetkinlikler ondalık sayıları 
anlayabilme, görsel temsilinden sayı ya da sembolik temsile transfer edebilme, tersi işlevi yerine 
getirebilme, sembolik temsilden sembolik temsile transfer edebilme, ölçüm değerlerin amacına 
uygun kullanabilme olarak sıralanmıştır. Araştırma sonucunda sıralanan bu değişkenlerin birlikte 
öğrencilerin ondalık gösterimlere ilişkin problem çözme becerisini belirli bir düzeyde 
açıklayabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Uysal (2019), tarafından yapılan ve 6. Sınıf öğrencilerinin ondalık gösterimler konusunu 
kavramalarına üstbilişsel eğitimin etkisini tespit etmeye yönelik çalışma ise bir devlet okulunda bu 
düzeyde eğitim gören 38 öğrenci ile birlikte yürütülmüştür. Öğrencilerin 6. Sınıf ondalık 
gösterimler konusuna yönelik olarak kavrama düzeylerinin ve üstbilişsel eğitimin bu kavrama 
düzeylerine etkisinin incelendiği bu çalışmada bunların tespiti için farklı testler ve teknikler  
(Ondalık Gösterim Teşhis Testi, Görüşme, Ondalık Gösterimle İlgili Farkındalık Oluşturma Aracı, 
Yazma Etkinlikleri, Etkinlik Kağıdı-1 ve 2, Sesli Düşünme Etkinlikleri )kullanılmış ve veri analizi 
yönteminde ise içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda üstbilişsel eğitimin 
öğrencilerin ondalık gösterimleri kavramadaki zihinsel süreçlerine katkıda bulunduğu, konuya 
ilişkin kavram yanılgılarını tespit etmekte ve düzenlemede etkili olduğu, eğitim süreçlerinde 
kullanılan etkinliklerin uygulama basamaklarının doğru şekilde gerçekleştirilmesine katkıda 
bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Altıncı sınıf öğrencilerinin ondalık gösterimlere ilişkin kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir 
çalışma da Kaya (2015) tarafından öğrencilerin ondalık gösterim konusundaki bilgi ve kavrama 
düzeylerinin ve kavram yanılgılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde 
gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemini Esenler’de bulunan üç ortaokuldaki 200 öğrenci 
oluşturmuş ve bu öğrencilerden veriler “Sayıların Ondalık Gösterimine İlişkin Kavram Yanılgısı 
Teşhis Testi” ile toplanmıştır. Kullanılan ölçme aracının güvenirlik katsayısı 0.92 olarak 
hesaplanmış ve veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda altıncı sınıf 
öğrencilerinin ondalık gösterimler konusunda bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları ve bu 
kavram yanılgılarının gene olarak gösterimi okuma ve yazma, sayı doğrusunda gösterme, ondalık 
gösterim kesir ilişkisini kurma konularında yoğunlaştığı bir kısım öğrencinin ise ondalık 
gösterimlerle dört işlem yapma ve işlem sonucunu tahmin etme konularında kavram yanılgılarına 
sahip oldukları ve bu yüzden işlemleri doğru yapamadıkları gözlemlenmiştir. 
Altıncı sınıf öğrencilerinin model kullanarak ondalık gösterim konusunu öğrenmelerinin matematik 
dersindeki akademik başarılarına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisinin incelendiği bir 
çalışma da Aktaş tarafından 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada aynı zamanda 
öğrencilerin matematiksel etkinlikler konusundaki fikirleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Karma 
yöntemin kullanıldığı bu araştırmada Ankara ilinde öğrenim gören öğrencilerden birine denk olan 
deney ve kontrol grupları oluşturularak dört haftalık bir çalışma takvimi belirlenmiştir. Deney 
grubunda ders programındaki konular matematiksel etkinlikler yoluyla işlenmiş ve bu işleniş 
aşamasında model oluşturma etkinlikleri kullanılmıştır. Ön-test son-test kontrol gruplu yarı 
deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmaya deney grubu için 36 ve kontrol grubu için de 35 öğrenci 
dahil edilmiş ve veri toplama aracı olarak Ondalık Gösterim Başarı Testi ve Matematik Tutum 
Ölçeği kullanılmıştır.  
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Ayrıca çalışmada model oluşturma etkinliklerinin uygulanmasını müteakip öğrencilerle yarı 
yapılandırılmış formlarla görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada veri analizi için nitel yönteme uygun 
olarak doküman analizi ve nicel bulgular için t testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda 
model oluşturma etkinliklerinin öğrencilerin ondalık gösterim konusunu anlamlandırmalarını 
kolaylaştırdığı ancak etkinlik uygulamalarında bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirttikleri 
görülmüştür. Öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılış görüşme formlarıyla ise öğrencilerin model 
oluşturma etkinliklerini eğlenceli olarak nitelendirdiği ancak uygulama açısından zor ve zaman alıcı 
buldukları gözlemlenmiştir. 
Öğrencilere ondalık gösterim konusunun öğretimine yönelik bir diğer çalışma ise Yenil (2020) 
tarafından gerçekleştirilmiş ve bu çalışmada da öğrencilerin bu konuya ilişkin kavram yanılgılarının 
5E modeline göre tasarlanan dijital kavram karikatürleri ile giderilmesine yönelik bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma bir devlet okulunda altıncı sınıfta öğrenim gören 8 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiş ve nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. 
Çalışmada araştırmacı tarafında dijital karikatürler geliştirilmiş ve bu karikatürler aracılığıyla 
öğrencilerin bu konulardaki kavram yanılgılarının giderilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak Kavram Yanılgısını Tespit Etme Formu-1 (KYTEF-1) ve Kavram Yanılgısını 
Tespit Etme Formu-2 (KYTEF-2) kullanılmış ve uygulama sürecinde öğrencilerle görüşme 
yapılmış ve gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu formlara ek olarak Öğrenci Görüş Formu 
(ÖGF) nun da kullanıldığı bu çalışma sonucunda 5E modeli ile hazırlanan ders planlarını 
uygulamada dijital karikatürlerin kullanılmasının öğrencilerin ondalık gösterim konusundaki 
kavram yanılgılarını gidermekte etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu karikatürlerin en çok ondalık 
gösterimleri sıralama, ondalık gösterimlerde basamak değeri, ondalık gösterimlerle toplama ve 
çıkarma işlemleri ve ondalık gösterimleri yuvarlama konularında etkili olduğu ancak ondalık 
gösterimlerde çarpma ve bölme işlemleri ile bu gösterimlerle problem çözme konularında yetersiz 
kaldığı tespit edilmiştir. Öğrenci görüş formları incelendiğinde ise öğrencilerin 5E modeline uygun 
ders işlenişine yönelik olumlu tutumlar geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Bu konuda yapılan çalışmaların bir diğeri ise Baki ve Güç (2014), tarafından yapılan ve dokuzuncu 
sınıf öğrencilerinin devirli ondalık gösterim konusuna ilişkin kavram yanılgılarının belirlenmeye 
çalışıldığı araştırmadır. Bu araştırma için araştırmacı tarafından açık uçlu sorulardan oluşan bir 
ondalık gösterim tanı testi oluşturulmuş ve bu test 40 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma 
sonucunda öğrencilerin devirli ondalık gösterimlerle ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları ve 
bu kavram yanılgılarının kısıtlı algılama, genelleme ve yanlış tecrübe tematik başlıkları altında 
gruplandırıldığı görülmektedir. 
Ersoy ve Bayraktar (2018), tarafından yapılan başka bir çalışma da ilköğretim dördüncü sınıf 
öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve bu çalışmayla ondalık gösterimler alt öğrenme 
alanına yönelik olarak bir başarı testi geliştirilmeye çalışılmıştır. Hazırlanan ve uzman görüşüne de 
sunulan başarı testi için pilot uygulama da yapılmış ve başarı testi 378 ilköğretim dördüncü sınıf 
öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen 21 soruluk başarı testinin güvenirlik katsayısı 0.78 olarak 
hesaplanmıştır. 
Bu konuda yapılan bir başka çalışma ise Karataş, Aksoy ve Çakmak (2021) tarafından gerçekçi 
matematik eğitiminin 5. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisinin tespiti için 
gerçekleştirilmiş ve çalışmada konu alanı olarak ondalık gösterim alanı seçilmiştir. Çalışma 
Gaziantep ilinde öğrenim gören 56 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiş olup örneklem 
seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Karma yöntemin kullanıldığı bu çalışmada 
uygulama öncesinde ön test, sonrasında son test ve kalıcılık testi olarak Ondalık Gösterim Başarı 
Testi uygulanmıştır.  
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Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının ondalık gösterim konusundaki akademik 
başarıları arasında ön test düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı, son test sonuçlarında ise deney 
grubu öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Kalıcılık testi 
sonuçlarına bakıldığında ise deney ve kontrol gruplarının başarıları arasında anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. 
Ondalık gösterimler konusuna yönelik gerçekleştirilen bir diğer çalışma Tunçer ve Şahinkaya 
(2021) tarafından dördüncü sınıf öğrencileri için ondalık gösterim konusunun müzik ve hikayelerle 
desteklenerek anlatılmasının öğrencilerin müzik ve matematik tutumlarına etkisini belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmış ve nicel ve nitel 
araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik ve hikayelerle yapılan 
matematik eğitiminin deney gruplarının birinde (4 arklı grup kullanıldığından) öğrencilerin müzik 
ve matematik tutum puanlarını istatistiksel olarak anlamlı yönde arttırdığı tespit edilmiştir. Öğrenci 
ve öğreten görüşlerinin de alındığı çalışmada dersin bu şekilde işlenmesinin eğlenceli ve zevkli 
olduğu yönünde görüşler alındığı görülmektedir. 
Altıparmak ve Palabıyık (2017), tarafından hazırlanan ‘‘ 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık 
Gösterim Konusundaki Kavram Yanılgılarının ve Hatalarının Tespiti ve Analizi’’ adlı araştırmada 
ise ilköğretim öğrencilerinin ondalık gösterim konusundaki kavram yanılgılarının tespit edilmesine 
çalışılmış ve bu amaçla uzman görüşleri alınarak 28 sorudan oluşan bir başarı testi oluşturulmuştur. 
Hata Ve Kavram Yanılgıları Teşhis Testi adı verilen başarı testinin KR-20 değeri 0.75 olarak tespit 
edilmiş ve testin uygulanması sonucunda öğrencilerin ondalık gösterim konusuna yönelik kavram 
yanılgılarına sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Karpuzcu, Kandil ve Bostan (2017) tarafından yapılan çalışmada da matematik öğretmen 
adaylarının ondalık gösterim konusunda kullandıkları stratejiler çarpma ve bölme konuları 
üzerinden tespit edilmeye çalışılmış ve aday öğretmenler bir test uygulanmıştır. Uygulanan test 
sonucunda öğretmen adaylarının stratejilerinin kurala dayalı ve hesapsal tahmine dayalı stratejiler 
olarak gruplandırıldığı görülmüştür. Kurala dayalı olarak kesire çevirme ve ezber yöntemlerini 
kullandıkları, hesapsal tahminde ise referans ve yuvarlama yöntemlerini kullandıkları görülmüştür. 
Çelik ve Şengül (2005) tarafından ise kesirlerin ondalık gösterim konusu temel alınılarak tam 
öğrenme yönteminin öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılık 
düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada veriler 70 öğrenciden matematik başarı testi ile 
toplanmış ve veriler istatistiksel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Ön test-son test ve kalıcılık t-
testi sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin hem akademik başarılarında hem de kalıcılık 
düzeylerinde kontrol grubu öğrencilerine oranla anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
Doğan ve Kahraman (2020), tarafından hazırlanan ‘‘Ondalık Gösterim Konusuna Yönelik 
Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmalara İlişkin İnceleme’’ adlı araştırmada “Ondalık Gösterim” 
konusu ile alakalı ulusal ve uluslararası kaynaklar taranmış olmakla birlikte; tezler, makaleler, 
konferans ve seminer bildirileri gibi farklı kategorilerde yer alan çalışmalar bulunmuştur. Bu 
yayınlar belli kriterlere göre incelenmiş olup analiz edilerek çalışmanın amacı ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Google Scholar, Researchgate gibi akademik çalışmalara ulaşılabilecek veri 
tabanlarından, içerisinde “Ondalık” kavramı geçen ve farklı konularda yürütülmüş olan toplam 25 
çalışma saptanmıştır. Bu çalışmaların 17’si ulusal, 8’i ise uluslararası çalışmalardan meydana 
gelmiştir. Bu çalışmalar; uygulama yılı, yayınlandıkları dergi türü, yayın erişim boyutu, ondalık 
ifadesinin kullanımı, araştırma yöntemi, örneklem türü ve örneklem boyutu kriterleri kapsamında 
araştırılmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak belirli bulgulara 
varılmıştır.  
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Araştırmanın sonucunda en çok kullanılan ifadenin “Ondalık Sayı” olduğu görülmüş ve 
çalışmalarda genel olarak nitel araştırma yönteminin tercih kullanıldığı belirlenmiştir. Yıllara göre 
dağılımı konusunda bakılınca ise en çok çalışmanın 2016 yılında yapıldığı ve çalışmaların 
genellikle ilköğretim (5-8.sınıflar) düzeyi ile gerçekleştiği kanısına varılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen verilerin, Ondalık Gösterim konusunda yapılan başka akademik çalışmalarla birlikte 
literatüre katkı sağlayacağı konusunda düşünce ortaya konmuştur. 
 
Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi 
YÖK tez, Google Akademi veri tabanlarında ondalık gösterimi anahtar kelimeleri kullanılarak 
tarama yapılmıştır. Veri tabanının sunduğu araştırmalardan veri havuzu oluşturulmuş ve araştırmacı 
tarafından 5-8. sınıftaki ondalık gösterimi konusu ile ilgisi olmayan araştırmalar veri havuzundan 
çıkartılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak Sözbilir ve Kutu (2008) tarafından oluşturulmuş ‘‘Yayın Sınıflama 
Formu’’ kullanılmıştır. Bu form Çiltaş (2012), tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Yayın sınıflama 
formu, araştırmalar hakkında tanımlayıcı bilgiler içeren, disiplin alanı, araştırma konusu, yöntemi, 
veri toplama araçları, örneklemi ve analiz yöntemleri bölümlerinden oluşmaktadır. Formu 
kullanmak için gerekli izinler alınmıştır. 
Araştırmamızın kapsamı ‘‘ortaokul yani 5-8. Sınıf ’’ düzeyini ve ‘‘ondalık gösterimi’’ konusunu 
kapsamaktadır. Bu bakımdan Yayın Sınıflama Formunda yer alan disiplin alanı veri toplama 
aracından çıkarılmıştır.  
Araştırmadan elde edilen veriler döküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Doküman analizi 
yönteminde gerçekleştirilen işlem, birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve kategoriler 
çerçevesinde birleştirmek, bunları okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenleyip yorumlamaktır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).  
Bu araştırmada ortaokul düzeyinde matematik dersinde yer alan ondalık gösterimi konusunun çeşitli 
değişkenler açısından incelemek amaçlandığından içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu çerçevede 
yapılmış araştırmalardan 1 tez ve 1 makale konuların ele alınışı, kullanılan yöntemler, seçilen evren 
ve örneklem kitlelerine, veri analizi yöntemlerine göre hazırlanmış Yayın Sınıflama Formuna 
araştırmacı tarafından sınıflandırılmıştır. Bu alanda çalışması olan araştırmacılardan yardım alarak 
sınıflamaya yönelik değerlendirme yapılmıştır. Araştırmacı bu değerlendirme sonrası diğer 
araştırmaları değerlendirmeye yönelik sınıflandırmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı 
kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuçlar grafik, frekans (f) ve yüzde (%) gibi istatistiksel değerler 
hesaplanmış ve betimsel nitelikte sunulmuştur. 
 
Bulgular 
Bu bölümde, 2015 ve 2022 yılları arasında ondalık gösterim konusuna ilişkin yapılan araştırmalar 
yıllara, konu dağılımına, yönteme, evren ve örneklem kitlesine, veri toplama ve veri analiz 
tekniğine göre sınıflandırılıp yüzde ve frekans değerleri betimsel nitelikte sunulmuştur.  
 
1. 2015-2022 yılları arasında ondalık gösterim alanında incelenmiş olan araştırmaların yıllara 
göre dağılımı  
Bu bölümde ‘‘2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar 
gösterimi konuları bazında üretilen araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?’’ alt problemine 
ilişkin elde edilen bulgular yer almaktadır. 
2015 ve 2022 yılları arası yapılan araştırmaların yıllara göre dağılımına yönelik frekans (f) ve yüzde 
(%) verilerine Tablo 2’ de ve Şekil 1 de verilmiştir.  
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Tablo-2: 2015-2002 yılları arasında ondalık gösterim konusu hakkında incelenmiş olan 
araştırmaların  yıllara göre dağılımı 

Yıllar 2015 2019 2020 2021 Toplam 

f 2 4 2 2 10 
 

 
Şekil 1. İncelenen araştırmaların 

 
Tablo-2 ve Şekil-1’de görüldüğü gibi 2015, 2020 ve 2021 yıllarında iki, 2019 yılında dört adet 
araştırma yapılmıştır. 2015 ve 2022 yılları arasında yapılan araştırmaların %40’ının  2019 yılında, 
%20’ sinin ise 2015, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu görülmektedir. 
 
2. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların konu dağılımı nasıldır? 
Bu bölümde ‘‘2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar 
gösterimi konuları bazında üretilen araştırmaların konu dağılımı nasıldır?’’ alt problemine ilişkin 
elde edilen bulgular yer almaktadır. 
2015 ve 2022 yılları arası yapılan araştırmaların konu dağılımına yönelik frekans (f) ve yüzde (%) 
verilerine Tablo 3’ te verilmiştir. 
 

Tablo-3: İncelenen Yayınların İçeriklerinin Konulara Göre Dağılımı 
Konu Dağılımı    f % 

Kavram yanılgısı    2 20 
Başarı düzeyi belirleme    2 20 

Öğretimin başarıya etkisi   5 50 
Öğretimin tutuma etkisi    1 10 

Toplam    10 100 
 
Tablo 3’ te görüldüğü gibi ondalık gösterimi konusuna yönelik yapılan araştırmalardan ‘‘kavram 
yanılgısı, ‘‘başarı düzeyi belirleme’’ konularının frekans değerlerinin 2 ve dağılımdaki yüzdelerinin 
20 olduğu görülmektedir. ‘‘Öğretimin başarısına etkisi’’ konusunun frekans değeri 5 yüzdesi 50, 
‘‘öğretimin tutuma etkisi’’ konusunun frekans değeri 1 ve yüzdesinin ise 10 olduğu görülmektedir. 
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3. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların yöntem ve desenleri nelerdir? 
Bu bölümde ‘‘2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar 
gösterimi konuları bazında üretilen araştırmaların yöntem ve desenleri nelerdir?’’ alt problemine 
ilişkin elde edilen bulgular yer almaktadır. 
2015 ve 2022 yılları arası yapılan araştırmaların yöntem ve desenlerine yönelik frekans (f) ve yüzde 
(%) verilerine Tablo 4’ te ve Tablo 5’ te verilmiştir. 

 
Tablo-4: İncelenen araştırmaların araştırma yöntemine göre sınıflandırılması 
 Yöntem    f % 
 Yarı deneysel    1 10 
 Betimsel    1 10 
 Eylem çalışması    2 20 
 Durum çalışması    3 30 
 Açıklayıcı    2 20 
 Tamamlayıcı    1 10 
 Toplam    10 100 

 
Tablo. 4’ e bakıldığında yarı deneysel, betimsel ve tamamlayıcı araştırma deseninin frekansları ve 
yüzdeleri aynı olup frekans değerlerinin 1, yüzdelerinin ise 10 olduğu görülmektedir. Eylem ve 
durum çalışmasına baktığımızda yine değerler eşit olup frekans değerleri 2 yüzdeleri 20’dir. Durum 
çalışmasında ise frekans değeri 3 olup yüzdesi 30’dur. 
 

Tablo-5: İncelenen tezlerin araştırma desenine göre sınıflandırılması 
 Desen   f % 
 Nitel   6 60 
 Karma   4 40 
 Toplam   10 100 

 
Tablo. 5’ e bakıldığında, incelenen araştırmaların yüzde 60’ını nitel, yüzde 40’ını hem nitel hem 
nicel araştırma deseni oluşturmaktadır. Tabloda görüldüğü gibi yalnızca nicel araştırmanın 
kullanıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda araştırmacıların sadece istatistiksel 
değerlerle yetinmediği araştırmanın niteliğini artırmak ve derinlemesine inceleme yapmak için nitel 
araştırma yöntemlerinden de faydalandığı görülmektedir. 
 
4. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların evren ve örneklem kitlesi nedir? 
Bu bölümde ‘‘2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar 
gösterimi konuları bazında üretilen araştırmaların evren ve örneklem kitlesi nedir?’’ alt problemine 
ilişkin elde edilen bulgular yer almaktadır. 
2015 ve 2022 yılları arası yapılan araştırmaların evren ve örneklem kitlesine yönelik frekans (f) ve 
yüzde (%) verilerine Tablo 6’ da verilmiştir. 
  



 
 
 
 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1493 

Tablo-6: İncelenen Yayınların İçeriklerinin Evren ve Örneklem Kitlesine Göre Dağılımı 
Evren ve Örneklem Kitlesi f % 

1-10 arası 3 30 
31-100 arası 4 40 

101-300 arası 2 20 
301 ve üzeri 1 10 

Toplam 10 100 
 
Tablo. 6 incelendiğinde, yapılan araştırmaların yüzde 40’ını 31-100 arası, yüzde 30’unu 1-10 arası, 
yüzde 20’sini 101-300 arası ve yüzde 10’unu 301 ve üzeri örneklem kitlesi oluşturmaktadır.   
 
5. 2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi 
konuları bazında üretilen araştırmaların veri toplama ve analiz teknikleri dağılımı nasıl 
sağlanmıştır? 
Bu bölümde ‘‘2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar 
gösterimi konuları bazında üretilen araştırmaların veri toplama ve analiz teknikleri dağılımı nasıl 
sağlanmıştır?’’ alt problemine ilişkin elde edilen bulgular yer almaktadır. 
2015 ve 2022 yılları arası yapılan araştırmaların veri toplama ve analiz tekniklerine yönelik frekans 
(f) ve yüzde (%) verilerine Tablo 7’ de ve Tablo 8’de verilmiştir. 
 

Tablo-7: İncelenen Yayınların İçeriklerinin Veri Toplama Tekniklerine Göre Dağılımı 
Veri Toplama Teknikleri f % 

Başarın testi 7 70 
Algı, İlgi, Tutum, Yetenek, Kişilik vb. testleri 1 10 

Görüşme 1 10 
Gözlem 1 10 
Toplam 10 100 

 
Tablo 7’de görüldüğü gibi ondalık gösterimi konusuna yönelik yapılan araştırmalarda kullanılan 
veri toplama tekniklerinin yüzde 70’ini ‘‘Başarı Testleri’’ oluşturmaktadır. Yüzde 30 oranındaki 
kısmı, yüzde 10’luk dilimlerle ‘‘Görüşme, Gözlem ve Algı, İlgi, Tutum, Yetenek, Kişilik vb Testler’’ 
oluşturmaktadır. 
 

Tablo-8: İncelenen Yayınların İçeriklerinin Veri Analiz Yöntemlerine Göre Dağılımı 
Veri Analizi f % 

Betimsel 3 30 
Kestirimsel 3 30 
Nitel Analiz 4 40 

Toplam 10 100 
 
Tablo 8’de görüldüğü gibi ondalık gösterimi konusuna yönelik yapılan araştırmalarda kullanılan 
veri analiz yöntemlerinin yüzde 40’ını ‘‘Nitel Analiz’’ oluşturmaktadır. Yüzde 30 oranındaki 
kısımları, ‘‘Betimsel ve Kestirimsel’’ analiz yöntemlerinin oluşturduğu görülmektedir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik öğretim programında alan ondalık 
gösterim konusundaki araştırmaların niteliği ve kapsamına ilişkin tartışma ve sonuca yer verilmiştir. 
2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi konuları 
bazında üretilen araştırmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, en fazla araştırmanın 2019 
yılında yapıldığı tespit edilmiştir. 2015, 2020 ve 2021 yıllarında ise ikişer çalışma yapılmıştır. 2015, 
2019, 2020 ve 2021 yılları dışında araştırma kapsamımızda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.  
2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi konuları 
bazında üretilen araştırmaların konu dağılımı incelendiğinde, % 50 oranı ile en fazla ‘‘öğretimin 
başarıya etkisi’’ konusunun ele alındığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte % 20 oranı ile ‘‘kavram 
yanılgısı’’ ve ‘‘başarı düzeyi belirleme’’, % 10 oranı ile ‘‘öğretimin tutuma etkisi’’ konularının 
çalışma kapsamında ele alındığı tespit edilmiştir. Kahraman ve Doğan (2020), tarafından yapılan 
araştırmada ise konuların kavram yanılgısı üzerine yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Araştırmalardaki 
bu farklılığın çalışmaların sınırlılıklarının ve kapsamlarının farklı olmasından kaynaklı olduğu 
söylenebilir.  
2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi konuları 
bazında üretilen araştırmaların yöntem ve deseni incelendiğinde, en fazla tercih edilen yöntem % 30 
oranı ile ‘‘durum çalışması’’ olduğu tespit edilmiştir. En az tercih edilen yöntemin ise % 10 oranı 
ile ‘‘ yarı deneysel’’ , ‘‘ betimsel’’ ve ‘‘tamamlayıcı’’ olduğu görülmüştür. 2015 ve 2022 yılları 
arasında ondalık gösterimine ilişkin yapılan araştırmalarda kullanılan desenlerin en fazla % 60 oranı 
ile nitel desende yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuç Kahraman ve Doğan (2020), tarafından 
yapılan çalışma ile de uyumluluk göstermektedir. Karma desenler % 40 oranında araştırmalarda 
tercih edilmiş olsa da yalnızca nicel desenlerin kullanıldığı araştırma gözlemlenmemiştir. Çelik, 
Başer Baykal ve Kılıç Memur (2020), tarafından yapılan araştırmada belirtildiği üzere nitel 
araştırmaların çalışmak istenilen olgulara yönelik ayrıntılı ve özgün anlamlar keşfetmesi 
araştırmacıya kolaylık sağladığından daha çok tercih edildiği yorumu yapılabilir. Bunun yanında 
nicel araştırma desenlerinin analiz sürecinde birçok belirsizliği barındırması ve örneklemden 
derinlemesine bilgi edinilmesini zorlaştırmasının nicel desenlerin tercih edilmemesinin nedeni 
olarak görülebilir. 
2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi konuları 
bazında üretilen araştırmaların evren ve örneklem kitlesi incelendiğinde, araştırmaların % 40 oranı 
ile ‘’31-100’’ arası çalışma gruplarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 2015 ve 2022 yılları arasında 
incelenen araştırmalarda sırasıyla % 30 oranında ‘‘1-10 arası’’ oranında, % 20 oranında ‘‘101-300 
arası’’ ve % 10 oranı ile en az ‘‘301 ve üzeri’’ örneklem kitlesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte araştırmamızın bu alt amacına ilişkin incelenmiş herhangi bir araştırmaya 
rastlanmamıştır.  
2015 ve 2022 yılları arasında ortaokul düzeyi matematik dersindeki ondalıklar gösterimi konuları 
bazında üretilen araştırmaların veri toplama ve analiz teknikleri dağılımı incelendiğinde, veri 
toplamada % 70 oranı ile en fazla ‘‘başarı etkisi’’ tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun 
yanında %10 oranı ile ‘‘algı, ilgi, tutum, yetenek, kişilik vb. testleri’’, ‘‘görüşme’’ ve ‘‘gözlem’’ veri 
toplama tekniklerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Veri analiz teknikleri dağılımı incelendiği ise % 
40 oranı ile en fazla ‘‘nitel analiz’’ tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 2015 ve 2022 yılları 
arasında incelenen araştırmalarda % 30 oranı ile ‘‘betimsel’’ ve ‘‘kestirimsel’’ veri analiz 
tekniklerinin tercih edildiği görülmüştür.  
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ÖZET 
Sosyal bilgiler eğitimi, birden fazla çeşitli sosyal bilimlerin temel kazanımlarından 
oluşmaktadır. Bu alanların içerisinde tarihin, milli bilincin oluşturulmasında ayrı bir yeri 
vardır. Tarih konuları göz önüne alındığında tarihin tekdüzelikten çok öğrencilerin zevk 
alarak ve öğretici anlamaları için farklı öğretim yöntemlerine ihtiyaçları vardır. Tarihi yerlerin 
öğretiminde katılarak ve yaşayarak öğretim öğrencilerin sorgulamasını, araştırmasını, beceri 
ve bilgi düzeyleri gibi birden çok alanda kendilerini geliştirmesini sağlar. Bu bağlamda 
araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarihi alanlarda öğrencilere düşünce 
ve değer kazandırılmasına ilişkin düşünce ve deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada 
tarihi yerleri sınıf ortamında kitaptan öğrenmekten çok ziyaret şeklinde gerçekleştirmenin 
öğrenci davranışlarına etkisi ve öğretmenin ders anlatımına katkısı tespit edilmeye 
çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Tarihi yerler, katılarak öğrenim, sosyal bilgiler öğretimi.    
 

THE EFFECT OF VISITING HISTORICAL PLACES ON SOCIAL STUDIES 
TEACHING 

 
ABSTRACT  
Social studies education consists of more than one of the basic acquisitions of various social 
sciences. Among these fields, history has a special place in the formation of national 
consciousness. Considering the subjects of history, students need different teaching methods 
in order to enjoy and understand the instructive rather than the monotony of history. Teaching 
by participating and experiencing in the teaching of historical places enables students to 
question, research, and develop themselves in multiple areas such as skills and knowledge 
levels. In this context, the aim of the research is to reveal the thoughts and experiences of the 
social studies teacher candidates about giving thought and value to the students in historical 
fields. In this research, it will be tried to determine the effect of visiting historical places in the 
classroom environment, rather than learning from the book, on student behavior and the 
contribution of the teacher to the lecture. 
Keywords: Historical places, engaged learning, social studies teaching. 
 
GİRİŞ 
Sosyal bilgiler öğretiminde birden çok anlatım şekline değinilmiştir. Bunlardan birisi de 
öğretmen merkezli anlatım şeklidir. Fakat günümüzde modern çağın getirdiği gereksinimler 
öğretmen ve öğrenci merkezli anlatıma dönmüştür. Sosyal bilgiler dersinin ilk gündeme 
gelmesi 1924 yılında tek disiplinli bir ders olarak ele alınmasıyla başlamış ve yaşanan 
sorunlardan dolayı on iki yıl sonra sosyal bilgilerden bahsedilmeyen bir sürece gelininceye 
değin devam etmiştir.  
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Bu sürecin yeniden düzenlenmesi 12 yıl daha sürmüş ve sosyal bilgiler 1948 de Tarih, 
Coğrafya ve Yurttaşlık adını alarak tekrar eğitim alanında öğretilmeye devam edilmiştir. 
1962 yılında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık olarak okutulan sosyal bilgiler öğretimi tekrar 
düzenlenerek Toplum ve Ülke İncelemeleri adını almış, 1968 yılına gelindiğinde Sosyal 
Bilgiler adını alarak ve disiplinler arası bir yaklaşımla tekrar ders olarak öğretilmeye 
başlanmıştır. Sosyal Bilgiler yerini 1980 de Milli Tarih ve Milli Coğrafya ya bırakmış ve on 
sekiz yıl boyunca Milli Tarih ve Milli Coğrafya okullarda okuturken, 1998 yılına gelindiğinde 
düzenlenen programda Sosyal Bilgiler Öğretimi olarak adını almıştır. Bu program 2005 
yılında düzenlenerek yapılandırıcı sisteme geçilmiş ve 2018 yılına gelindiğinde 
güncellenmiştir. Halen ders olarak okutulan Sosyal Bilgiler öğretiminde birçok alt dallar, 
yardımcı dallar ve alanlar vardır. Sosyal Bilgiler sadece tarih ve coğrafyadan ibaret değildir. 
Sözel sanılan bir dersin aksine hem sözel hem de sayısal bir derstir. Sosyal bilgiler dersi 
öğretim programında toplam 18 özel amaç, 27 beceri ve 18 değer vardır. Sosyal bilgiler 
öğretim alanlarına bakıldığında birey ve toplum ilişkilerinden, üretim ve dağıtıma etkin 
vatandaşlıktan küresel bağlantılara değin çok farklı öğrenme alanlarında karşımıza 
çıkmaktadır. 
Geleneksel tarih öğretimine yönelik eleştirilere bakıldığında bu eleştirilerin derslerde 
öğretmen merkezli öğretimin kullanılmasından kaynaklı sıkıcılık, ders öğretim araç ve 
gereçlerindeki yetersizlikler ve tarih olay ve olguların öğrencilere katı şekilde öğretilmesi gibi 
sorun başlıkları altında toplandığı görülmektedir (Öner, 2015; Tekeli, 1998; Yeşilbursa, 
2008).  
Dinç ve Üztemur (2017) geçmişten bu zamana sosyal bilgiler eğitim ve öğretim anlayışında 
da köklü değişikler olduğunu belirtmekte ve sosyal bilgiler dersi öğretiminde kullanılan 
yöntem ve tekniklerin öğretmenlerin anlatımlarda merkezde olduğu geleneksel bir öğretim 
anlayışından, öğrencinin yaşayarak ve yaparak aktif bir şekilde öğrenmesini amaçlayan 
çağdaş öğretime yerini bıraktığını vurgulamaktadır. Öğrencilerin aktif olduğu çağdaş 
öğretimde kişisel yaşantılarının oldukça önemli olduğunu öne süren Dinç ve Üztemur (2017), 
bu durumun sosyal bilgiler eğitiminin sadece sınıf ortamından çıkarak gündelik yaşamla içiçe 
gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirdiğini belirtmektedir (Dinç ve Üztemur, 2017) Seyhan 
(2020) da, formal eğitim ortamlarında yer alan etkinliklerin gerçek yaşamla olan bağıntısının 
sınırlı olduğuna ve iyi bir öğretimin öğrencilerin özerk araştırma yapabilme ve gerçek hayat 
durumlarıyla yakınlık kurabilmeleriyle mümkün olduğunun altını çizmektedir. Mazman 
Budak da (2021) öğrencilerin geçmişlerini öğrenmesini sağlayan kültürel miras konularının 
öğretiminin tarih ve sosyal bilgiler dersleriyle mümkün olduğunu belirterek bu görüşü 
desteklemektedir.  
Müzeler ve tarihi mekanlar öğrencilerin sosyal bilgiler ve tarih konularını gerçek yaşamla 
ilişkilendirip kalıcı hale getirdiği yerlerdir. Uluslararası Müze Konseyi tarafından 2007 
yılında yapılan müze tanımı şu şekildedir: “Topluma ve gelişimine hizmet eden, topluma açık, 
insanlara ve yaşadıkları çevreye şahitlik etmiş, somut ve soyut araç gereçlerin üzerinde 
araştırmalar yaparak bu araç gereçleri toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşarak sonucunda 
inceleme, eğitim ve beğeni amaçlı sergileyen, ekonomik çıkar amacı gütmeyen, devamlılığı 
olan müessese.” (ICOM, 2007). Ata (2002) da müzelerin ve tarihi yerlerin geçmişte yaşamış 
uygarlıkların gündelik yaşamlarını sürdürdükleri ya da kendilerinden sonraki topluluklara 
kalıcı eser bırakmak için oluşturdukları mekanlar olduğunu belirtmektedir. Bu tanımlar ve 
tespitlerden de görüleceği üzere müzeler ve tarihi mekanlar sosyal bilgiler ve tarih 
derslerindeki konuların öğrencilere aktarımı için çok önemli birer veri kaynağıdır. Bunun en 
büyük nedenlerinden biri bu mekanlarda öğrenmenin daha gerçekçi ve görsel olarak 
gerçekleştirilebiliyor olmasıdır (Üztemur, Dinç ve Acun, 2018).  
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Müzeler ya da tarihi mekanlar öğrencilerin kreatif ruhunu ortaya çıkarmakta ve onlara tarih 
şeridi üzerinden dikkat çekici nesne ve olaylar sunabilmektedir (Gartenhaus, 2000). Sosyal 
bilgiler dersi öğretiminde okulda yapılan zor ve zahmetli anlatımların yerine müzelerde ve 
tarihi mekanlarda öğretim yapılmasının öğrencilerin somut öğrenme yaşantılarını desteklediği 
ve içsel görülerinin gücünü artırdığı görülmektedir (Seidel ve Hudson, 1999). Ders araç ve 
gereçlerinde görülen metinler, resimler ya da mekanlar da öğrencinin bu konuların okul dışı 
öğrenmelerle öğrenmesi gerektiği konusunda bir algı oluşturduklarını göstermektedir (Avcı ve 
Öner, 2015; Ilgaz ve Örten, 2015). Fairley de (1977) ders kitaplarında verilen tarihi mekan ve 
müzelerle öğretimin birbirini tamamlaması gerektiğini belirtmekte, bu görüşü ise Çetin’in 
(2016) ders kitaplarında konuların öğretimi için günlük yaşamla bağlantı kurmak gerekliliği 
fikri ile desteklenmektedir. 
Tarihin geniş konularının sıkıcı ve tek düze anlatım olan kitaptan okumak yerine öğrencilerin 
anlayacağı biçimde nasıl aktarılması gerektiğine dair tarihçiler ve eğitimciler uzun bir arayış 
içine girmiştir. Sosyal bilgiler dersinde tarihi mekânların ve müzelerin beceri ve konu 
öğretiminde  kullanılabileceğine dair çalışma ve araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda 
araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarihi alanlarda öğrencilere düşünce 
ve değer kazandırılmasına ilişkin düşünce ve deneyimlerini ortaya koymaktır.  
Araştırmanın genel amacı ve süreci doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 
1-Tarihi yerler konusuna ders kitaplarında ve sosyal bilgiler dersi öğretim programında ne 
kapsamda yer verilmiştir?  
2- Konulardaki tarihi yerlerin aktarımının, sahada ve sınıfta anlatımının öğrenciler üzerindeki 
etkisi nedir?   
 
Kuramsal Çerçeve                       
Çalışmaya konu olan tarihi yerler ve eserler insanlık tarihinin başlangıcından bu yana 
arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılır. Bunun yanında cami, kilise, saray ve birçok 
mekân ve yapının inşa edildiği görülür. Tarih öncesi çağlardan ya da yakın geçmişten 
günümüze kadar ulaşmış tüm eser ve yapılara tarihi eser denir. Bu eserlerin en önemli özelliği 
geçmiş uygarlıklar hakkında bilgi vermesidir. Örneğin Tanzimat döneminde yazılmış bir eser 
ya da bir anıt o dönem hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Sanatın dışında da birçok alanda 
eserler verilmiştir Bunlara örnek verecek olursak; hukuk, edebiyat ve kültür gibi birbirinden 
farklı alanlarda da tarihi eserlerin önemi büyüktür. 
Bir tarihi eser bize geçmişte yaşayan toplumların inanç ve ibadetleri, kıyafet ve aksesuarları, 
kültürleri, örf ve âdetleri gibi birçok maddi ve manevi alanda bilgi sahibi olmamıza yardımcı 
olur. Tarihi eserlerin özelliklerini inceleyecek olursak genel anlamda araştırmacıların ortak 
özellikleri maddeler halinde şu şekildedir. 
a. Eski çağ tarihi ve yakın çağ tarihi hakkında bilgiler sunar. 
b. Tarihi eserlerin sanatçıları belirli olmakla birlikte, tarihi eserlerin sanatçıları anonimde 
olabilir. 
c. Tarihi eserler dönemin kültürü, yaşamı, inançları hakkında bilgiler içerir. 
d. Tarihi eserler maddi ve manevi değere sahiptir. 
e. Tarihi eserler yapıldıkları dönemin özelliklerini yansıtır. 
gibi bir çok özellikleri bulunmaktadır. 
Tarihi eserler bir milletin geçmişini anlatan en önemli eserlerdir. Bir milletin geçmişteki 
yaşamlarını anlayabilmek ve tanıyabilmek için önemlidir. Tarihi eserlerden elde edilen veri ve 
bilgilerle günümüzden binlerce yıl önce hüküm sürmüş bir toplumun nasıl yaşadığı, yaşadığı 
coğrafi bölgeye nasıl geldiği, kültürlerini nasıl oluşturduğu gibi pek çok alanda bilgi sahibi 
olunmaktadır.   
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Boland (1994) Öğrencilere tarih ile ilgili konuların tarihi mekanlarda öğretilmesinin 
geleneksel öğretim yöntemlerini tamamlayıcı görevler üstlendiği öğretmenlerin bu konuların 
anlatımı için bu gezilerden faydalandığı ve bu tür faaliyetlerin tarihi kaynaklarının değerinin 
bilinmesinde de katkı sağladığını belirtmektedir. Boland (1994) ayrıca tarihi yerlerin bir 
çekim gücüne sahip olduğunu belirterek öğrencilerin bu yerleri gezmekle toplumundaki 
gerçek olaylarla kendi arasında bir bağ kurduklarını belirtmektedir. Hunter ve Shull (1992) da 
tarihi mekanlarda gerçekleştirilen öğretimin öğrenmeyi ilgili konularla birleştirmenin etkili bir 
yolu olduğunu belirtmekte ve öğrencide bir duygudaşlık hissinin oluşmasına katkıda 
bulunduğunu vurgulamaktadır. 
Nash ve Symcox (1991) tarihi dokümanları tarihin ana materyallerinden biri olarak görmekte 
ve bu mekanlarda yapılan öğretimin yapılandırmacı düşünmeye gerçeklik payı kattığını ve 
tarihin özetlenmiş bir hali gibi olduğunu belirtmektedir. Bu dokümanlarla çalışan öğrencilerin 
de bilgileri çözümlemede ve temellendirmede ve bu kaynaklardan yararlanarak yeni bilgiler 
üretmekte daha başarılı olduklarını vurgulamaktadırlar.  
Yine Horton (2020), tarihi yerler ve dokümanların öğrencilerde merak uyandıran ve 
öğrenmelerini kolaylaştıran dokunulabilir neşeneler olarak tanımlamakta ve tarihi mekanlarda 
bulunan eşyalar, özel bir savaş alanındaki askeri hareketler veya bir insanın yaşamının 
kesitlerinin bu yerlerle anlamlı hale gelebileceğini belirtmektedir. 
Tarihi mekanlarda yapılan öğretimin öğrencide tarih bilinci oluşturduğu, onu bir tarihçiye 
dönüştürdüğü ve geçmiş ile aralarında bir bağ kurmak için bir keşif yolculuğuna çıkardığını 
belirten araştırmalar bulunmaktadır (Yeşilbursa, 2008). Abacı (2005) ya göre de müze eğitimi 
her geçen gün önemi arta bir uygulama halini almakta ve müzeler güzel zaman geçirilen 
yerlerin ötesinde içinde bulunan kalıntı ve eserlerle kişilerde tarihsel bilincin oluşmasına 
katkıda bulunan yerler olarak anılagelmektedir. 
Müzelerdeki eğitimin kültürel mirası koruma ve yaşatma, kitaplardan edinilen bilgileri aktif 
kanıtı ile öğrenme ve müzelere yaşayan bir kurum niteliği kazandırma açılarından büyük 
faydaları bulunmaktadır (Hooper-Greenhill, 1999). Müzelerdeki eğitim, öğrencilerde bugün 
ile gelecek arasında bir bağ kurmak için kullanılabilir yöntemdir. Öğrencilerin müze 
ziyaretlerinde tarihsel olay ve o dönemdeki yaşantı ürünleriyle ilişki kurmalarının tarih 
öğretiminde öğrencilerin doğru tarih bilinci edinmelerinde yeri büyüktür (Boyer, 1996; 
Önder, Abacı ve Kamaraj, 2009). 
Türkiye’de de müzelerin eğitim sisteminin bir parçası olabilmesi için mekanlarla olan 
ilişkilerin kurulması, çağdaş müze eğitimine yönelinerek müze eğitiminde öğrencilerin aktif 
hale getirilmesi öenm taşımaktadır (Şar & Sağkol, 2013) . 
 
YÖNTEM 
Bu araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi ve alan araştırma 
yöntemi olan yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Doküman inceleme yöntemi, farklı 
bilgileri ya da verileri toplama amacıyla var olan kaynakların incelenmesidir.  Alan araştırma 
yönteminde yüze görüşme, kişinin duygularını, hissettiklerini, davranış şekillerini 
kavrayabilme anlamlandırabilme açısından ayrıca birincil anlatım açısından önem arz 
etmektedir. Araştırma boyunca doküman incelemede sosyal bilgiler dersi öğretim 
programından ve ders kitaplarından yararlanılmış ve edinilen veriler tablo halinde 
sunulmuştur. İkinci araştırma yöntemi olan yüz yüze görüşme yönteminde ise amaçlı 
örneklem yöntemiyle oluşturulan ve tarihi bir geziye katılan 7 kişilik bir öğrenci grubunun 
görüşleri alınmış ve görüşler metinler halinde sunulmuştur. Ders kitaplarının incelenmesinde 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda okutulması uygun bulunan der kitaplarının tümü 
incelenerek bulgulara ulaşılmıştır.  
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Bununla birlikte alan gezisine katılan üç öğretmene de sosyal bilgiler ya da tarih öğretiminin 
tarihi mekan ya da müzelerde gerçekleştirilmesinin öğretime olan katkıları sorulmuş ve alınan 
cevaplar derlenmiştir. 
 
BULGULAR  
İlk aşamada tarihi yerler hakkında ders kitaplarında ve sosyal bilgiler öğretim programında 
tarihi yerler hakkındaki konular incelenmiştir. 4. Sınıf ders kitabındaki tarihi yerler 
hakkındaki konular incelendiğinde tarihi alanların 4. Sınıfta çokta yer almadığı, bununla 
beraber tarihi alanların küresel bağlantılar ve kültür ve miras öğretim alanlarında bulunduğu 
görülmektedir. Bu düzeyde Türkiye içi tarihi alanların çoğunlukta olduğu söylenebilir.  
5. Sınıf ders kitaplarını incelendiğinde tarihi alanların 5. Sınıf ders kitaplarında en çok 
görsel+metin kısmında yer aldığı görülmüştür. Görsel+metin kısmını görsel, üçüncü sırada 
ölçme değerlendirme ve dördüncü sırada metin şeklinde devam ettiği görülektedir. Bu 
konuların kültür ve miras ve küresel bağlantılar öğretim alanında olduğu gözlemlenmiş ve 
buna ek olarak etkin vatandaşlık alanından Ankara I. TBMM binası yer almıştır.  
4. Sınıf ders programında Türkiye’deki tarihi alan ve eserlere değinildiğinden 5. Sınıfta bu 
düzeyden farklı olarak Irak, Fransa, Rusya, Çin, Bosna-Hersek, İran ve Avusturya’daki tarihi 
mekan ya da müzelere yer verilmiştir. 4. Sınıfa kıyasla tarihi alan ve eserlere 5. Sınıf ders 
kitaplarında daha fazla yer verildiği görülmektedir. 6. Sınıf ders kitabındaki tarihi mekanlar 
incelendiğinde, tarihi alan ve eserlerin 6. Sınıf kitaplarında en çok görsel+metin alanında yer 
edindiği görülmektedir. Bu yer almada ikinci sırada görsel, üçüncü sırada ölçme 
değerlendirme ve dördüncü sırada metin yer almıştır.  
5.sınıf ders kitaplarındaki gibi tarihi alanların en fazla küresel bağlantılar alanında olduğu 
görülmektedir. 6. Sınıf ders kitaplarında kültür ve miras gibi alanlara ek olarak olarak etkin 
vatandaşlık öğrenme alanına yer verildiği görülmektedir. Kitapta Ankara Resim ve Heykel 
Müzesi yer almış ve  6. Sınıf ders kitaplarında Çin, İspanya ve Rusya gibi farklı ülkelerde  yer 
alan müzeler ve tarihi mekânlara yer verilmiştir. Tarihi alan ve eserlerin 7. Sınıf ders 
kitaplarındaki ve öğretim alanlarındaki yeri incelendiğinde, tarihi alan ve eserlerin en çok 
görsel alanda yer aldığı görülmektedir. İkinci olarak görsel+metin, 3. olarak ölçme 
değerlendirme ve 4. olarak da metin şeklinde devam eden bu sıralamada tarihi eser ve 
mekânların en çok kültür ve miras öğrenme alanında yer aldığı görülmüştür. Kitapta 
Türkiye’deki yerlere ek olarak Arnavutluk, Fransa gibi ülkelerde yer alan eserler ve tarihi 
mekânlara yer verilmiştir. Tarihi mekânlar, 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında tarih 
eserlerden daha çok yer almaktadır. Tarihi eserler ve tarihi mekânların 8. sınıf T.C. İnkılap 
Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarındaki konu ve içerikler incelendiğinde, diğer sınıf 
düzeylerine benzer şekilde tarihi eser ve alanların en çok görsel alanda yer aldığı 
görülmektedir. Bu sıralamada ikinci olarak görsel+metin,üçüncü olarak ölçme-değerlendirme 
ve dördüncü olarak da metin şeklinde devam etmektedir.   
Bu bulgulara ek olarak tarihi yerlere ders kitaplarında ve sosyal bilgiler dersi öğretim 
programında ne kapsamda yer verildiğine ilişkin bulgular öğretim programlarının incelenmesi 
ile sonuçlandırılmıştır.  Sosyal bilgiler ders kitaplarında eserler ve tarihi mekânların en çok 
kültür ve miras öğrenme alanında bulunduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi yükseldikçe ders 
kitaplarındaki eserlerin ve tarihi mekânların sayısı artmıştır. Tarih yer ve dokümanlara en çok 
6. Sınıfta daha sonra 7 ve daha sonra da 8. Sınıf kitapları takip etmektedir. 4. sınıf ders 
kitabında eserlere ve tarihi mekânlara nadir yer verilmesinin sebebi irdelendiğinde bunun 
kültür ve miras öğrenme alanına 4. Sınıfta daha az er verilmesiyle açıklanabileceği 
düşünülmektedir.   
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Ders kitaplarında tarihi eser ya da dokümanlara kıyasla tarihi mekânlara daha fazla yer 
verilmiştir. Bu sonuçta öğrencilerin mekânları daha iyi algılaması ve gözlerinde canlandırma 
yapabilmesi açısından olumludur. 
Fakat tarihi eser ve mekânlara ölçme ve değerlendirme aşamasında ziyaret 
gerçekleştirilmemiştir. Eser ve alanların görsel üzerinden aktarılması öğrenciye ilgi ve isteğin 
oluşmasında etkili olmuştur ve görsel zekalarının da gelişmesine faydalı olmuştur. 
Amaçlı örnekleme yoluyla seçilen ve tarihi bir alan gezisine katılan 7 öğrenciden bu alan 
gezisinin sosyal bilgiler öğretimindeki etkililiğine yönelik görüşlerine aşağıda yer verilmiştir: 
Yasin: ‘’2019 yılında Çorumun Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin tarihi hakkında 
bilgiler sunan ve Hititlerin başkenti olan 1986 yılında UNESCO tarafında dünya miras 
listesine alınan tarihi mekâna ziyaret gerçekleştirmiştim. Orada bir rehber eşliğinde 
Hititlerin tarihi hakkında gelenek görenek, kültür, örf ve âdetleri, yaşam tarzları hakkında 
bilgiler edinmiştim. Bu alanın ülkemiz ve tarih adına ne kadar önemli bir mekân olduğunu 
anlamıştım. Hititlerin başkenti olan Hattuşaş kentinde öğrendiğim bilgileri şu anda girdiğim 
ortamlarda, tarih seven arkadaşlarımla Hattuşaş hakkında merak ettiklerini soran insanlara 
büyük bir heyecan ve istekle anlatırım. Elimden geldiği kadarıyla tarihi yerlere ziyaretimi 
sürdürmeye devam edeceğim ve oralar hakkında bilgi sahibi olup çevremdeki insanlara 
aktarmaya devam edeceğim.’’ 
Nida: ‘’Ben sürekli olarak tarihi yerlerin gezisine katılırım. Müzeler, anıtlar, heykeller tarihi 
eserler ve daha çok bir konu hakkında derste öğrendikten sonra onları görmek isterim ve 
imkânım yetti sürece bu yerleri ziyaret ederim. Büyük bir neşe ve mutluluk içerisinde elimden 
geldiğince bilgi edinirim. Bu tür yerlerin geziminde benim gibi gençlerin ve öğrencilerin çok 
fazla bilgi birikimine sahip olacağını da temenni edebilirim. Gerek Türk tarihi gerekse 
yabancı devletlerin tarihi hakkında birçok eseri gezmelerini ziyaret etmelerini öneriyorum.’’ 
Özge: ‘’Ben Gaziantep’te yaşıyorum ve orada birçok müze var. Boş zamanlarım da elimden 
geldiği kadarıyla o müzelere ziyaret gerçekleştiriyorum. Bir gün tarihiyle ünlü Antep kalesine 
gitmiştim ve öğretmenim derste bana ilk başta nereli olduğumu ardından Antep kalesinin 
tarihini ve hikâyesini sorduğunda büyük bir gururla anlatmıştım. Benim kendi görüşüm çok 
okuyan mı yoksa çok gezen mi bilir konusunda çok gezen taraf olmuşumdur. Bilgilerin 
zamanla unutulup gittiğini düşünüyorum ama katılarak ve yaşayarak öğrenmenin akılda 
kalıcı olduğu kanaatindeyim.’’ 
Mertcan: ‘’Yazları çalışmak için İzmir’e kısa dönem iş seyahati gerçekleştirirdim. Orada bir 
otelde çalışırdım. Hafta sonları boş vakitlerimde çevre illerdeki antik kentleri ve tarihi 
eserleri ziyaret ederdim. Birçok kültür hakkında bilgi sahibi olurdum. Bu durum zamanla 
alışkanlık haline gelmeye başladı ve bende bir ilgi uyandırdığını fark ettim. Olumlu yönde 
birçok bilgi edinmiştim. Yurt dışına çıkma imkânım olmasa da bu deneyim bana şehirlerarası 
work and travel yapmış gibi hissettirirdi.’’ 
Şeyma: ‘’Almanya’da oturan dayımlar sayesinde ailemle beraber Almanya’ya ziyaret 
gerçekleştirmiştik. Orada ilgi duyduğum ve merak ettiğim okul sistemlerini ve okulların 
mimarisini öğrenmek için belirli bir rota düzenleyip seyahat gerçekleştirmiştim. Birçok 
konuda ve alanda bilgi sahibi olmuştum. Türkiye’ye döndüğümde oranın eğitim sistemi ve 
bizim eğitim sistemimiz hakkında; mimarimiz ve Türk eğitim tarihi hakkında araştırmalar 
yapmıştım. Kısacası orada ziyaret ettiğim yerler daha sonra beni eleştirel düşünen, 
sorgulayan, merak eden bir insan şekline dönüştürmüştü. Ve zamanla bundan mutluluk ve 
zevk almaya başladım elimden geldiğince geziyor, görüyor ve öğreniyorum. 
Kerim: ‘’İstanbul da ders esnasında anlatılan Ayasofya camiinin tarihini merak ve heyecanla 
dinlemiştim. Daha sonra evime sadece 4 semt uzaklıkta olan bu yere hiç gitmemiştim. Derste 
öğrendiklerimin doğruluğunu merak edip yola koyuldum.   
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Kısa ve meraklı bir yolculuktan sonra Ayasofya camisine varmıştım. Karşımda görkemli 
güçlü mimarisi üst düzey bir yapı duruyordu. Heyecan ve merak içerisinde gezmeye başladım. 
Öğretmenimin derste öğrettiklerini sırasıyla gözlerimle görüyor ve hafızama kaydediyordum. 
Yıllar geçti ve ben henüz o iştihamdan kendimi alamadım gözlerimde aklımda kalbimde o 
güzel eserin tarihini çıkaramadım. Katılarak öğrenmenin çok şey kattığını anladım.’’ 
Betül: ‘’Annemle beraber Kapadokya da ananemin ve annemin yaptığı el işi iğne oyalarını, 
çanak çömlek, süs eşyalarını satmasına yardımcı olurdum. O sırada tezgâha gelen turistler, 
gezginler bana peribacaları hakkında bilgiler sorardı. Bende Kapadokya’nın yerlisi olduğum 
için onlara gerekli bilgileri susmadan büyük bir hevesle anlatırdım. Sınıfta hocamız en büyük 
Kapadokyalı kimdir diye sorduğunda her zaman ben diye cevap verirdim.’’  
Bu görüşlerden yola çıkılarak tarih ya da sosyal bilgiler öğretiminde sınıf ortamında görsel ve 
metinlerle öğrendikten sonra müze ya da tarihi mekanlara ziyaret gerçekleştirmenin daha 
yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Tarihi yerlere ziyaret gerçekleştirmenin öğrencide 
bıraktığı ilgi, istek ve merak duygusu kayda değerdir. Eldeki imkânlar olanak sağladıkça 
tarihi yerlerin ve eserlerin görsel ve metinsel aktarımdan sonra katılarak ve gözlemleyerek 
öğrenilesinin öğrenci açısından daha yararlı olacağı görüşüne varılmıştır. 
Saha  gezilerine katılan üç farklı öğretmenin konuya ilişkin görüşlerine ise aşağıda yer 
verilmiştir: 
Kılıç: ‘’Sosyal bilgiler öğretimi birçok gelişim aşamasından geçmiştir. Bu aşamalardan 
geçerken birden fazla değişime uğramıştır. Bu değişimlerden en önemlisi tarihi yerlerin 
öğrencilere aktarımıdır. Tarihini bilmeyen her genç boş bir sayfadan ibarettir. Ders 
programında yer alan bilgiler kapsamında tarihi yerleri bizler yani öğretmenler, öğrencilere 
aktarmakla yükümlüdür. Bu konuları aktarırken birden çok yöntem kullanırız. Bu 
yöntemlerden biriside katılarak öğrenmedir. Fakat katılarak öğrenmenin maddi açıdan 
elverişsizliği bizde bu uygulamanın geri plana atılmasına sebep olmuştur. Gönül ister ki bir 
tarihi yer hakkındaki konumuzu gidelim o alana katılarak işleyelim ama eldeki imkânlar 
sınıfta anlatıma mecbur kılıyor. Tek düze anlatımdan kurtarmak için öğrencileri çeşitli 
görseller gösteriyoruz fakat benim görüşüm bu konuda, tarihi yerlerin gezisinde katılarak 
öğrenim sınıfta verilen eğitimden kat be kat üstündür. Gönül ister ki maddiyatın elverişli 
olduğu bir ortamda tarihi yerlere gezi düzenleyerek anlatım sağlayalım…’’ 
Türkan: ‘’ Sosyal bilgilerin öneminden bahsederek konuya girmek istiyorum. Sosyal bilgiler 
bir çok alanı kapsayan öğrencilere çeşitli ve sürekli kendilerini taze tutmak için bilgiler sunan 
ve bir çok disiplini içinde barındıran disiplinler bütünüdür. Sosyal bilgilerde tarihi yerlerin 
gezisinin ders anlatımına etkisinden söz edecek olursak. Nerden tutarsanız tutun hangi konu 
hakkında bu yöntemi uygularsanız uygulayın tamamen olumlu bir yanı vardır. Öğrencinin 
isteğini derse olan katkısını dersin gidişatındaki düzeni belirlemesinde üst düzey bir rolü 
vardır. Fakat ölçme ve değerlendirme alanımızda tarihi yerlerin gezisinin eldeki imkânlardan 
dolayı sanal olarak işliyoruz. Gönül ister ki güzel bir planlama ile bu tarihi yerleri gezme 
fırsatı edinelim. Tüm tarihi yerleri gezemesek de önemli alanları gezmemiz öğrencilerin 
yararına ve dersin gidişatına önemli katkılar sağlayacaktır.’’ 
Çoban: ‘’ Bir öğretim süreci boyunca birçok yöntem ve içerikten yararlanırız. Bu yöntemleri 
seçerken ki dikkat etmemiz gereken en önemli husus, öğrenciye daha verimli daha nitelikli bir 
ders nasıl aktarılmalıdır sorusuna aradığımız cevaptır. Bu konuda tarihi yerlerin gezisinin 
derse olan katkısı problemini olumlu ve başarılı buldum. Fakat bunu tüm konulara tüm 
başlıklara ve tüm alt dallara uygulamak elimizdeki zaman çerçevesince uygun değil. Çünkü 
sosyal bilgiler birden fazla disiplinden oluşuyor. Ölçme ve değerlendirme kısmımızda tarihi 
yerleri bazen sanal ortamda gösteriyoruz ve öğrencinin görsel hafızasının gelişmesini 
sağlıyoruz.   
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Fakat düşünsenize! Bir öğrencinin sanal ortam yerine anında tarihi yerde eğitimini aldığını… 
İşte o zaman öğrenci hem görsel hem metinsel, gözlemleyerek ve yaşayarak ve daha birçok 
alanda kendini geliştirme fırsatı bulur. Öğretim kurumları sosyal kuruluşlar tarihi yerlerin 
gezisini arttırmalıdır. Daha verimli bir eğitim için bu uygulanmaya konmalıdır.’’ 
Öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin tarihi mekanlarda tarihi soluyarak ve 
yaşayarak yapılan değerlendirmelere özel anlamlar yüklediği ve sosyal bilgiler ya da tarih 
dersi öğretiminde bu yerlere yapılan ziyaretlerin öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde 
etkilediği sonuçlarına varılmıştır. 
 
Sonuç 
Türkiye’de sosyal bilgiler ve tarih dersi öğretiminde müze ziyaretlerinin yapılmasının ve 
tarihi mekanların dokularının öğrenciler tarafından yaparak yaşayarak öğrenmelerinin 
öğrencilerde tarih bilincinin geliştirilmesinde ve geçmiş ile gelecek arasında köprü 
kurulmasında önemli bir bileşen olduğu düşünülmektedir. Müze ziyaretlerinin sınıf ortamında 
yapılan eğitimlerden sonra gerçekleştirilmesinin ve bu ziyaretlerde tarihsel doküman ya da 
metinlerin incelenmesinin de tarihi mekanların korunmasına katkı sağlayacağı ve öğrencide 
öğretimin anlamlı olarak yapılandırılmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 
Şar ve Sağkol’un (2013) belirttiği üzere nesne merkezli müze eğitimi uygulamaları çağdaş 
müze eğitimi anlayışı içinde kendini bulmakta ve bu şekilde gerçekleştirilen eğitimlerle 
öğrencilerin tarihi olaya ya da eserlerle aralarında duygusal bir bağ kurdukları görülmektedir. 
Bu bağlamda Tezcan ve Akmehmet’in de (2005) belirttiği üzere müze ve okul arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi için bürokratik engellerin kaldırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi 
tarih ve sosyal bilgiler öğretiminin yapılandırmacı bir yaklaşımla etkin olarak 
gerçekleştirilmesini olanaklı hale getirecektir. 
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Abstract 
Fractional calculus which regarding an effective tool for modeling nonlinear systems is an old 
topic based on 1695s. So far, very important fractional derivative definitions have been 
introduced such as Riemann-Liouville, Caputo, Grunwald-Letnikov, etc. When it is compared 
these fractional derivative definitions with Newton's derivative, these derivatives do not 
provide some properties such as the product rule, the quotient rule, and the chain rule. In 
2014, Khalil et al. [1] proposed a new derivative named conformable fractional derivative 
whose most properties coincide with Newton’s derivative and can be used to solve fractional 
differential equations easily. 
The theory of inverse problems for differential operators occupies a crucial position in the 
spectral theory of linear operators. Inverse problems of spectral analysis consist of the 
recovery of operators from their spectral data. Therefore, it is crucial to know the spectral data 
of the operator. More detailed knowledge of the theory of inverse problems of spectral 
analysis and its applications can be found in the works in [2]-[5] and references therein. 
We consider a diffusion operator with the Neumann boundary conditions which include 
conformable fractional derivatives of order α instead of the ordinary Newton's derivatives in a 
traditional diffusion operator. The operator �� = ��(�(�), 	(�)) is called as conformable 
fractional diffusion operator and is the following form 
    ℓ��: = −��

���
�� + �2��(�) + 	(�)�� = ���,    0 < � < �     (1) 

  ��(�): = ��
��(0) = 0          (2) 

  ��(�): = ��
��(�) = 0          (3) 

 
 
where � is the spectral parameter, � ∈ (0,1�, . 	(�) ∈  �,�

! �0, ��, �(�) ∈  �,�
� �0, �� are real 

valued functions, �(�) ≠constant and ��
�� is a conformable fractional derivative of order � 

of � at �. 
In this study, we obtain asymptotics of the eigenvalues and the normalizing numbers of the 
operator ��, that is, the spectral data for this operator, which is called the direct problem. 
Keywords: Diffusion operator, Conformable fractional derivative, Spectral data.1 
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ÖZET 
Günümüzde fiziksel engele sahip olan ve olmayan kişiler arasındaki farkı minimize etmek 
için kamu kurumları veya özel kuruluşlar çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bunlara 
örnek olarak görme engelli vatandaşların, kaldırımı takip edebilmesi için kaldırıma 
hissedilebilir zemin döşenmesi veya tekerlekli sandalye kullananlar için kaldırım başlangıç ve 
bitişlerinde bulunan az eğimli rampaların bulunması verilebilir. Bu çalışmalar, fiziksel engele 
sahip bireylerin toplu taşımalara erişilebilirliğini kolaylaştırmaya yöneliktir. Gelişen 
teknolojiyle birlikte yakın gelecekte engelli bireylere eşlik eden robotlar veya başka formlarda 
akıllı elektronik uyarı ve yönlendirme sistemleri günlük hayatta engelli bireylerin sosyal hayat 
içinde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek üzere yön gösterici olabilir. Bu gibi 
sistemler, öncelikle engelli bireyleri diğer bireylerden ayırt edebilmelidir. Bu çalışma, görsel 
kamerayla elde edilen görüntülerde engelli birey olup olmadığının tespit edilmesi problemine 
odaklanmaktadır. Görsel nesne sezimi, derin öğrenme ile oluşturulan nesne tespit 
modellerinin başarısıyla beraber, son yıllarda birçok farklı alanda uygulama bulmaktadır. Bu 
çalışmada, derin öğrenme tabanlı bir nesne tespit algoritması olan YOLO (You Only Look 
Once) algoritmasının en güncel sürümü olan yedinci sürümünün hafif konfigürasyonu 
YOLOv7-Tiny kullanılmıştır. Günümüzde gerçek zamanlı nesne tespitinde en verimli 
algoritmalar arasında yer alan bu algoritma, nesne tespit işlemi için imge girdisini, 
bulundurduğu derin öğrenme ağına bir kez girmesiyle yapmaktadır. Bu yapısı ve algoritma 
içerisindeki derin ağ modellemesi, model eğitim stratejileri ve kayıp fonksiyonları ile 
başarıma göre değerlendirildiğinde en hızlı algoritmalardan birisi olarak kabul görmektedir. 
Bu çalışmada, fiziksel kısıta sahip bireyleri ve kullanmış oldukları hareket imkânı sağlayan 
yardımcı nesneleri içeren MobilityAids veri kümesi üzerinde YOLOv7-Tiny modeli 
kullanarak engelli bireylerin tespiti yapılmıştır. Veri kümesinde beş farklı nesne sınıfı 
bulunmaktadır. Bu sınıflar insan, tekerlekli sandalyedeki insan, tekerlekli sandalyedeki bir 
kişiyi iten insan, koltuk değneği kullanan insan ve yürüteç kullanan insandır. Eğitim, yığın 
boyutu 16 alınarak toplamda 100 koşum olarak gerçekleştirilmiştir. Testlerde nesne tanıma 
performansını belirlemek için ortalama kesinlik değeri (mean average precision – mAP) 
ölçütü kullanılmıştır. Veri kümesi üzerinde yapılan deneyler sonucunda %84,5 mAP değeri 
elde edilmiştir. Nesne tespit algoritmasının hafif sürüm olması ile birlikte düşük maliyetli 
gömülü cihazlarda bu tespit algoritması koşturulabilir. Böylece, potansiyel olarak yardıma 
ihtiyacı olan bir engelli birey gerçek zamanlı olarak ayırt edilebilir.  
Anahtar Kelimeler: Engelli birey sezimi, tekerlekli sandalye tespiti, görsel nesne sezimi, 
YOLO.  
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DETECTION OF PERSON WITH MOBILITY DISABILITIES WITH YOLOV7 TINY 
 
ABSTRACT 
Today, public institutions or private organizations carry out various studies in order to 
minimize the difference between people with and without physical disabilities. For example, 
visually impaired citizens can put tactile tiles on the sidewalk so that they can follow the 
sidewalk, or for wheelchair users, use the ramps with less slope at the beginning and end of 
the sidewalk. All these aim to facilitate the accessibility of individuals with physical 
disabilities to public transportation. Along with the developing technology, in the near future, 
we would see robots accompanying disabled individuals or smart electronic warning and 
guidance systems helping to overcome the difficulties faced by disabled individuals in social 
life or in daily life. Such systems should first distinguish individuals with disabilities from 
other individuals. In this study we focus on the problem of detecting whether there exists a 
disabled person in the images obtained with the visual camera. Visual object detection has 
found applications in many different fields in recent years, with the success of object 
detection models created by deep learning. In this study, we used YOLOv7-Tiny, a light 
configuration of the seventh version, which is the most recent version of YOLO (You Only 
Look Once), a deep learning-based object detection algorithm for disabled person detection. 
This algorithm is among the most efficient algorithms in real-time object detection today. 
With its single stage decision structure and deep network model in the algorithm, it is 
considered as one of the fastest algorithms that can also work in real time. In this study, 
disabled individuals were identified by using the YOLOv7-Tiny model on the MobilityAids 
dataset, which includes individuals with physical disabilities and assistive objects that provide 
mobility. There are five different object classes in the dataset. These classes are pedestrian, 
person in wheelchair, pedestrian pushing a person in wheelchair, person using crutches and 
person using a walker. The training has been carried out by taking 100 epochs, with the batch 
size of 16. The mean precision value (mAP) criterion was used to determine the object 
detection performance in the tests. Experimental results demonstrated 84.5% mAP value. 
With the light version of the object detection algorithm, this detection algorithm can be 
executed on low-cost embedded devices. Thus, a person with a disability who potentially 
needs help can be identified in real time. Keywords: Disabled individual detection, wheelchair 
detection, visual object detection, YOLO. 
 
1. GİRİŞ 
Erişilebilirlik, bir cihazın, hizmetin veya ortamın mümkün olduğunca çok kişi tarafından 
kullanılabilir olma derecesidir. Erişilebilirlik, özellikle fiziksel engeli bulunan bireyler için 
son derece önemli bir konudur. Sosyal hayatta tekerlekli sandalye, yürüteç veya koltuk 
değneği gibi araçları kullanan bireyler, hareket etmek için kullandıkları bu araçlar ile toplu 
taşımaya binerken zorluklar yaşamaktadırlar. Örnek olarak, Şekil 1’de tekerlekli sandalye 
kullanan kişinin otobüse binmesi için otobüsün en geniş kapısı olan orta kapıyı kullanması ve 
kapıya ait rampa platformunun açılması gerekmektedir. Fiziksel kısıta sahip kişinin bu eylemi 
gerçekleştirmek için otobüs sorumlusu ile iletişim kurulabilecek bir mesafede yaklaşıp 
rampayı açmasını bildirmesi gerekmektedir. Sarf edeceği çaba, duraktaki yolcu sayısına, 
otobüsteki yolcu sayısına, şoförün görüş durumuna göre önemli farklılıklar göstermektedir. 
Bu iletişim sürecinin kolaylıkla işletilemediği durumlarda fiziksel kısıta sahip bireylerin, toplu 
taşıma kullanma erişilebilirliğinin yeterli olmadığı sonucuna varılabilir. 
Toplumun çoğunluğuna göre tasarlanan kamusal, toplumsal ve bireysel yaşam alanları, ulaşım 
ve mekânsal altyapı ve üstyapılar engelli bireylerin erişilebilirlik hakkını kullanmalarını 
engelleyen bariyerler olarak göze çarpmaktadır [25].   
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Fiziksel engele sahip bireylerin günlük yaşamda ziyaret ettiği mekânlar ve kullanmış olduğu 
ulaşım araçlarının erişilebilirliğini arttırmak, bu bireylerin topluma proaktif olarak dâhil 
olmasını sağlayacaktır. Böylelikle engelli bireylerin toplum içine daha fazla karışıp engelli 
olmanın normalleşmesini sağlayarak, toplum içindeki algıları olumlu yönde etkileyecektir.  
Görsel nesne tespiti, kameralar tarafından yakalanan ortam görüntüleri içerisinde bazı özel 
nesnelerin bulunup bulunmadığını ve varsa imge içinde konumlarını otomatik olarak tespit 
etme sürecidir. Fiziksel engelli bireylerin görsel nesne olarak otomatik olarak tespit edilmesi, 
toplu taşımaya binme erişilebilirliğinin arttırılmasına yardımcı olabilir. Son zamanlarda, 
karmaşık ve doğrusal olmayan sınıflandırma problemlerindeki başarısıyla derin öğrenme 
yöntemleri sıkça tercih edilir. Görsel nesne sezimi yöntemlerinde kullanılır hale gelmiştir. 
Derin öğrenme tabanlı yöntemlerin yüksek başarım göstermesi nedeniyle, nesne tespit 
çalışmalarında kullanımı giderek artmaktadır.  
Literatürde hastane içinde asistan robotların, fiziksel kısıta sahip bireyleri tespit etmesi [21], 
YOLOv7’den eski sürümler ile gerçekleştirilen fiziksel kısıta sahip bireylerin tespiti [26] gibi 
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın farkı, fiziksel kısıta sahip bireylerin ulaşım 
imkânlarından yararlanmaya çalışırken yaşamış oldukları zorluğu vurgulayıp, erişilebilirliği 
arttırmaya yönelik bir çözüm fikri sunmaktadır. Ayrıca çalışmada kullanılan nesne tespit 
algoritmasının çıkarım hızı, diğer çalışmalara nazaran daha iyi başarım ortaya koymaktadır. 
Bu çalışmada, hızlı ve başarımı yüksek olmasından dolayı günümüzde popüler hale gelen, 
derin öğrenme tabanlı nesne tespit algoritması YOLO algoritması kullanılarak engelli birey 
tespiti yapılmıştır. YOLO (You Only Look Once) tek aşamalı nesne tespit algoritmasıdır. 
İmge girdisinin evrişimli sinir ağına bir kez girmesinden kaynaklı tek aşamalı nesne tespit 
algoritması olarak bilinmekte ve test aşamasında hızlı cevap vermesi sebebiyle gerçek 
zamanlı nesne tespit uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir. Uygulamada, yöntemin en 
güncel sürümünün hafif konfigürasyonu YOLOv7-Tiny kullanılmıştır. Bu model, düşük 
maliyetli gömülü sistem platformlarında çalıştırılabilmektedir. Bu sayede, gerçek uygulama 
üzerinde de kullanılması mümkündür. Kullanılan yöntemin detayları ve deneysel çalışmalar 
ilerleyen bölümlerde verilmektedir. 
 

 
Şekil 1 Tekerlekli Sandalye Kullanan Birinin Otobüse Binme Eylemini Gerçekleştirme 

Anı [1] 
  
2. YÖNTEM 
Görsel nesne tespit algoritması olarak, hız/başarım kıstası açısından oldukça verimli çalışması 
sebebiyle YOLO [2]  tercih edilmiştir. Tek aşamalı nesne sezimi yapan bu algoritma, 
günümüzde düşük maliyet ile gerçek zamanlı nesne tespit uygulamalarının 
gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır.   
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Gerçek zamanlı çalışmasının nedeni, nesne tespit işlemini bir regresyon problemi olarak 
değerlendirmekle beraber tek aşamalı nesne tespit ESA’sı (Evrişimli Sinir Ağı) içermesidir. 
Regresyon problemini, imgeyi S×S  boyutlu ızgaralara ayırarak ızgaralardaki nesne olma 
durumunu güven puanları ile değerlendirmesi yapmaktadır. YOLO’nun çalışma mantığının 
görselleştirilmiş hali Şekil 2’de verilmiştir. 
Güven puanlarına eşiklendirme ve non-max suppression uygulanarak nesnenin bulunduğu 
sınır kutuları elde edilecek şekilde süzgeçlenir. YOLO ESA mimarisinde yer alan 
S×S×(B×5+Sınıf_Sayısı) boyutlu katmanı ile ızgaralardaki nesne olma durumu 
değerlendirilir. Eğer ilgili ızgarada nesne varsa ızgarayı temsil eden vektörün ilk elemanı 1 
değerini alır ve algoritma 1 olma durumuna göre vektördeki elemanları işleme tabii tutarak 
hangi nesne olduğu, bu nesnenin nerede olduğunu ve hangi olasılıkta o nesnenin kestirimi 
yapıldığını, bu vektörden elde eder. İlgili vektör, YOLO ESA’sının katmanıdır. Bu katman, 
Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

       
 

Şekil 2 YOLO Nesne Tespit Etme Aşamaları [2] 
Şekil 3 YOLO Nesne Tespit Seziminin Değerlendirildiği Katman [4] 

 
Şekil 4 YOLO ESA Mimarisi [2] 

 
YOLO’ya ait ESA mimarisi Şekil 4 görselinde gösterilmiştir. Birbirine kaskat bağlı ESA 
ağlarına paralel herhangi bir ESA’nın girmemesinden kaynaklı bu nesne tespit algoritmasına 
tek aşamalı (single stage) nesne tespit algoritması denmektedir. YOLO algoritmasının hızlı ve 
yüksek başarımı sayesinde, yayımlandığı ilk günden beri nesne tespit çalışmalarında popüler 
hale gelmiştir. Bu popülerlikle beraber, algoritmanın iyileştirilmesi için yeni sürüm 
güncellemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu bildirinin yazıldığı dönemde YOLO’nun yedinci 
sürümü (YOLOv7 [18]) en güncel versiyondur. Yedinci sürümün hem başarımının hem de 
hızının iyileşmesi ile beraber daha önceki sürümleri [3, 4, 5, 12, 17] geride bırakmayı 
başarmıştır.  
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YOLOv7 algoritmasının diğer YOLO sürümleri ile başarım kıyaslaması Şekil 5’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 5 YOLOv7’nin Diğer YOLO Sürümleri İle Başarım Kıyaslaması [18] 

 
YOLOv7 
Önceki sürümlerden farklı olarak, YOLOv7 modelinde iyileştirilmiş modüller ve iyileştirme 
yöntemleri, öğretilebilen bag-of-freebies ismi adı altında toplanmıştır. ELAN ESA mimarisini 
temel alarak genişletilmiş ELAN (Extended-ELAN (E-ELAN)) mimarisi geliştirilerek, 
modelin etkin öğrenmesi sağlanmıştır. E-ELAN; genişlet, karıştır ve nitelik birleştir 
yöntemlerini kullanarak, orijinal gradyan yolu yok etmeden ağın öğrenme yeteneğini sürekli 
geliştirmesini mümkün kılmaktadır [18]. Şekil 6’da birleştirme ağları verilmiştir. YOLOv7’de 
Şekil 6(d)’de gösterilen ağ, öznitelik çıkarma işlemi için kullanılmaktadır. 
 

 
Şekil 6 Genişletilmiş Verimli Katman Birleştirme Ağları [18] 

 
Birleştirme Tabanlı Modeller İçin Model Ölçekleme 
Nesne algılama modelleri genellikle birden fazla model serisi olarak yayınlanır. Çünkü 
modeller, gerçekleştirilecek uygulamanın doğruluk ve çıkarım hızı gereksinimlerini 
karşılamak için model boyutunu arttırılıp azaltılmasıyla boyutunu ölçekleyerek oluşturulur. 
Genellikle nesne tespit modellerinde ağın; derinliği, genişliği ve ağın eğitildiği veri küme 
çözünürlüğü bilgileri değerlendirilmektedir. YOLOv7’de yazarlar ise katmanları bir araya 
getirirken ağın derinlik ve genişliğini uyum içinde ölçekler [20].  
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Şekil 7 Birleştirme Tabanlı Modeller için Model Ölçekleme[18] 

 
Yeniden Parametretlendirme Planlaması 
Yeniden parametrelendirme teknikleri, modellemeye çalıştığı genel kalıplara göre daha 
sağlam bir model oluşturmak için bir dizi model ağırlığının ortalamasını almayı içerir. İlgili 
araştırmada, ağ parçalarına ait kendi yeniden parametrelendirme stratejileri, modül 
seviyesinde yeniden parametrelendirmeye son zamanlarda odaklanılmıştır. YOLOv7’de 
ağdaki hangi modülün kullanılarak yeniden parametrelendirme stratejisini yapacağı, gradyan 
akış yayılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir[20]. 
 

 
Şekil 8 Planlanlanmış Yeniden Parametrelendirme Modeli[18] 

 
Başarım Değerleri 
MS COCO 2017 [11] veri seti ile eğitilen YOLOv7 modellerinin, başarım değerleri Tablo 
1’de gösterilmiştir. Modeller arasındaki en iyi başarım değeri, ilgili tabloda koyu renk ile 
belirtilmiştir. YOLOv7-Tiny, Tablo 1 içeriğinde diğer YOLOv7 modelleri ile kıyaslandığında 
en az parametreye sahiptir. Bu özelliği sayesinde, nesne tespiti yaparken en az kayan noktalı 
sayılar ile işlem gerçekleştireceği için nesne tespit uygulamalarında düşük maliyete sahip 
donanımlar üzerinde koşması mümkün hale gelmektedir. Bu çalışmada en hafif 
konfigürasyonun tercih nedeni de budur. Fakat diğer konfigürasyonlar arasındaki en hafifi 
olmasından kaynaklı, başarımı da bu durumdan dolayı en düşük olan da bu konfigürasyondur. 
  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1513 

Tablo 1 YOLOv7 Modellerinin Başarım Değerleri[18] 

Model 
Boyut 

(piksel) 
APtes

t 
AP50te

st 
AP75te

st 
FPSV100 

b1 
Ortalama 
Süre b32 

Parametre 
Sayısı (M) 

FLOPs 
(G) 

YOLOv7-tiny-
SiLU 

640 %38.7 %56.7 %41.7 286 - 6.2 13.8 

YOLOv7 640 %51.4 %69.7 %55.9 161 2.8 ms 36.9 104.7 
YOLOv7-X 640 %53.1 %71.2 %57.8 114 4.3 ms 71.3 189.9 

YOLOv7-W6 1280 %54.9 %72.6 %60.1 84 7.6 ms 70.4 360 
YOLOv7-E6 1280 %56.0 %73.5 %61.2 56 12.3 ms 97.2 515.2 
YOLOv7-D6 1280 %56.6 %74.0 %61.8 44 15.0 ms 154.7 806.8 

YOLOv7-E6E 1280 %56.8 %74.4 %62.1 36 18.7 ms 151.7 843.2 
 
3. DENEYSEL ÇALIŞMA 
Hareket kısıtına sahip bireylerin görsel olarak tespit edilme problemi, açık kaynaklı olarak 
paylaşılan MobilityAids [21] veri kümesi üzerinde test edilmiştir. Veri kümesinde 17 bini 
aşkın 5 sınıfı içeren etiketli imgeler yer almaktadır. Bu sınıflar; insan, tekerlekli sandalyedeki 
insan, tekerlekli sandalyedeki bir kişiyi iten insan, koltuk değneği kullanan insan ve yürüteç 
kullanan insandır.  
Veri kümesi ile YOLOv7-Tiny algoritmasının eğitimi, yığın boyutu 16 alınarak, 100 koşum 
olarak gerçekleştirilmiştir. Her eğitim koşumu sonunda gerçekleşen doğrulama aşamasında 
elde edilen en iyi koşuma ait genel ve sınıflara ait başarım değerleri Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.’de verilmiştir. Elde edilen başarım sonuç değerleri ortalama kesinlik değeri 
(mean average precision – mAP) ölçütü ile gösterilmektedir. Nesne tespit algoritmalarının 
doğruluğunu ölçmeye yarayan mAP ölçütü, karışıklık matrisi (confusion matrix),  duyarlılık 
(recall), kesinlik (precision) ve kesiştirilmiş bölgeler (intersection over union – IoU), 
ölçütlerini kullanarak hesaplanır. Ölçüt çıktı değeri 0 ile 1 aralığında olup, 1 değerine ne 
kadar yakınsa nesne tespit algoritmasının başarımı o kadar iyidir. mAP ölçütünün nasıl 
hesaplandığının, hesaplanırken bilinmesi gereken ölçütlerin hesapları ve bu değerlerin 
sonunda nasıl birleştirilip, mAP değerinin hesaplanarak ortaya çıktığı bu sayfanın devamında 
verilmiştir. 
 
Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix): Modelin tahmin kestirim başarımının gösterildiği 
matristir. Karışıklık matrisi, gerçek pozitif (true positive – TP), gerçek negatif (true negative – 
TN), yanlış pozitif (false positive – FP) ve yanlış negatif (false negative – FN) olmak üzere 
toplamda 4 elemandan oluşan 2 × 2  boyutlarında matristir. Bu matristeki değerlerden 
yararlanılarak; duyarlılık ve kesinlik ölçütleri hesaplanmaktadır. 
Gerçek Pozitif: Modelin nesne varlığını tespit edip, doğru nesneyi tahmin etmesidir. 
Gerçek Negatif: Modelin nesne varlığı olmadığını tespit edip, herhangi bir nesne varlık 
tahmini yapmamasıdır.  
Yanlış Pozitif: Modelin nesne olmadığı halde nesneyi tespit ettiğini tahmin etmesidir.  
Yanlış Negatif: Modelin nesne olduğu halde nesne varlığını tespit edemediği durumdur. 
 
                                                                                                                           ���ç��: 
                                                                                                         
����                  ������ 
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Duyarlılık (Recall): Gerçek pozitif tahminlerin, gerçek pozitif ve yanlış negatif değerlerine 
göre oranlanarak elde edilen başarım hesabıdır. 
 

#$%������� =  ���ç�� 
����
���ç�� 
���� + !����ş ������ 

 
Kesinlik (Precision): Gerçek pozitif tahminlerin, tüm pozitif tahminlere göre başarım 
hesabıdır. 
 

������ =  ���ç�� 
����
���ç�� 
���� + !����ş 
���� 

 
Kesiştirilmiş Bölgeler (Intersection over Union): Veri kümesinde etiketlenmiş nesnenin 
sınır kutucuğu (boundary box) ile tahmin edilen sınır kutucuğunun birbiri üzerine örtüşmesi 
oranın hesaplanmasıdır. Bu çalışmadaki başarım gösterimi için IoU değeri 0,5 alınmaktadır. 
IoU değeri, 0,5’in altında olan tüm gerçek pozitif tahminler, yanlış pozitif olarak kabul edilir. 
Duyarlılık ve kesinlik değerleri, bu eşik değerine göre oluşturulacak karışıklık matrisinden 
hesaplanır. 
 

'�((*+,-./0, *234ç35) =  *+,-./0 ∩ *234ç35
*+,-./0 ∪ *234ç35

 

 
mAP ölçütü, veri kümesindeki her sınıfa ait ortalama kesinlik (average precision - AP) 
değerleri hesaplanır ve bu değerlerin ortalaması alınarak elde edilir. Kesinlik – duyarlılık 
eğrisinin, eğri altında kalan alan hesaplanarak ortalama kesinlik (AP) değeri elde edilir. 
 

AP = ; <(�)��=
4>?                   mAP = =

A ∑ C
5A5>=  

 
Tablo 2’de, deneysel sonuçlar gösterilmektedir. Tablodan görüldüğü üzere, modelin veri 
kümesi genel başarımı, %84,5 mAP@0,5 seviyesine ulaşmıştır. Veri kümesinde bulunan 
sınıflara ait başarım değerleri %56,6 AP ve %99,1 aralığında değişmektedir. Veri 
kümesindeki sınıflara ait imgeler aynı ortamda olmasına rağmen, başarımlar arasındaki fark 
%42,5’tir. Bunun nedeni ise derin öğrenme tabanlı nesne tespit algoritmasının, az 
parametreden oluşmasından kaynaklı, birbirine benzeyen sınıfları karıştırmasıdır. Koşum 
başına elde edilen ölçüm değerleri, Şekil 9’da paylaşılmıştır. En iyi mAP@0,5 başarımına 
sahip model ile gerçekleştirilen testin çıktısı Şekil 10 görselinde verilmiştir. Test donanımı 
olarak NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GPU’su kullanılmıştır. İlgili test imgesini 17,5 ms’de 
işleyerek imgedeki sınıfların tespitlerini gerçekleştirmiştir. Bu değer, saniye başına, 57,17 
kareye karşılık gelmektedir. Test donanımının saniye başına işlediği kare sayısı başarımı, 
gerçek zamanlı uygulamalar gerçekleşmesi için yeterlidir. Buradaki saniye başına düşen kare 
sayısı, imgedeki nesne yoğunluğuna bağlı olarak değiştiği için başarım değerleri de dinamik 
bir şekilde değişmektedir. Bu uygulamada derin öğrenme tabanlı nesne tespit algoritmasının 
hafif olarak tercih edilmesinin asıl nedeni, gömülü sistemler üzerinde uygulanabilir olmasıdır. 
Gerçekleştirilen testte kullanılan donanımın, gömülü sistemlerde pratik uygulamalarda 
doğrudan kullanımı oldukça zordur. Bu yüzden, test donanımının, gömülü sistemlerde 
kullanılan bir GPU donanımı (NVIDIA Jetson Nano) ile teorik olarak kıyaslanarak başarım 
anlamında fikir vermesi için Tablo 3’de özetlenmiştir.    
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Tablo 2 MobilityAids [21] Veri Kümesi ile Sınıflara Ait Elde Edilen Başarım Değerleri 

Model 
Toplam 
mAP @ 

0.5 
İnsan AP 

Tekerlekli 
Sandalyedeki 

İnsan AP 

Tekerlekli 
Sandalyedeki Bir 

Kişiyi İten İnsan AP 

Koltuk Değneği 
Kullanan İnsan 

AP 

Yürüteç 
Kullanan 
İnsan AP 

YOLOv7 
Tiny 

%84.5 %79.2 %56.6 %99.1 %98.6 %86.5 

 

 
Şekil 9 Koşum Başına Elde Edilen Değerlerin Grafikleştirilmiş Hali 

Şekil 10 Nesne Tespit Modeli İle Koşturulan Testin Çıktısı 
 

Tablo 2 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ile NVIDIA Jetson Nano GPU’ların Teorik 
Kıyaslaması[22, 23] 

GPU İsmi 
NVIDIA GeForce GTX 

1050 Ti 
NVIDIA Jetson Nano 

Çekirdek Sayısı 768 128 
Taban Saat 

Sıklığı 
1291 MHz 640 MHz 

Arttırılmış Saat 
Sıklığı 

1392 MHz 921 MHz 

FP32 (float) Sayı 
Hesaplama 
Başarımı 

2138 GFLOPS 235,8 GFLOPS 

Termal Tasarım 
Gücü 

75 W 10  

 
4. SONUÇ 
Şehirlerdeki istihdam olanaklarının giderek artmasıyla beraber, şehirlere doğru göçler yıllardır 
devam etmektedir. Böylelikle artan nüfus, şehirlerin hacmen genişlemesine sebep olmaktadır. 
Toplum hayatında önemli yeri olan ulaşımın, şehirlerin büyümesiyle beraber artık 
vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Burada ulaşımın geçinmek için istifade edilen bir 
araç olarak kullanılmasından bahsedilse de, insan doğası gereği sosyal bir varlık olması 
sebebiyle, bir yerlere ulaşarak bir takım faaliyetler gerçekleştirmek, insanlarla buluşmak 
isteyebilmektedir. Günümüzde her ne kadar erişilebilirlik için gerçekleştirilen çalışmalar olsa 
da hareket kısıtına sahip bireylerin, bu ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebilmeleri için çalışmalara 
devam edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda derin öğrenmenin başarısıyla beraber,  yapay 
zekâ tabanlı uygulamalar giderek çoğalarak, günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. 
Nesne tespit algoritmaları da derin öğrenmenin başarısından nasibini alarak, derin öğrenme 
tabanlı nesne tespit algoritma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.   
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Bu bildiride, derin öğrenme tabanlı görsel nesne sezim ile hareket kısıtına sahip bireylerin 
kameralar üzerinden otomatik olarak tespit edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada, YOLOv7-Tiny modeli kullanılarak %84,5 mAP başarım değeri elde edilmiştir. 
Tekerlekli sandalyeyi iten insan ve koltuk değneği kullanan insan kategorileri oldukça yüksek 
(yaklaşık olarak %99) başarıma sahiptir. Bu değerler, sunulan çalışmanın pratikte mümkün 
olabileceği konusunda ümit vericidir. Mevcut veri kümesinin kapalı alandaki imgelerden 
oluşması sebebiyle pratik olarak kullanımı sırasında daha iyi başarımların elde edilmesi için 
uygulamanın gerçekleşeceği ortamlara ait imgelerden oluşan veri kümesi oluşturulup sistem 
yeniden eğitilebilir. Elde edilen eğitilmiş model, gömülü bir sisteme entegre edilip, toplu 
taşıma araçları için hareket kısıtına sahip bireylerin tespitini yapan uyarı sistemi 
oluşturulabilir. Böylelikle toplu taşımaların erişilebilirliği arttırılabilir.  
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ABSTRACT 
By the end of the last century, human civilization has started to develop alternative power 
systems to fossil fuel-dependent power systems. In recent years, battery systems, which are 
among the power system prototypes developed as an alternative in the automotive and 
aerospace industries, have emerged as the best alternative. Lithium-ion batteries are 
commonly used in these battery packs. Although lithium-ion batteries are a very good 
alternative as a power source, some conditions must be met in order for them to be used 
efficiently. At the beginning of these is the condition of keeping the temperature values of the 
battery cells within a certain range. Forcing lithium-ion batteries to operate outside of this 
temperature range causes some negativities. Some of these negativities are the decrease in the 
energy capacity due to the deformation of the chemical structure of the battery cell, the 
decrease in efficiency due to the temperature difference between the cells in the battery pack, 
thermal runaway due to the heating of the battery cell, and even the burning and explosion of 
the battery cell in advanced cases. In order to prevent these negativities, scientists are working 
on battery thermal management systems. These systems are divided into three as active, 
passive and hybrid. Passive and hybrid systems have come to the fore in recent years due to 
the relatively high electrical energy requirement in active systems and production difficulties 
in active system structure. Among these methods, phase-change material (PCM) based 
systems are intensively studied. PCMs are very good alternatives for thermal management of 
batteries due to their high latent heat. In this study, numerical analysis of a PCM and air-based 
hybrid thermal management system designed for the thermal management of a battery pack 
consisting of a total of 21 lithium-ion battery cells was performed using COMSOL 
Multiphysics software. The modeling of the battery pack and thermal management system has 
been done in 2D in COMSOL Multiphysics software. Numerical analysis of the system was 
performed for two types of PCM with different thermophysical properties, four different air 
Reynolds (Re) numbers as 50, 100, 150 and 200 and three different heat generation values as 
5W, 10W and 15W. The validation of the study was carried out by comparing the data 
obtained as a result of the study with the results obtained through the numerical analysis of 
the 3D model of the system and the data in the literature. 
Keywords: Thermal Management System, Battery Pack, Phase-Change Material. 
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LİTYUM İYON PİL PAKETİNE UYGULANAN FDM ESASLI HİBRİT TERMAL 
YÖNETİM SİSTEMİNİN FARKLI PARAMETRELERE GÖRE SAYISAL ANALİZİ 

 
ÖZET 
Geçtiğimiz yüzyılın sonu itibariyle insanlık medeniyeti, fosil yakıtlara bağımlı güç 
sistemlerine alternatif güç sistemleri geliştirmeye başlamıştır. Geçtiğimiz yıllar içinde ise 
otomotiv, havacılık ve uzay sektörlerinde alternatif olarak geliştirilen güç sistemi prototipleri 
arasında bulunan batarya sistemleri, en iyi alternatif olarak ön plana çıkmıştır. Bu batarya 
paketlerinde ise yaygın olarak Lityum-iyon bataryalar kullanılmaktadır. Lityum-iyon 
bataryalar, güç kaynağı olarak çok iyi alternatif olmasına karşın, verimli bir şekilde 
kullanılabilmeleri için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Bunların en başında ise 
batarya hücrelerinin sıcaklık değerlerinin belirli bir aralıkta tutulması şartı gelmektedir. 
Lityum-iyon bataryaların bu sıcaklık aralığının dışında çalışmaya zorlanması, bazı 
olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bu olumsuzluklardan bazıları, batarya hücresinin kimyasal 
yapısının deforme olması nedeniyle enerji kapasitesinin azalması, batarya paketindeki 
hücreler arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle verim düşüşü, batarya hücresinin ısınması 
nedeniyle termal kaçak gerçekleşmesi ve hatta ileri durumlarda batarya hücresinin yanması ve 
patlamasıdır. Bu olumsuzlukların önlenebilmesi için bilim insanları batarya termal yönetim 
sistemleri üzerine çalışmalar yapmaktadırlar. Bu sistemler, aktif, pasif ve hibrit olmak üzere 
üçe ayrılmaktadır. Aktif sistemlerdeki görece yüksek elektrik enerjisi ihtiyacı ve sistem 
yapısındaki üretim zorlukları nedeniyle pasif ve hibrit sistemler son dönemlerde daha çok öne 
çıkmaktadır. Bu yöntemler arasında ise faz değiştiren malzeme (FDM) temelli sistemler 
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. FDM’ler sahip oldukları yüksek gizli ısı nedeniyle 
bataryaların ısıl yönetimi için çok iyi alternatiflerdir. Bu çalışmada, toplam 21 adet lityum-
iyon batarya hücresinden oluşan bir batarya paketinin termal yönetimi amacıyla tasarlanmış, 
FDM ve hava esaslı bir hibrit ısıl yönetim sisteminin COMSOL Multiphysics yazılımı 
kullanılarak sayısal analizi gerçekleştirilmiştir. Batarya paketi ve termal yönetim sisteminin 
modellemesi, söz konusu yazılımda 2-Boyutlu olarak yapılmıştır. Sistemin sayısal analizi, 
termofiziksel özellikleri birbirinden farklı olan iki tip FDM; 50, 100, 150 ve 200 olmak üzere 
dört farklı hava Reynolds (Re) sayısı; 5 W, 10 W ve 15 W olmak üzere üç farklı ısı üretim 
değeri için yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, sistemin 3-boyutlu modelinin 
sayısal analizi ile elde edilen sonuçlar ve literatürdeki veriler ile karşılaştırılarak çalışmanın 
doğrulaması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Isıl Yönetim Sistemi, Batarya Paketi, Faz Değiştiren Malzeme. 
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Abstract 
Split air conditioners are used worldwide for single-space air conditioning due to their 
efficiency, relatively low cost and the capability of heating and cooling with a single device. 
However, in order to make air conditioning in the building, the indoor air is conditioned by 
passing it through the air conditioner heat exchanger surface several times. Therefore air 
conditioning systems can cause bacteria and viruses, especially if not cleaned regularly. 
Additionally, air conditioners can spread these viruses to the living environment. Therefore 
disinfecting the heat exchanger surface used for this conditioning has a significant effect on 
human health by destroying certain viruses and bacteria, especially in today’s world, where 
the Coronavirus (Covid-19) has a global impact; the importance of studies in dealing with 
harmful microorganisms and viruses has emerged once again.  
Today, many people are frequently exposed to bacteria and viruses because they have to live 
and work in closed environments, and disinfected air is a necessity for physical and mental 
health.  
The wavelength of UV-C technology is known as germicidal. Light at this wavelength 
destroys DNA/RNA structures, and the microorganism loses its vitality after the effect. Air 
conditioners have a UV-C hygiene system that cleans the sucked ambient air on the heat 
exchanger surface at certain rates. This system both improves indoor air quality and keeps the 
indoor unit heat exchanger surface clean. 
This study presents the UVC technology air conditioning disinfection systems development 
project that aimed to develop a new generation air conditioner model with additional features 
to create healthier and more comfortable living environments in addition to the heating-
cooling functions of traditional air conditioners. 
Keywords: Air Conditioner, UV technology in air conditioner, Air sterilization development 
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ÖZET 
Makine parçalarının talaşlı imalatında ortaya çıkan yüzeylerin kalitesi büyük önem 
taşımaktadır. Yüzeylerin kalitesini belirleyen kesme hızı, kesme derinliği, kesici takım ile 
parça arasındaki sürtünmeye bağlı ortaya çıkan ısı gibi pek çok faktör vardır. Bu çalışmada 
inceleyeceğimiz aşındırıcılı su jeti (ASJ) yönteminde ise parça ile temas eden bir kesici takım 
olmadığı için kesme bölgesinde bir ısı oluşumu olmayacağından ısıl etki en aza inmekte ve 
hızlı üretim imkanları sunmaktadır. Bu durum geleneksel olmayan malzeme işleme 
yöntemlerinden biri olan ASJ ile malzemelerin işlenmesini günümüzde önemli hale 
getirmiştir. ASJ ile yapılan kesme işlemi sonucu ortaya çıkan kesme yüzeyinin 
incelenmesinde ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) en çok tercih edilen yüzey pürüzlülüğü 
çeşididir. Ancak literatür kapsamlı bir şekilde incelendiğinde, kesme yüzeyinin ortalama 
yüzey pürüzlülüğünü belirlemek için yapılan ölçüm konumlarının farklılık gösterdiği 
görülmüştür. Bu farklı konumların belirlenmesi hakkında herhangi bir seçim kriterine hemen 
hemen değinilmemektedir. Ayrıca ASJ kesme yüzeyinin başlangıç hasar bölgesi, düzgün 
kesme bölgesi ve kaba kesme bölgesi olarak farklı pürüzlülük değerlerine sahip bölgeler 
içermesi ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçüm konumlarını belirlemeyi zorlaştırmaktadır. ASJ 
tezgâh parametreleri seviyeleri bu bölgelerin oluşumuna etki etmektedir. Bu çalışmada, 
tezgah parametre seviyelerinin değişimi etkisinde kesme yüzeyinde en uygun ortalama yüzey 
pürüzlülüğü ölçüm konumunun belirlenmesine ait metodolojik bir yaklaşım 
gerçekleştirilmiştir. ASJ tezgâhında en yaygın kullanılan parametrelerden olan ilerleme hızı 
ve aşındırıcı kütle akış oranı parametreleri seçilmiştir. İlerleme hızı ve aşındırıcı kütle akış 
oranı parametreleri üçer seviyeli (L9) olacak şekilde deney planı oluşturulmuştur. Kesme 
yüzeyinin farklı konumlarından alınan ölçümler ve ölçümlerin ortalama değer seçimlerine 
göre eğri karakteristikleri oluşturulmuştur. Ayrıca parametre seviyeleri etkilerinin davranışları 
ve deney sonuçlarının olasılık grafikleri bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Aşındırıcılı Su Jeti, Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü, Kesme 
 

A METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DETERMINATION OF SURFACE 
ROUGHNESS IN ABRASIVE WATERJET CUTTING 

 
ABSTRACT 
The quality of the surfaces that appear in the machining of machine parts is of great 
importance. There are many factors that determine the quality of the surfaces, such as cutting 
speed, depth of cut, heat due to friction between the cutting tool and the part. In the abrasive 
water jet (AWJ) method, which we will examine in this study, since there is no cutting tool in 
contact with the part, there will be no heat generation in the cutting area, so the thermal effect 
is minimized and it offers fast production opportunities.  
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This situation has made the processing of materials with AWJ, which is one of the non-
traditional material machining methods, important today. The average surface roughness (Ra) 
is the most preferred type of surface roughness in the examination of the cutting surface 
resulting from the cutting process with AWJ. However, when the literature is investigated 
comprehensively, it is seen that the measurement positions made to determine the average 
surface roughness of the cutting surface differ. There is hardly any selection criteria for 
identifying these different positions. In addition, the fact that the AWJ cutting surface 
contains regions with different roughness values such as initial damage zone, smooth cutting 
zone and rough cutting zone makes it difficult to determine the average surface roughness 
measurement positions. AWJ machine parameters levels affect the formation of these zones. 
In this study, a methodological approach was carried out to determine the most suitable mean 
surface roughness measurement position on the cutting surface under the influence of the 
change in machine parameter levels. The traverse speed and abrasive mass flow rate 
parameters, which are the most commonly used parameters in the AWJ machine, were 
selected. An experimental plan was created in such a way that the traverse speed and abrasive 
mass flow rate parameters were three-level (L9). The curve characteristics were created 
according to the measurements taken from different positions of the cutting surface and the 
average value selections of the measurements. In addition, the behaviors of the effects of 
parameter levels and probability plots of the experimental results were found. 
Keywords: Abrasive Water Jet, Average Surface Roughness, Cutting 
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ÖZET 
İmalat, inşaat ve tarım endüstrilerine ait makine ve ekipmanların üretiminde genellikle metal 
türü malzemeler kullanılmaktadır. Nihai ürünün elde edilmesi için bu malzemelerin talaşlı 
işlenmesi gereklidir. Boyut toleransının oluşturulması, uygun maliyetin sağlanması, süre 
verimliliğinin kazanılması ve malzeme mikro yapısının korunması gibi hedefler malzeme 
işleme yöntemlerinin seçim kriterlerini oluşturmaktadır. Böylece kesme, delme, tornalama, 
frezeleme gibi malzeme biçimlendirme işlemleri seçilecek olan işleme yöntemi ile 
sağlanmaktadır. Özellikle yüksek kalite ve hassasiyet içermesi beklenen iş parçalarının 
kesilmesinde geleneksel olmayan malzeme işleme yöntemlerinden biri olan aşındırıcılı su jeti 
(ASJ) yöntemi yaygın olarak tercih edilmektedir.  Bunun nedeni dar tolerans, uygun maliyet, 
hızlı imalat ve ısıdan etkilenen bölgenin hemen hemen olmaması gibi yöntemin üstün 
avantajlarını sağlaması sebebiyledir. ASJ ile kesme işleminde yüzey pürüzlülüğü ve kerf 
sivrilme oranı kesme performanslarını oluşturan önemli sonuçlardandır. Böylece malzeme 
özellikleri ve tezgâh parametrelerindeki değişimler kesme performansını etkilemektedir. 
Değişimi en pratik ASJ tezgâh parametreleri: su basıncı, aşındırıcı kütle akış oranı, ilerleme 
hızı, standoff mesafesi, nozul çapı, aşındırıcı türü ve boyutu olarak söylenebilmektedir. 
Araştırmacılar günümüzde yüksek kaliteli ve yüksek miktarlı imalatın minimum sürede 
sağlanabilmesi için bu parametrelerin en iyi değerlerini bulmaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Ayrıca oluşturulan matematiksel modeller, bulanık mantık ve yapay sinir ağları 
gibi yöntemler ile kesme performansları tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada güncel bir 
araştırma konusu olan ASJ ile çoklu kesme performanslarının henüz literatürde 
raporlanmayan yapay sinir ağları ile tahmin edilebilirliği araştırılmıştır. Çoklu kesimlerde iş 
parçaları üst üste dizilerek kesildiği gibi aralarında belirli bir boşluk bırakılarakta 
kesilebilmektedir. Her iki kesim pozisyonunda parametrelerin etkisi değişebilmektedir. Bu iki 
kesim pozisyonu için yüzey pürüzlülüğü ve kerf sivrilme oranı sonuçları üzerinden yapay 
sinir ağları ile tahminler yapılmıştır. Başarılı bir şekilde kesme performanslarının tahmin 
edilmesiyle literatüre yeni bir araştırma alanı sunulmuştur. Ayrıca çalışma ile uygulanabilirlik 
ve endüstriyel değer sağlanmıştır.   
Anahtar kelimeler: Aşındırıcılı Su Jeti, Yapay Sinir Ağları, Kesme 
 

A STUDY ON THE PREDICTION OF ABRASIVE WATER JET CUTTING 
PERFORMANCES WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

 
ABSTRACT 
Metal type materials are generally used in the production of machinery and equipment 
belonging to the manufacturing, construction and agricultural industries. Machining of these 
materials is necessary to obtain the final product. Objectives such as establishing dimensional 
tolerance, providing cost-effectiveness, gaining time efficiency and protecting the material 
microstructure constitute the selection criteria of material processing methods. Thus, material 
forming operations such as cutting, drilling, turning, milling are provided by the machining 
method to be selected.  
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The abrasive water jet (AWJ) method, which is one of the non-traditional material machining 
methods, is widely preferred, especially for cutting workpieces that are expected to contain 
high quality and precision. This is because it provides the superior advantages of the method, 
such as tight tolerance, cost-effectiveness, rapid manufacturing, and almost absence of heat 
affected zone. In cutting with AWJ, surface roughness and kerf taper ratio are important 
results that create cutting performances. Thus, changes in material properties and machine 
parameters affect cutting performance. The most practical AWJ machine parameters to 
change are: water pressure, abrasive mass flow rate, traverse speed, standoff distance, nozzle 
diameter, abrasive type and size. Today, researchers are working to find the best values of 
these parameters in order to provide high quality and high quantity production in a minimum 
time. In addition, cutting performances can be estimated with methods such as mathematical 
models, fuzzy logic and artificial neural networks. Multiple cutting performances with AWJ 
are a todayish research topic. In addition, the use of this topic for artificial neural networks 
has not yet been reported in the literature. In this study, the predictability of multiple cutting 
performances with AWJ with artificial neural networks was investigated. In multiple cuts, the 
workpieces can be cut by stacking them on top of each other or by leaving a certain gap 
between them. The effect of the parameters may chance in both cutting positions. For these 
two cutting positions, predictions were made with artificial neural networks based on the 
results of surface roughness and kerf taper ratio. A new research area has been presented to 
the literature with the successful estimation of cutting performances. In addition, the study 
provided applicability and industrial value. 
Keywords: Abrasive Water Jet, Artificial Neural Networks, Cutting 
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Özet 
Gelişen teknoloji ile birlikte üretimden beklenen ihtiyaçlarda değişmektedir. Bu ihtiyaçların 
başında, üretimin hızı ve üretilen parçaların hafifliği gelmektedir. Günümüzde özellikle 
elektrikli araçlara olan ilginin artmasından dolayı, bu araçlarda kullanılan parçaların 
üretilmesinde plastik enjeksiyon yöntemine olan talep artmıştır. Enjeksiyon kalıplama 
yöntemi, seri üretim için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve karmaşık parçaları dar 
toleranslarda üretme kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda, diğer üretim metotlarına göre 
sıklıkla tercih edilir. Plastik enjeksiyon kalıpları, çok sayıda işlem adımına ve hassas işleme 
toleransına sahiptir. Bu nedenle işletmelerin, tasarım-imalat sürecinde rekabet edebilirliğini 
koruması için tüm maliyetlerini kontrol altında tutması gereklidir. Bunlar göz önüne 
alındığında plastik enjeksiyon kalıplarının üretiminde en önemli adım, maliyet tahminidir. 
Firmalar tarafından maliyet tahmini genellikle, talep edilen ürün beklentilerine ve 3D 
modellere göre tecrübe/tahminlere dayalı olarak belirlenmektedir. Hâlbuki kalıp maliyetinde; 
3D modellerin boyutları, kalıp göz sayısı, kalıbın işleme şartları ve montajı gibi birçok 
parametre göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada, plastik enjeksiyon kalıplarının 
maliyetlerini hesaplamak için analitik ve parametrik eşitliklere bağlı olarak önerilen 
hesaplama prosedürleri ve adımları incelenmiştir. Buna göre kalıp maliyet tahmini; kalıp 
hamili, kalıp boşluğu ve kalıp özelleştirme maliyeti olarak üç ana başlık altında verilmiştir. 
Ayrıca, bu başlıkların altındaki ek maliyetlerin eklenmesiyle de toplam kalıp maliyeti ortaya 
çıkmaktadır. Plastik enjeksiyon kalıplarının maliyet hesaplamasında kullanılan yöntemlerinin 
uygunluğunun değerlendirilmesi için, “reflex reflektör gövde” kalıbının maliyet analizi 
yapılmıştır. Son olarak, üretici firma tarafından öngörülen tahmini maliyet sonuçları ile 
hesaplanan maliyet analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Toplam maliyete göre tahmin ve 
hesaplanan maliyet analizi sonuçları karşılaştırıldığında reflex reflektör projesi gövde kalıbı 
için %5’lik fark yakalanmıştır. Sonuçlar, maliyet analizi tahmininde formülsel yaklaşımın 
tercih edilmesiyle plastik enjeksiyon kalıp üretimi yapan firmaların verimli kaynak 
kullanımının sağlanacağını ve parça başı maliyetlerini olumlu etkileyeceğini göstermiştir. 
Ayrıca daha hızlı ve tekrarlanabilir olduğu için rekabet edilebilirliği arttıracaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kalıp maliyeti, plastik enjeksiyon kalıbı, maliyet tahmini  
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ESTIMATION OF MOLD COST WITH PRACTICE IN PLASTIC INJECTION 
MOLDS 

 
Abstract 
With the developing technology, the needs expected from production are changing. At the 
beginning of these needs are the speed of production and the lightness of the produced parts. 
Today, due to the increasing interest in electric vehicles, the demand for plastic injection 
method has increased in the production of parts used in these vehicles. The injection molding 
method is a widely used method for mass production. Considering its ability to produce 
complex parts in narrow tolerances, it is often preferred over other production methods. 
Plastic injection molds have a large number of machining steps and precise machining 
tolerances. For this reason, it is necessary for businesses to keep all their costs under control 
in order to maintain their competitiveness in the design-manufacturing process. Considering 
these, the most important step in the production of plastic injection molds is cost estimation. 
Cost estimation by companies is usually determined based on experience/estimates according 
to demanded product expectations and 3D models. However, in the mold cost; Many 
parameters such as the dimensions of the 3D models, the number of mold cavity, the 
processing conditions of the mold and its assembly should be considered. In this study, the 
proposed calculation procedures and steps based on analytical and parametric equations to 
calculate the costs of plastic injection molds are examined. Accordingly, mold cost estimation 
is given under three main headings as mold base, mold cavity and mold customization cost. In 
addition, the total mold cost is emerged by adding the additional costs under these three main 
headings. In order to evaluate the suitability of the methods used in cost calculation of plastic 
injection molds, cost analysis of "reflex reflector body" mold was made. Finally, the 
estimated cost results predicted by the manufacturer and the calculated cost analysis results 
were compared. When the estimated and calculated cost analysis results according to the total 
cost are compared, an improvement of 5% for the reflex reflector project body mold has been 
achieved. The results show that by choosing the method in cost analysis estimation, efficient 
resource use will be achieved by the companies producing plastic injection molds and it will 
positively affect the cost per part. It will also increase competitiveness as it is faster and 
repeatable. 
Keywords: Mold cost, plastic injection mold, cost estimation  
 
1. GİRİŞ 
Plastik malzemeler; üretim kolaylıkları, hafiflik ve ekonomikliğinin yanında estetik görünüm 
ve renklendirilebilme özellikleri sayesinde farklı endüstrilerde çeşitli kullanım alanlarına 
sahiptirler. Plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen plastik parçalar da günlük 
hayatta kullandığımız birçok üründe (oyuncaklar, otomobil parçaları, elektronik, ev eşyaları 
vb.) yer almaktadırlar. Plastik üretimi için plastik enjeksiyon yönteminin tercih edilme 
sebepleri arasında; düşük maliyet, karmaşık şekilli parçaların üretimine ve otomasyonuna 
uygun olması, yüksek hızlarda üretim potansiyeli taşıması ve malzeme kaybının az olması 
sayılabilir. Ayrıca, üründen beklenen yüksek tolerans, kullanım yeri ve çevresel şartlara 
uyumlu olma isteği; üretim kalıplarının yüksek hassasiyete sahip olması gerekliliğini ve 
yüksek kalıp maliyetlerini beraberinde getirmektedir [1]. Dolayısıyla plastik mamullerin 
günümüz yüksek rekabet ortamında, kendinden istenen işlevi en iyi şekilde yerine 
getirebilmesi için uygun yöntemin seçilmesi ve optimum bir tasarıma sahip olması 
gerekmektedir [2].   
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Plastik enjeksiyon yöntemiyle plastik malzemelerin üretilmesinde ilk basamak; uygun bir 
enjeksiyon kalıbının tasarlanması, üretilmesi ve ön denemelerinin yapılmasıdır. Bununla 
birlikte plastik enjeksiyon kalıplarının tasarım ve üretimi, birçok kriter ve işleme adımlarıyla 
beraber yüksek hassasiyet isteyen uzun bir süreçtir.   
Literatürde plastik enjeksiyon kalıplarının ve üretimin verimliliğini arttırmak için yapılmış 
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Araştırmacılar çoğunlukla plastik enjeksiyon kalıplarında 
soğutma kanal tasarımının iyileştirilerek kalıp ömrünün ve toplam kalıplama süresinin 
iyileştirilmesi [3-5], kalıplama proses parametrelerinin optimizasyonu ile ürün kalitesinin 
iyileştirilmesi [6-8], ve üretim verimliliğinin arttırılması için çizelgeleme verimliliğinin 
arttırılması [9-11] gibi konular hakkında incelemeler yapmışlardır. Bu çalışmalarda, kalıp 
tasarımı ve imalatından sonra verimliliğin arttırılmasına odaklanılmıştır.  
Plastik enjeksiyon kalıplarının tasarım ve imalat sektörü, endüstriyel arz-talebe cevap veren 
ciddi bir pazar oluşturmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tüm maliyetlerini 
kontrol altında tutması rekabet edilebilirlik açısından çok büyük önem arz etmektedir [12]. 
Plastik enjeksiyon kalıplarının tasarım ve imalatında toplam maliyeti etkileyen çok fazla 
faktör olmasından dolayı, maliyetleri kontrol etmek, güvenilir ve hızlı kalıp maliyet tahmini 
yapmak için yeni yaklaşımlara veya mevcut yaklaşımların uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç 
vardır. Bununla birlikte plastik enjeksiyon kalıbı üretimi yapan firmaların bilimsel maliyet 
tahmin yaklaşımları yerine, çoğunlukla geçmiş tecrübelerine dayanarak ya da önceden 
yaptıkları kalıpları referans alarak maliyet hesapları çıkardıkları görülmektedir. Bu durum, iki 
problemi beraberinde getirmektedir. Birincisi, maliyet tahminlerinde farklılıklara sebebiyet 
vermesi ve bu yüzden müşteri güvenini kaybetmeye neden olmasıdır [13]. Ayrıca kalıp 
maliyetinin verilen tekliften fazla çıkması durumunda ise işletmenin zarar etmesi söz konusu 
olacaktır. İkinci problem ise maliyet tahmini için yetişmiş/tecrübeli personele ihtiyaç 
duyulmasıdır. Maliyet tahminin en kısa sürede yapılması gerekmektedir. Çünkü fiyat 
teklifinin verilme süresi uzadıkça müşteri kayıpları yaşanabilmektedir. 
Kalıp tasarım ve imalat sektöründe pratikte bilinen işleyiş şu şekilde olmaktadır. Plastik 
enjeksiyonda üretilecek parça tasarımı, öncelikli olarak kalıplanabilirlik açısından 
değerlendirilir. Daha sonra ortada somut, nihai bir ürün olmamasına rağmen fiyat teklifi 
hazırlanarak talepte bulunan ilgili firmaya gönderilir. Fiyat teklifinin onaylanması sonrasında 
iş alınarak, diğer adımlara geçilmektedir. Fakat, henüz kalıp üretilmeden verilen bu fiyat 
teklifi, üretimi yapacak firma için büyük bir risk teşkil etmektedir. Çünkü verilen teklif kabul 
edilip sözleşme imzalandıktan sonra maliyetin değişmesi, kalıbın üretilememesi veya 
parçanın plastik enjeksiyon için uygun olmaması gibi olası riskler bulunmaktadır. Bu risklerin 
doğru yönetilememesi, işletmenin zarar etmesine sebep olabilir. Plastik enjeksiyon kalıp 
tasarım ve imalatında fiyat teklifi aşamasında ve kalıp teslimi aşamasında doğru maliyet 
tahmini, hem firmanın kârlılığı hem de müşteri memnuniyeti açısından en önemli unsurdur.  
Bu çalışmada, plastik enjeksiyon kalıplarının maliyetlerini hesaplamak için analitik ve birçok 
değişkenden oluşan eşitliklere bağlı olarak önerilen hesaplama prosedürleri ve adımları 
incelenmiştir. İncelenen yöntemlere göre kalıp maliyeti; kalıp hamili, kalıp boşluğu ve kalıp 
özelleştirme maliyeti olarak üç ana gruba ayrılmıştır. Çalışmada otomotiv endüstrisinde 
kullanılan ürünlerden olan reflex reflektör gövde kalıbının maliyet tahmini yapılmış ve firma 
tahminleri ile karşılaştırılarak yöntemin uygunluğu değerlendirilmiştir.  
 
2. KALIP MALİYET HESABI 
Plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilen ürünler için teklif verme süreci, hem müşteri hem de 
tedarikçi firma için bazı zorluklar içermektedir. Müşteri açısından değerlendirildiğinde, bir 
teklif talebi en az üç farklı kalıp üreticisine gönderilmekte olup tekliflere cevap alma süresi de 
belirli değildir.   
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Tedarikçi firma tarafında ise, bir teklifin müşteriye gönderilebilir hale getirilmesi için bazen 
kalıbı genel hatlarıyla tasarlamak ve kapsamlı bir analizini yapmak gerekliliği vardır. Bu işin 
dikkatli yapılması gerekmektedir. Bu yüzden, maliyet tahminleri için birçok farklı yöntem ve 
metot geliştirilmiştir [14-16]. 
Zaman zaman kalıp üreticilerinin, fiyat teklifi ve teslim tarihi konusunda kendi insiyatiflerine 
göre karar verdikleri bilinmektedir. Kalıp sektöründe, daha uzun cevaplama süreleri veya çok 
yüksek fiyatlar ile tekliflendirme yapılabilmektedir. Uzun vadeli ve karşılıklı fayda 
sağlanabilen bir iş ortaklığı geliştirebilmek için bu tür yaklaşımlardan kaçınılmalıdır [17]. 
Ülkemizde kalıpçılık sektörünün büyük bir hızla geliştiği dikkate alınırsa ulusal ve 
uluslararası teklifler için doğru, güvenilir ve rekabet edebilir bir fiyat tahmin prosedürüne ve 
bilgisayarlarında dahil olmasıyla bu sürecin hızla geçilmesine ihtiyaç olduğu bir gerçektir 
[18].  
Kalıp maliyeti, genel anlamda üç ana başlık altında gruplandırılmıştır (Şekil 1). Bu üç ana 
başlığın altında gösterilen ayrıntılı maliyetlerin toplamıyla kalıp maliyeti hesaplanmaktadır. 
 

 
Şekil 1. Kalıp maliyeti tahmini için akış şeması [19]. 

 

Bu başlıklara göre belirlenen temel formül, eşitlik 1’de verilmiştir. Toplam kalıp maliyeti (C 
Toplam Kalıp), kalıp hamilinin maliyetinin toplamı (C Kalıp Hamili) , kalıp göz ve boşluklarının 
maliyeti (C Boşluklar) ile birlikte özelleştirmeleri maliyetlerinin (C Özelleştirme) toplamına eşittir. 
C Toplam_Kalıp =  D Kalıp Hamblb + D Boşluklar + D Özelleştbrme         (1) 
 
2.1. Kalıp Hamili Maliyet Tahmini 
Kalıp hamili boş bir kalıptır. Sıcak yolluk, pimler ve maçalar gibi bileşenlerinin dışında kalan 
kısmı içermektedir. Kalıp hamilinin maliyeti; kalıbın kütlesinin, birim kütle başına çelik 
maliyeti ile çarpılması ve 910 € ile toplanmasıyla elde edilir. Kalıp hamili maliyeti hesabı için 
kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir:  
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C Kalıp Hamblb = 910 € + M Kalıp × K Kalıp Malzemesb            (2) 
Burada; CKalıp_Hamili :kalıp hamilinin maliyetini, M Kalıp :kalıp hamilin kilogram cinsinden 
kütlesini ve KKalıp_Malzemesi: kalıp çeliğinin birim kütle başına maliyetidir. 910 € katsayısı, 
küçükten büyüğe birçok kalıp hamili hesabının regresyon analizi ile elde edilmiştir [21]. 
Çeşitli kalıp boyutları göz önüne alındığında, Eşitlik 3’de verilen kalıp hamilinin kütlesi, 
sekiz farklı boyuttaki kalıp hamilinin regresyonundan istatistiksel olarak aşağıdaki şekilde 
hesaplanmıştır. 

� Kalıp  = 1330 5M
.N × O Kalıp  × P Kalıp + 17200 5M

.R  × O Kalıp × P Kalıp  × S Kalıp   (3) 

Burada kalıbın koordinat sistemindeki ölçülerinin hesabı için Eşitlik 4, 5 ve 6’dan 
yararlanılmıştır. 
O Kalıp  = O Boşluk × � Boşluk Uzunluğu × 1,33         (4) 
P Kalıp  = P Boşluk × � Boşluk Genbşlbğb × 1,33       (5) 
S Kalıp  = 0,189 + 2 × S Boşluk          (6) 
Eşitlik 4 ve 5’te verilen � Boşluk_Uzunluğu ve � Boşluk_Genbşlbğb, uzunluk ve genişlik ölçülerindeki 
boşlukların sayısıdır. Üretilmesi istenen parçanın kalıba yerleşimi ve tek seferde kaç adet 
üretileceği (kalıp boşluk sayısı) eşitlik 4 ve5 girilmektedir. Çünkü kalıbın ölçüleri, kalıbın 
içerdiği boşlukların sayısı ile orantılıdır. 1,33 faktörü, kalıp boşluklarının çevresinde ek pay 
sağlamak için dahil edilmiştir. Ürün ölçüleri 3B/2B datadan veya numune olarak hâlihazırda 
var olan parçadan alınmaktadır. 
 
2.2. Kalıp Boşluğu Maliyet Tahmini 
Kalıp çekirdek ve boşluk maliyeti, toplam kalıp maliyetinin büyük çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Bunun sebebi, kalıplanacak parçanın her geometrik detayını içermesi, çok 
sert malzemeden yapılmaları, yüksek doğruluk ve kaliteye sahip olmalarındandır. 
Kalıp boşluğu maliyeti, Eşitlik 7 ile hesaplanmaktadır. 
D Kalıp boşluk malbyetb  = (D Boşluk × � Boşluklar) × � İskonto faktörü       (7) 
Boşluk iskonto faktörü ilk boşluk setinin maliyeti hesap edildikten sonra ek setler işlendikçe 
üretim verimliliği artacaktır. Buna göre işlenecek boşluk sayısının bir faktörü olarak bir takım 
iskonto faktörleri Çizelge 1’de verilmiştir. Göz sayılarındaki her iki kat artış için maliyet %15 
azalır. Ancak 16 gözden sonra üretim verimliliğini artırmak daha da zordur. Çizelge 1’de 
boşluk sayısına göre iskonto faktörleri verilmektedir [20]. Bu iskonto faktörünü, işletmeler 
varsa kendi belirledikleri değerleri kullanabilirler. 
 

Çizelge 1. Boşluk sayısının bir fonksiyonu olarak iskonto faktörü. 

Boşluk Sayısı İskonto Faktörü 
1 1 
2 0.85 
4 0.72 
8 0.61 

16 ve daha fazlası 0.52 
 
2.2.1. Boşluk Seti Maliyeti 
Eşitlik 7’de verilen kalıplardaki her boşluk setinin maliyeti Eşitlik 8 ile hesaplanabilmektedir. 
Boşluk seti maliyeti; malzeme maliyetlerinin, işleme maliyetlerinin ve bitirme maliyetlerinin 
toplamı olarak hesap edilmektedir.  
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C Kalıp boşluk malbyetb =  D Boşluk Malzeme + D Boşluk İşleme + D Boşluk Bbtbrme       (8) 
 
2.2.1.1. Boşluk Malzeme Maliyeti 
Eşitlik 9’da verilen boşluk malzeme maliyeti; göz setinin hacmi, kullanılan malzemenin 
yoğunluğu ve malzemenin birim fiyatının çarpımı ile elde edilmektedir. 
C Boşluk Malzeme =  U Boşluk Malzeme ×  V Boşluk Malzeme ×  � Boşluk Malzeme      (9) 
İşlenecek boşluğun hacmi; boşluk uzunluğu, boşluk genişliği ve boşluk yüksekliğinin bir 
ürünüdür. 
 U Boşluk_Malzeme = O Boşluk ×  P Boşluk × S Boşluk         (10) 
Boşluk setinin boyutu kalıp tasarım süreci sonunda netleştirilir. Analizin 
genelleştirilmesinden bu boyutlar kabaca parça boyutunun bir fonksiyonu olarak aşağıdaki 
gibi tahmin edilebilir. 
O Boşluk = O Parça +  max (0,1 × O Parça )       (11) 
P Boşluk = P Parça +  max (0,1 × P Parça )       (12) 
S Boşluk = max (2 × S Parça )         (13) 
Kalıplanacak olan parçanın H eksenindeki ölçüsü, parça yüksekliğinin en fazla iki katı olacak 
şekilde tasarım yapılır. Parça, kalıp içinde açılı yerleşimi gerektiriyorsa bu değer daha düşük 
alınabilir. İki katı değerini kullanmak tasarımcının güvenli bölgede kalmasını sağlayacaktır. 
Eşitlik 11, 12 ve 13’deki “max” kelimesi bu durumu ifade etmektedir. Formüllerin 
hesaplanmasında tüm boyutların metre cinsinden girilmelidir. 
 
2.2.1.2. Boşluk İşleme Maliyeti 
Boşluk işleme maliyeti, toplam kalıp maliyetine etki eden en önemli faktörlerden biridir. 
Boşluk işleme maliyeti kalıplanacak parçanın hacmi, kalıplanacak parçanın yüzey alanı, 
kalıplanacak parçanın geometrik karmaşıklığı kalıpta kullanılacak çeliklerin malzeme 
özellikleri, işleme süreçleri ve işçilik maliyetinin bir fonksiyonudur [20]. 
Boşluk işleme maliyeti; işleme süresi ile işleme maliyetinin çarpımı sonucu hesaplamaktır 
(Eşitlik 14). 
D Boşluk İşleme = � Boşluk İşleme × R İşleme İşçblbk       (14) 
Eşitlik 14’te verilen işleme maliyetine etki eden işçilik maliyeti, kalıbın üretildiği yerdeki 
yaşam maliyetlerine göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin, Almanya ve Çinde işçilik 
maliyetleri farklılık göstermektedir. Elbette ki bu değerler tesisin makine-teçhizat gücüne ve 
kabiliyetine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. 
Boşluk işleme süresi, işlenecek boşluk ayrıntılarının boyutu ve karmaşıklığının yanı sıra 
kullanılan işleme işlemlerinin hızına göre belirlenir. Teoride, kesin bir zaman tahmini yapmak 
için üretim süreçlerinin kesin sırası ve zamanlaması planlanabilir. Ancak uygulamada, 
örneğin sayısal olarak kontrol edilen bir freze makinesinde tüm iş otomatik olarak 
işlenemiyorsa, bu yaklaşımı benimsemek oldukça zordur. Eşitlik 15’te verilen boşluk işleme 
süresinin hesabında uygulamaya özel gereksinimleri hesaba katmak için, boşluk işleme süresi 
daha sonra bir geometrik karmaşıklık faktörü ile çarpılır. 
 

� Boşluk İşleme = (� Boşluk Hacbm + � Boşluk Alan) × Z Boşluk karmaşıklığı×Z İşleme

Z İşleme Verbm
    (15) 

 
Boşluk hacmi işleme süresi, kaldırılacak malzeme hacminin ve malzeme kaldırma hızının bir 
fonksiyonudur. Yaklaşık fakat ihtiyatlı bir tahmin yapmak için, çıkarılacak parça hacminin 
tüm parça hacmine eşit olduğu varsayımı yapılır.   
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Bu hesaplama, kalıp üreticisinin güvenli bölgede kaldığı bir hesap gibi görünebilir fakat 
hacmin büyük bir kısmı, hareketli çeliğin dış çevresinden ve sabit çeliğin iç kısmında 
gelmektedir. Malzeme kaldırma hızı, kullanılan işlemlerin, gerekli bitiş ve toleransların yanı 
sıra kalıp maça ve göz özelliklerinin bir fonksiyonudur. Kalıplanacak parça hacminin işleme 
süresi, yalnızca stok malzemenin işleme süresini kapsar. İşlenen yüzeylerin parlatma vb. 
yüzey iyileştirme işlemleri bunun dışındadır. 

� Boşluk Hacbm = [ Boşluk Malzeme

\ İşleme
           (16) 

Kesme derinliği, hız ve ilerleme oranları biliniyorsa uygulamaya özel malzeme kaldırma oranı 
değerleri alınabilir [22]. 
Boşluk alanı işleme süresi t Boşluk Alan, tüm boşluk yüzeylerini işlemek için gereken süreyi 
tahmin etmek için eşitlik 17 kullanılabilir. Parçanın metre kare cinsinden ölçülen toplam 
yüzey alanının, saat başına metre kare cinsinde ölçülen talaş kaldırma miktarına bölümü ile 
boşluk alanının işleme süresini verir. 

� Boşluk Alan = ] Parça Yüzeyb

\ Malzeme Alan
          

  (17) 
Kalıplanacak parçanın; detaylarını üretebilmek, gereken farklı işleme proseslerinin ve 
toleransların etkisini daha iyi yakalamak için geometrik karmaşıklık faktörü kullanılacaktır. 
Boşluk karmaşıklık faktörü, kalıp boşluğunu oluşturacak sayısız özelliğin tasarımını ve 
üretimini hesaba katmak için boşluk işleme süresini hesaplanmasında kullanılan bir faktördür 
[15]. Karmaşıklık değeri eşitlik 18’den yararlanılarak bulunabileceği gibi özel olarak bir 
değer tanımlanabilir. 

� Boşluk Karmaşıklığı = ] Parça Yüzeyb×- Duvar

[ Parça
          (18) 

Parçaya feder, boss veya pencere gibi özelliklerin eklenmesiyle parça hacminde önemli bir 
artışa neden olmadan yüzey alanını artırılır. Farklı karmaşıklık düzeylerini görebilmek için 
aşağıdaki Çizelge 2 farklı karmaşıklık faktörlerini göstermektedir.  
 

Çizelge 2. Çeşitli örnek parça tasarımları için karmaşıklık faktörü. 
Parça Tasarımı Karmaşıklık Faktörü 
 

  

1,02 

 

  

1,9 

 

  

2,5 

 

  

3,1 
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İşleme faktörü f İşleme, çeşitli işleme türleri için malzeme kaldırma oranlarını tanımlar. Boşluk 
ve maça ekleri tipik olarak çeşitli işleme operasyonları ile üretildiğinden, belirli bir uygulama 
için genel işleme faktörü, Çizelge 3’te verilmiştir. 
  

Çizelge 2. Çeşitli işlemler için işleme faktörü 

İşleme Prosesi İşleme Faktörü 
Tornalama 0,5 

Delik delme 0,5 
Frezeleme 1 
Taşlama 2 

Elektro Erozyon (EDM) 2 
 
İşleme verimliliği faktörü f İşleme Verim, işçilik ve makine süresinin işleme dışı faaliyetlere 
harcandığı zamanı açıklar. Teoride, tam otomatik CNC hücresinin verimliliği %100' e 
yaklaşacaktır. Gerçekte, bu verimliliği yakalamak imkansızdır. Bunun sebebi, makine 
operasyonlarının sırasını ayarlamak, kesici takımların tedarik edilmesi, kontrol edilmesi, 
kesme yollarını doğrulamak ve diğer görevleri yapmak için önemli miktarda zamana ihtiyaç 
duyulmasıdır. Bu nedenle, maliyet tahmini için %25' lik bir işleme verimliliği oranı ile 
ilerlemek güvenli bölgede kalınması açısından önemlidir. 
 
2.2.1.3. Boşluk Bitirme Maliyeti 
Boşluk bitirme maliyeti, aynı zamanda toplam kalıp maliyetinin %5-%30’ unu temsil eden 
önemli bir faktördür. İstenen yüzey alanını elde etmek için geçen süre ile işçilik maliyetinin 
bir fonksiyonudur. 
D Boşluk Bbtbrme = � Boşluk Bbtbrme × R Bbtbrme İşçblbk         (19) 
Bitirme süresi, bitirilecek parçanın alanının bir fonksiyonudur. Parça yüzey alanının, bu alanı 
talaş kaldırarak işlemek için gereken ilerleme hızına bölümü ile elde edilir. İlerleme hızı çelik 
cinsine, kalitesine ve sertliğine göre değişkenlik gösteriyor. 

� Boşluk_Bbtbrme = ∑ ]^ Parça_yüzeyb

\^ Boşlık_Bbtbrme
/           (20) 

Bitirme hızı, uygulanacak yüzey kalitesine ve desene bağlıdır. Eşitlik 20’deki i indeksi 
üzerinden toplamın kullanılması, kalıbın her bir parçasını çeşitli son işlemlere kadar bitirmek 
için gereken sürenin birlikte eklenmesi gerektiğini belirtir. Çeşitli bitiş seviyelerini hesaba 
katmak için Çizelge 4'te temsili bazı yüzey pürüzlülüğü değerleri verilmiştir [23]. Kalıp 
boşluklarının son işlemi fazla işçilik gerektirdiğinden boşluk (göz) eklerinin bitirme işlemi 
bazen hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. 
 

Çizelge 3. Boşluk bitirme oranları. 

Bitirme metodu  
Yüzey pürüzlülüğü 

(μm) 
Bitirme Oranı 

(m2/h) 
Elektrokimyasal gravür (Desen)  50-200 0,0002 

Elmas Polisaj  1 0,0005 
Elmas Polisaj (#15)  3 0,001 

Kum Zımpara (#320)  8 0,002 
Taşlama  40 0,005 

Oxit Kumlama (#240)  30 0,001 
Oxit Kumlama (#24)  200 0,002 
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2.3. Kalıp Özelleştirme Maliyeti 
Kalıp hamili özelleştirmesi birçok tasarım, işleme ve montaj adımını içerir. Varsayımlar ve 
denklemler göz önüne alındığında, tüm özelleştirmelerin ayrıntılı bir maliyet analizini sunmak 
çok uzun olacaktır. Bununla birlikte, özelleştirmelerin gözden geçirilmesi, maliyetlerin 
genellikle kalıp hamilinin boyutu, eklerin maliyeti ve gerekli özel teknolojilerle ilgili olduğu 
görülmektedir. Buna göre, oldukça basit bir model olarak Eşitlik 21’deki gibi bir maliyet 
analizi yapmak mümkündür. Ayrıca üç plakalı kalıplar, kızaklar, kilitleme-açma cihazları, 
hidrolik silindirler gibi kalıplarda kullanılan özel fonksiyonel elemanlar, temel kalıp 
maliyetlerinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmalı ve toplam maliyete eklenmelidir 
[18]. 
D Özelleştbrme = DBoşluklar × ∑ �/ 

Boşluk Özelleştbrme + DKalıp Hamblb × ∑ �/ 
Kalıp Özelleştbrme /  /   (21) 

Burada f Boşluk Özelleştirme katsayıları, boşluk eklerini özelleştirme maliyetlerini yöneten 
faktörlere karşılık gelir. f Kalıp Özelleştirme katsayıları, kalıp hamilini modife etme maliyetlerini 
yöneten faktörlere karşılık gelir. “i” harfi, besleme sistemi, soğutma sistemi, ejektör sistemi, 
yapısal sistem ve diğer öğeler dahil olmak üzere kalıp alt sistemlerinin her biri için eklenen 
özelleştirmeyi temsil eder. Bu özelleştirme faktörlerinin, sıcak yolluklar, bağlantı parçaları 
gibi gerekli bileşenlerin ve sistem montajlarının tedarik maliyetini içerecek şekilde 
geliştirildiğine dikkat edilmelidir. 
Bir veya dört gözlü basit bir kalıplama uygulaması, f Boşluk Özelleştirme’nin 0,05' e ve f Kalıp 

Özelleştirme’ nin 0,1' e eşit olduğu iki plakalı bir soğuk yolluk sistemi kullanabilir. Farklı besleme 
sistemlerini barındırmak için boşluk eklerinin ve kalıp hamilinin değiştirilmesiyle ilgili 
maliyet faktörleri Çizelge 5' te verilmektedir. Çeşitli soğutma sistemi tasarımları için maliyet 
faktörleri Çizelge 6' da verilmektedir. Birçok kalıp, O-ringler ve bağlantı parçaları kullanır. 
Bu da boşluk eklerinin maliyetine %5 ve kalıp hamili maliyetine %20 olarak eklenir. Soğutma 
sistemi daha karmaşık hale geldikçe, uygulama maliyeti artacaktır. 
Çeşitli ejektör sistemi tasarımları için maliyet faktörleri Çizelge 7' de verilmektedir. Çoğu 
kalıbın yuvarlak itici pimler, bıçaklar ve boru iticiler karışımını kullandığı varsayılabilir. 
Ancak itici sistem gereksinimleri parça geometrisine ve uygulama gereksinimlerine bağlı 
olarak önemli ölçüde değişecektir. 
 

Çizelge 4. Besleme sistemi maliyet katsayıları. 

Besleme Sistemi Tasarımı 
Boşluk Maliyet 

Katsayısı 
_`aşbcd Öfgbbgşhijkg

`glbgkg lilhgki  

Kalıp Maliyet 
Katsayısı 

_mnbop Öfgbbgşhijkg
`glbgkg lilhgki  

İki plakalı soğuk yolluk sistemi 0,05 0,1 
Üç plakalı soğuk yolluk sistemi 0,1 1,0 

Thermal gate sıcak yolluk sistemi 0,4 2,0 
Valve gate sıcak yolluk sistemi 0,5 4,0 

Termal gate sıcak yolluk stack kalıbı 0,5 8,0 
Valve gate sıcak yolluk stack kalıbı 0,9 12,0 
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Çizelge 5. Soğutma sistemi maliyet katsayıları 

Soğutma Sistemi Tasarımı 

Boşluk Maliyet 
Katsayısı 

_`aşbcd Öfgbbgşhijkg
qağchkn lilhgki  

Kalıp Maliyet 
Katsayısı 

_mnbop Öfgbbgşhijkg
qağchkn lilhgki  

O-ringler ve bağlantı parçaları 0,05 0,2 
Fıskiyeli veya bölmeli soğutma hatları, O-

ringler ve bağlantı parçaları 
0,10 0,2 

O-ringli, tapalı, dolambaçlı soğutma hatları 
ve bağlantı parçaları 

0,15 0,4 

Fıskiyeli veya perdeli dolambaçlı soğutma 
hatları, O-ringler, tapalar ve bağlantı 

parçaları 
0,20 0,4 

Termal olarak iletken ekler veya kontürlü 
soğutma ekleri ile karmaşık soğutma hattı 

düzeni 
0,25 0,8 

 
Çizelge 6. Ejektör/İtici sistemi maliyet katsayıları 

Ejektör Sistemi Tasarımı 

Boşluk Maliyet 
Katsayısı 

_`aşbcd Öfgbbgşhijkg
stgdhöj lilhgki  

Kalıp Maliyet 
Katsayısı 

_mnbop Öfgbbgşhijkg
stgdhöj lilhgki  

Yuvarlak itici pimleri 0,10 0,10 
Yuvarlak itici pimler, bıçaklar ve boru iticiler 

karışımı 
0,20 0,20 

Striptizci plakası, blok itici 0,20 0,40 
Harici maça veya açılı maça 0,20 0,40 

İç maça veya açılı maça 0,40 0,40 
Çekirdek çekme ile çalıştırılan sistem 0,40 0,50 

Ters itici sistemi 0,50 1,00 
 
Çeşitli yapısal sistem tasarımları için maliyet faktörleri Çizelge 8' de verilmektedir. Yüksek 
üretim hacimli çoğu kalıbın destek direkleri ve ayırma düzlemi kilitlerini kullandığı 
varsayılabilir. Bu maliyet tahmin yönteminde, boşluğun maça eki ve boşluk eki tarafından 
sızdırmazlığı, yapısal sistemin bir parçası olarak kabul edilir. 
Kalıp üzerinde yapılabilecek daha birçok özelleştirme vardır. Bu faktörlerin bazıları Çizelge 
9'da verilmektedir ve gerektiğinde uygulanmaktadır.  
  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1535 

Çizelge 7. Yapısal sistem maliyet katsayıları. 

Yapısal Sistem Tasarımı 

Boşluk Maliyet 
Katsayısı 

_`aşbcd Öfgbbgşhijkg
vnpolnb lilhgk  

Kalıp Maliyet 
Katsayısı 

_mnbop Öfgbbgşhijkg
vnpolnb lilhgk  

Ek destek yapıları ve düzlemsel 
kalıp ayırma yüzeyi yok 

0,0 0,0 

Çok kademeli ayırma yüzeyi 0,2 0,0 
Karmaşık konturlu ayırma 

yüzeyi 
0,4 0,2 

Destek direkleri 0,0 0,1 
Destek direkleri ve kilitler 0,1 0,2 

Bölünmüş göz kalıbı 0,5 1,0 
 

Çizelge 8. Diğer özelleştirme maliyet katsayıları. 

Gerekli Kalıp 
Özelleştirme 

Boşluk Maliyet 
Katsayısı 

_`aşbcd Öfgbbgşhijkg
Çgşihbi  

Kalıp Maliyet 
Katsayısı 

_mnbop Öfgbbgşhijkg
Çgşihbi  

Kalıp sıcaklık sensörleri 0,05 0,1 
Kalıp basınç sensörleri 0,05 0,1 
Gaz destekli kalıplama 0,2 0,5 

Yolluk kapatmaları 0,0 0,1 
Dinamik eriyik kontrolü 0,2 1,0 

İnsert Kalıplama 0,4 0,4 
Kalıp içi etiketleme 0,4 0,4 

İki vuruşlu kalıplama 2,0 4,0 
Üç vuruşlu kalıplama 3,0 6,0 

 
3. MALİYET HESABI ÖRNEK UYGULAMALAR 
Reflex reflektör gövde kalıbının maliyet tahmini hesaplaması Şekil 1’de verilen akış 
şemasında faydalanarak yapılacaktır. Şekil 2’de gövde referansının 3D modeli ve Çizelge 
10’da gövde referansına ait tasarım bilgileri verilmiştir.  
 

 
Şekil 2. Reflex reflektör gövde datasının izometrik görünümü; a) A yüzeyi, b) B yüzeyi 
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Çizelge 10. Gövde referansının tasarım bilgileri. 
Parametre Gövde 
Malzeme ABS 

Üretim adeti 1.000.000 
L Parça 221 mm 
W Parça 24,24 mm 
H Parça 62,93 mm 

A Parça Yüzey 13021 mm2 
V Hacim Parça 10974 mm3 
h Et Kalınlığı 1.8 mm 

 
Çizelge 10’da verilen bilgiler doğrultusunda Eşitlik 1’e göre kalıp maliyeti tahmini 
yapılacaktır. İlk olarak birinci ana başlık olan kalıp hamili maliyeti hesaplaması için Eşitlik 
2’den yararlanılacaktır. Bu hesaplamada kalıp hamilin kütlesinin hesabı için Eşitlik 3’ ün 
hesaplanması gerekir. Burada da kalıbın ölçülerinin çıkarımı için ise Eşitlik 4, 5 ve 6’daki 
formül girdi değerlerine Çizelge 10’da paylaşılan parçanın ölçüleri girildikten sonra Eşitlik 
3’teki kalıbın kütlesi hesaplanmış olacaktır. Bu değerler ile birlikte bugünkü çeliğin yaklaşık 
kilogram fiyat 4.5 €/kg değeri Eşitlik 2’ de yerine konulduğunda kalıp hamili maliyeti 
1,505.83 € olarak hesap edilecektir. 
Kalıp boşluğu maliyeti hesaplaması için Eşitlik 7’ den yararlanılacaktır. Bu hesaplamada 
kritik olan Eşitlik 8’ de verilen boşluk seti veya setlerinin hesabıdır. Daha sonrasında göz 
sayısı ve Çizelge 1’de verilen kalıptaki göz sayısına göre iskonto faktörü ile çarpılarak Eşitlik 
7 hesaplanacaktır.   
Eşitlik 8’ te verilen boşluk setinin maliyeti; malzeme maliyetinin, işleme maliyetlerinin ve 
bitirme maliyetlerinin toplamı olarak hesap edilmektedir.  
Boşluk malzeme maliyetinin hesabı için Eşitlik 9’ dan faydalanılacaktır. İşlenecek boşluğun 
hacmi için Eşitlik 10’ un hesaplanması gerekir. Buradaki alt başlıkları Çizelge 2’den 
faydalanılarak değerler ile Eşitlik 11, 12 ve 13’ te yerine konulduğunda Eşitlik 10 
hesaplanacaktır. Çeliğin özgül ağırlığı 7,85 g/cm3’ tür. Çeliğin birim fiyatı Eşitlik 9’da yerine 
konulduğunda işlenecek boşluğun malzeme maliyeti 28,50 € olarak hesap edilecektir. 
Bu cümleyi şöyle bitirelim. Bu durumda işlenecek boşluğun malzeme maliyetinin 28,50 € 
olarak hesap edilecektir. 
Boşluk işleme maliyeti hesabı için Eşitlik 14’ ten faydalanılacaktır. Burada işçilik süresinin 
işçilik maliyeti ile çarpımının sonucu, bize bir gözün temsili işleme süresini vermektedir. 
Boşluk işleme süresinin hesabı Eşitlik 15’te verilmektedir. Bu sürenin hesabında Eşitlik 16 ile 
boşluk (göz) hacmini işlemek için gereken süreyi, Eşitlik 17 ile boşluk alanı işlenmesi için 
gereken süreyi ve Eşitlik 18 ile boşluk karmaşıklık faktörü için katsayı faktörü ile birlikte 
Çizelge 3’ten işleme faktörü değerlerinden yararlanılarak Eşitlik 14’ te boşluk işleme 
maliyetinin hesaplaması yapılmaktadır. x İşleme   değeri 0,001 m3/h ve x Malzeme_Alan  değeri 
0,024 m2/h olarak alınmıştır [20]. Karmaşıklık faktörü � Boşluk_Komplex değeri “3” alınmıştır. 
Frezeleme için işleme faktörü olarak “1” (çizelge 3) ve işleme verimliliği olarak %25 
alınmıştır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonucunda boşluk işleme maliyeti 869,5 € olarak 
hesap edilecektir.  
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Boşluk bitirme maliyeti hesabı için Eşitlik 19’ dan faydalanılacaktır. Parçada istenen yüzey 
kalitesine bağlı olarak süre değişkenlik göstereceği için Eşitlik 20’ den bu süre 
hesaplanacaktır. Çizelge 4'te bazı yüzey pürüzlülüğü değerlerinden faydalanılarak elde 
ettiğimiz Eşitlik 20’ nin sonucu ile birlikte finishing yani bitirme işçilik maliyeti (50 €/h) 
denklemde yerlerine konulduğunda boşluk bitirme maliyetinin yani son işlem maliyeti 1.302 
€ olarak hesap edilecektir. 
Bu hesaplama ile birlikte Eşitlik 8; 28,50 € + 869,5 € + 1.302 € = 2.200,00 € olarak hesap 
edilecektir. Kalıp 2 gözlü olacağı için iskonto faktörü Çizelge 1’den 0.85 alınarak Eşitlik 8 
boşluk seti maliyeti 3.740,00 € olarak hesap edilecektir. Eşitlik 1’in hesaplamasında geriye 
kalan kalıp özelleştirme maliyetinin hesabı için Eşitlik 21’den yararlanılacaktır. 
Valve gate sıcak yolluk sistemi kullanılacaktır. Bunun için katsayılar; 
�yzş{|5 Ö}3{{3ş~/4.3

y3�{3.3 �/�~3./ = 0.5 

��,{o� Ö}3{{3ş~/4.3
y3�{3.3 �/�~3./ = 4 

Fıskiyeli veya perdeli dolambaçlı soğutma hatları ile O-ringler, tapalar ve bağlantı parçaları 
için katsayılar; 
�yzş{|5 Ö}3{{3ş~/4.3

�zğ|~., �/�~3./ = 0.2 

��,{o� Ö}3{{3ş~/4.3
�zğ|~., �/�~3./ = 0.4 

Blok iticiler için katsayılar; 
�yzş{|5 Ö}3{{3ş~/4.3

��35~ö4 �/�~3./ = 0.2 

��,{o� Ö}3{{3ş~/4.3
��35~ö4 �/�~3./ = 0.4 

Çeşitli yapısal sistem tasarımlarında destek plakaları maliyet faktörü için katsayılar; 
�yzş{|5 Ö}3{{3ş~/4.3

�,�o�,{ �/�~3. = 0 

��,{o� Ö}3{{3ş~/4.3
�,�o�,{ �/�~3. = 0.1 

Kalıp sıcaklık ve basınç sensörü için maliyet faktörleri için katsayılar; 
�yzş{|5 Ö}3{{3ş~/4.3

�/ğ34 = 0.1 

��,{o� Ö}3{{3ş~/4.3
�/ğ34 = 0.2 

Tüm bu özelleştirmeleri katsayılarını da Eşitlik 21 formülünde yerine koyduğumuzda kalıp 
özelleştirme maliyeti 11.419,80 € olarak hesap edilecektir.  
Eşitlik 1’de verilen toplam kalıp maliyeti formülüne göre; 
C Toplam Kalıp =  D Kalıp Hamblb + D Boşluklar + D Özelleştrbme 

C Toplam Kalıp  = 1.505,83 € + 3.740,00 € + 11.419,80 € = 16.665,67 € olarak hesaplanmıştır. 
Ayrıca reflektör gövde kalıbı için yapılan hesaplamalara konu olan ana ve alt başlıklar Şekil 
3’te verilmiştir.  
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Şekil 3. Reflektör gövde kalıbı akış şeması 

 
Hesaplaması yapılan kalıp maliyet tahminlerinin girdi detayları Çizelge 11’de verilmiştir. 
Uygulaması yapılan kalıp maliyet tahmin modelinin güvenirlik, esneklik vb. özelliklerinin 
yanında fiyat teklifi hazırlanmasında kolaylık sağlaması önemli bir özelliktir. Sadece 
üretilecek malzemenin ölçülerinin ve kalıp boşluk (göz) sayısının bilinmesi fiyat teklifinin 
hazırlanması için yeterlidir. Ayrıca fiyat teklifi verilmesi için gereken yetişmiş personel 
ihtiyacını azaltacaktır. Fiyat tekliflerine hızlı dönüş sağlanmasını kolaylaştıracağı için 
geleneksel olarak fiyat teklifi veren firmalara göre rekabet edilebilirliği arttıracaktır. 
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Çizelge 11. Örnek uygulama maliyet detayları. 

    Reflex Reflektör Gövde 

 

Tahmin 
Sonucu 
(EUR) 

Tahmin 
Sonucu (TL) 

Kalıp Tabanı Maliyeti 1.505,83 29.213,14 
Kalıp Boşluk Maliyeti 3.740,06 72.557,20 

a 
Boşluk Seti 

Maliyeti 
2.200,04 42.680,71 

b Boşluk Malzeme 28,47 552,25 
c Boşluk İşleme 869,47 16.867,72 
d Boşluk Bitirme 1.302,10 25.260,74 

Kalıp Özelleştirme 
Maliyeti 

11.419,80 221.544,20 

a Besleme Sistemi 7.893,36 153.131,14 
b Soğutma Sistemi 1.350,35 26.196,70 
c Ejektör Sistemi 1.350,35 26.196,70 
d Yapısal Sistem 150,58 2.921,31 
e Diğer Özelleştirme 675,17 13.098,35 

TOPLAM 16.665,70 323.314,54 
GERÇEK MALİYET 14.500,00 281.300,00 
Not: Euro döviz kuru 19,40 TL olarak alınmıştır. 

 
4. SONUÇLAR 
Plastik enjeksiyon sektöründe hizmet veren firmalar çoğunlukla kalıp maliyet 
hesaplamalarında tahmini fiyatlandırma yapmaktadırlar. Bu hesaplamalarda, daha önce 
üretimini yaptıkları benzer kalıpların maliyetlerini dikkate almakta veya geçmiş tecrübelerine 
dayanarak teklif vermektedirler. Yapılan araştırmalardan bilimsel temelli kalıp maliyet 
hesaplamalarının, firmanın rekabet gücünü geliştirecek ve kullanılmasında fayda sağlayan bir 
araç olduğu anlaşılmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması ile kalıp maliyeti fiyat teklifi 
vermedeki hız ve doğruluk payı artacaktır. Bu çalışmada verilen kalıp maliyeti tahmini akış 
şeması ile gerçekçi bir kalıp maliyeti elde edilebilir. Bu hesaplama için temel girdiler ilgili 
eşitlikte yerlerine konularak maliyet tahmininin elde edilmesi çok kolay ve hızlıdır. Farklı 
kalıp türleri ve karmaşıklığı için kolayca uygulanabilen ve aynı zamanda kalıp maliyeti 
tahmini yapan kişinin değerlendirmesi yer vermek için esnek ve genel bir kalıp maliyet 
tahmin hesaplaması yapılmıştır. Bu maliyet tahmini için harcanan süre önemli ölçüde 
azaltılabilir. Günler sürebilen teklif verme sürecini hem de %10’un altında kalan sapma 
miktarı ile ciddi manada azaltmaktadır.  Bu adımların uygun bir yazılım programı ile 
kullanıcıya sunulması, süreci daha da kolaylaştıracaktır. Bunlara ek olarak direkt işçilikler, 
endirekt işçilikler, genel yönetim ya da genel üretim giderleri, kar gibi girdilerin ayrıntılı 
olarak hesaplanması ve irdelenmesi gerekmektedir. 
Plastik enjeksiyon kalıplarının maliyetlerini hesaplamak için kullanılan yöntemin 
geliştirilmesi mümkündür. Kalıp boşluğu, kalıp ağırlıkları ve kalıp özelleştirmeleri için alınan 
katsayı değerleri daha fazla veri elde edilerek regresyon analizleri sonrasında güncellenmesi 
sağlandığı takdirde daha doğru tahmin sonuçları ortaya çıkacaktır.  
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İKİLİ KÜBİK C15-LAVES FAZI TbIr2’NİN YAPISAL, ELEKTRONİK VE ELASTİK 
ÖZELLİKLERİNİN İLK PRENSİP ÇALIŞMASI 
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ÖZET 
Kübik MgCu2-tipi yapıda kristalleşen TbIr2 Laves fazlı intermetalik bileşiğin yapısal, 
elektronik ve elastik özellikleri, Quantum Espresso paket programında yoğunluk fonksiyonel 
teorisi (DFT) yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Değişim-korelasyon enerjisi fonksiyoneli 
için, Perdew– Burke–Ernzerhof'un (PBE) genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı (GGA) 
kullanıldı. Kafes parametresi (a0), oluşum entalpisi (ΔHf), Bulk modülü (B) ve basınç türevi 
(B′) gibi hesaplanan temel durum özellikleri, mevcut deneysel ve teorik verilerle iyi bir uyum 
içindedir. Bu Laves fazlı bileşik için elde edilen negatif entalpi değeri, bu malzemenin 
termodinamik stabilitesini göstermiştir. Bu Laves fazı bileşiğinin elektriksel tipini (metal, yarı 
iletken ve yalıtkan) belirlemek için durumların toplam ve kısmi yoğunluğu (TDOS ve PDOS) 
ve elektronik bant eğrileri çizildi. Elektronik hesaplama sonuçlarından Fermi seviyesinde bir 
bant aralığının olmaması, bu bileşiğin metalik bir karaktere sahip olduğunu göstermiştir. 
Kübik MgCu2 tipi TbIr2 Laves faz bileşiğinin ikinci dereceden elastik sabitlerini belirlemek 
için zor-zorlanma yöntemi kullanıldı. Hesaplanan elastik sabit değerleri, çalışılan bileşiğin 
kübik yapılar için Born’un mekanik kararlılık koşullarına göre kararlı olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca Young modülü (E), Bulk modülü (B), Kayma modülü (G), Poisson oranı (ν) ve Zener 
anizotropi faktörü (A) gibi mekanik özellikler elastik sabitlerden türetilmiştir. MgCu2 tipi 
kristal yapıdaki Laves fazlı bileşik TbIr2 için hesaplanan hem B/G hem de Cauchy basıncı 
(C12-C44) değerleri bu malzemeyi sünek olarak nitelendirmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Lav fazı, Oluşum entalpisi, Elastik özellikler. 
 

FIRST-PRINCIPLES STUDY OF STRUCTURAL, ELECTRONIC, AND ELASTIC 
PROPERTIES OF BINARY CUBIC C15-LAVES PHASE TbIr2 

 
ABSTRACT 
The structural, electronic, and elastic properties of the TbIr2 Laves phase intermetallic 
compound which crystallizes in cubic (MgCu2–type) structure, were performed using the 
density functional theory (DFT) method as implemented in the Quantum Espresso package. 
For the exchange-correlation energy functional, the generalized gradient approximation 
(GGA) of Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) was used. The calculated ground state properties 
such as lattice parameter (a0), formation enthalpy (ΔHf), bulk modulus (B), and its pressure 
derivative (B′) are in good agreement with available experimental and theoretical data. The 
negative enthalpy value obtained for this Laves phase compound indicated the 
thermodynamic stability of this material. Total and partial density of states as (TDOS and 
PDOS) well as electronic band curves were plotted to determine the electrical type (metal, 
semiconductor, and insulator) of this Laves phase compound. The absence of a band gap at 
the Fermi level from the electronic calculation results showed that this compound has a 
metallic character. The stress-strain method was used to determine the second-order elastic 
constants of the cubic MgCu2-type TbIr2 Laves phase compound. The calculated elastic 
constant values showed that the studied compound is stable with respect to Born's mechanical 
stability conditions for cubic structures.  
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Besides, the mechanical properties such as Young’s modulus (E), Bulk modulus (B), Shear 
modulus (G), Poisson’s ratio (ν), and Zener’s anisotropy factor (A) were derived from elastic 
constants. Both the B/G and Cauchy pressure (C12-C44) values calculated for the Laves phase 
compound TbIr2 in MgCu2 type crystal structure characterized this material as ductile. 
Keywords: Laves phase, Formation enthalpy, Elastic properties. 
 
1. GİRİŞ  
Laves fazı bileşikleri, AB2 kimyasal bileşimine sahip ikili intermetalik bileşiklerdir ve üç 
farklı kristal yapısından birinde kristalleşir: MgCu2, MgZn2 ve MgNi2. MgZn2 ve MgNi2 
kristal yapıları hekzagonal yapıda olup P63/mmc uzay grubuna aitken, MgCu2 kübik yapıda 
olup Fd-3m uzay grubuna aittir [1, 2]. Bu bileşikler, yüksek sürünme direnci, yüksek erime 
noktası, yüksek mukavemet ve kırılma direnci, iyi korozyon ve oksidasyon gibi üstün 
özelliklerinden dolayı teknolojide birçok uygulamaya sahiptir. Ayrıca kalıcı mıknatıslar, 
manyeto-optik kayıt ve manyeto-akustik malzemeler gibi çeşitli uygulama potansiyellerine 
sahip olmaları yeni teknolojik malzemelerin üretilmesini sağlar [3]. Bu nedenle, Laves faz 
bileşikleri, geniş uygulama alanları ve ilginç fiziksel özellikleri nedeniyle son yıllarda yoğun 
bir şekilde araştırılmaktadır. Yakın tarihli bir derleme makalede, Stein ve Leineweber [4] 
tarafından TbIr2’nin de içinde bulunduğu bir dizi Laves fazı bileşiklerinin yapısal kararlılığı 
ve temel özellikleri ile bunların teknolojik uygulamaları hakkında çok ayrıntılı bilgiler rapor 
edilmiştir. PrX2 bileşiklerinin (X = Pt, Rh, Ru, Ir) manyetik özellikleri, aşırı ince özgül ısı, 
manyetizasyon ve nötron kırınımı ölçümleri ile Greidanus ve diğerleri tarafından deneysel 
olarak incelenmiştir [5]. Ayrıca, aynı kişiler tarafından kübik Laves fazlı PrX2 (X = Pt, Rh, Ir, 
Ni) polikristalin numuneleri üzerinde elastik olmayan nötron saçılma deneyleri 
gerçekleştirilmiştir [6]. 
Ancak bugüne kadar literatürde ikili TbIr2 Laves bileşiğinin temel özellikleri ile ilgili 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, C15 tipi kübik yapıda kristalleşen TbIr2 
bileşiğinin yapısal, elektronik ve elastik özelliklerini kapsamlı bir şekilde araştırmak için 
birinci prensip hesaplamaları gerçekleştirildi. 
 
2. TEORİKSEL YÖNTEM  
Tüm hesaplamalar, yoğunluk fonksiyonel teorisine (DFT) dayanan kuantum-ESPRESSO 
kodu [7] kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Özfonksiyonların genişlemesi için enerji kesilim 
değeri 50 Ry olarak ayarlandı. Bu kesme enerjisinin yapısal ve diğer özellikleri incelemek 
için yeterli olduğu bulundu. 12×12×12 Monkhorst ve Pack [8] olan k-uzayı için elektron-
elektron etkileşimindeki değiş-tokuş korelasyon terimleri için Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 
[9] tarafından parametreleştirilmiş genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı (GGA) kullanıldı. 
Elastik sabitler, hacim korunumlu zorlamaların bir fonksiyonu olarak toplam enerjilerden elde 
edildi [10]. 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
3.1. YAPISAL ÖZELLIKLER 
İlk olarak hesaplamalara başlamadan önce TbIr2 intermetalik bileşiğinin C15 tipi kristal yapısı 
için geometrik optimizasyon yapılmış ve birim hücre hacminin toplam enerjiye göre grafiği 
Şekil 1’de çizdirilmiştir. Bu eğri Birch-Murnaghan durum denklemine uyarlanarak dengedeki 
örgü sabiti (a0), Bulk modülü (B), basınç türevi (B′), birim hücre yoğunluğu (ρ) ve oluşum 
entalpisi (ΔHf) hesaplanmış ve Tablo 1’de listelenmiştir.   
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Şekil 1. TbIr2 için hacmin bir fonksiyonu olarak birim hücrenin toplam enerji değerleri 

 
Oluşum entalpisi, bir katı kristalin termodinamik stabilitesi veya yapısal sentezlenebilirliği 
hakkında önemli bilgiler sağlar. TbIr2 için hesaplanan oluşum entalpisinin negatif değeri (-
0.800 eV/atom), bu kristalin termodinamik stabiliteye ve yapısal sentezlenebilirliğe sahip 
olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra TbIr2 bileşiği için hesaplanan kafes sabiti ve oluşum 
entalpisi, deneysel ve teorik verilerle iyi uyum içindedir. 
 

Tablo 1. Hesaplanan yapısal parametreler 

TbIr2 

Referans a0 (Å) 
�� 

(GPa) 
���  

� 
(g/cm3) 

∆Hf 
(eV/atom) 

Bu çalışma 7.588 194.00 4.66 16.519 -0.800 
Teori [11] 7.600 - - 16.46 -0.819 
Deneysel 

[12] 
- - - - -0.732 

 
3.2. Elektronik özellikler 
Malzemelerin elektronik özelliklerinin analizi ile malzemelerin elektrik iletkenlikleri 
hakkında bilgiler edinilir. Kübik TbIr2 bileşiğinin elektronik bant yapısı, kısmi durum 
yoğunluğu (PDOS) ve toplam durum yoğunluğu (TDOS) gibi elektronik özellikleri 
hesaplanmış sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. Değerlik ve iletim bantlarının Fermi 
seviyesi etrafında örtüştüğü Şekil 2’den açıkça görülmektedir. Ayrıca, Fermi seviyesinde bant 
boşluğu olmaması, bu bileşiğin yalıtkan veya yarı iletken bir malzeme değil, iletken bir 
malzeme olduğunu açıkça göstermektedir. Öte yandan, Şekil 3’de verilen toplam durum 
yoğunluğu eğrisi açık bir şekilde metalik davranışı sergiler çünkü toplam DOS değerleri 
Fermi seviyesinde süreklidir. 
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Şekil 2. TbIr2 için yüksek simetri yönleri boyunca bant yapısı 

 
Şekil 3’den Fermi seviyesinde durumların toplam yoğunluğu N(EF), TbIr2 için 72.2 
Durum/eV.CELL’dir. Bu malzeme için Fermi seviyesinin üzerindeki elektronik bantlar, Tb 
atomlarının f-durumlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Şekil 3’den görüldüğü üzere Fermi 
seviyesinin altında ve Fermi seviyesi civarında toplam durum yoğunluğuna ana katkının 
Tb’nin f ve Ir’nin d-durumlarından geldiği görülmektedir. 

 
Şekil 3. TbIr2 için hesaplanan toplam ve kısmi elektronik durum yoğunluğu 

 
3.3. Elastik özellikler 
Elastik sabitler, katı bir kristal malzemenin önemli parametrelerini oluşturur ve ayrıca yapısal 
kararlılık hakkında değerli bilgiler sağlar. Bir kübik sistemin C11, C12 ve C44 olarak üç 
bağımsız elastik sabiti vardır. TbIr2 intermetalik bileşiğinin hesaplanan bu elastik sabitleri 
Tablo 2’de verilmiştir. Kübik kristaller için elastik kararlılık koşulları Born [13] tarafından 
aşağıdaki denklemler ile verilmektedir:  
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D== > 0,    D== − D=� > 0,   * > 0,      D�� > 0                         (1) 
 

Tablo 2. TbIr2 için hesaplanan elastik sabitler (GPa cinsinden C11, C12 ve C44) 

 
C11 

(GPa) 
C12 

(GPa) 
C44 

(GPa) 
TbIr2 288.68 153.99 98.58 

 
TbIr2 için elde edilen elastik sabitler, bu malzemenin çalışılan fazda elastik olarak kararlı 
olduğunu gösteren bu kriterleri karşılamaktadır. Ayrıca, Bulk modülü (B), Shear modülü (G), 
B/G oranı, Cauchy basıncı (C12-C44), Young modülü (E), Poisson oranı (ν) ve Zener 
anizotropi faktörü (A) gibi mekaniksel parametreler Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3. TbIr2 için hesaplanan Bulk modülü (B), Shear modülü (G), B/G oranı, Cauchy 
basıncı (C12-C44), Young modülü (E), Poisson oranı (ν) ve Zener anizotropi faktörü (A) 

 B G B/G C12-C44 E ν A 
TbIr2 198.89 84.62 2.35 55.41 222.33 0.314 1.46 

 
TbIr2 intermetalik bileşiğinin süneklik ve kırılganlık özelliklerini araştırmak için B/G oranı 
hesaplanmıştır. Bu oran, malzemelerdeki kırılma aralığının kapsamının ampirik bir kriteri 
olarak kabul edilebilir [14]. B/G oranı 1.75’den büyük ise malzeme sünek davranış gösterir. 
1.75’den küçükse malzeme kırılganlık gösterir. Bu alaşım için B/G değeri 2,35 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuç çalışılan malzemenin sünek doğasını gösterir. Malzemelerin sünek 
veya kırılgan karakterde olup olmadığına karar verilirken kullanılan kriterlerden birisi de C12-
C44 olarak bilinen Cauchy basıncıdır [15, 16]. Sünek malzemelerde C12-C44 >0, kırılgan 
malzemeler için  C12-C44 <0’dır. TbIr2 için hesaplanan bu değer 55.41 olduğundan dolayı bu 
malzemenin sünek doğasını gösterir. Bu sonuç B/G oranı ile bulunan sünekliği de destekler. 
Poisson oranı, bir bileşiğin bağ yapısının kovalent mi metalik mi olduğunu belirlemek için 
kullanılan iyi bir göstergedir. Kovalent malzemelerde bu değer yaklaşık olarak 0.2 iken 
metaliklerde yaklaşık olarak 0.4 civarındadır [17]. Literatürde verilen diğer bir kritere göre de 
metaller için bu değer 0.33 olur [18]. Bu nedenle TbIr2 bileşiği için hesaplanan bu değer 
(0.324) malzemenin metalik karakterli olduğunu gösterir. Bu sonuç elektronik özelliklerden 
bulunan sonucu destekler. 
 
4. SONUÇLAR 
Bu çalışmada TbIr2 bileşiğinin yapısal, elastik ve elektronik özelliklerini elde etmek için ilk 
prensip hesaplamaları yapılmıştır. Yapısal parametreler (örgü sabiti ve oluşum entalpisi), 
önceki teorik ve deneysel verilerle iyi bir uyum içindedir. Elektronik bant yapı 
diyagramlarından valans ve iletkenlik bantlarının Fermi seviyesinde üst üste gelmesi bu 
malzemenin metalik özellikli olduğunu gösterir. Elastik sabitler için elde edilen sonuçlar, bu 
bileşik için mekanik kararlılık koşullarını karşılamaktadır. Zener anizotropi faktörü (A), 
Poisson s oranı (ν), Young s modülü (E) ve izotropik kayma modülü (G) gibi diğer mekanik 
veriler de belirlenmiştir. Öte yandan, B/G > 1.75 olduğundan dolayı bu bileşiğin doğada 
sünek malzemeler olarak sınıflandırılabileceği öngörülmektedir. 
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ÖZET 
Yüzey merkezli kübik kristal yapıya sahip olan ve 216 uzay numarası ile F-43m kristal grubu 
ile uyumlu olan üçlü yarı Heusler VCoBi bileşiğinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) 
kapsamında kuantum-ESPRESSO hesaplama kodunda Genelleştirilmiş Gradyan Yaklaşımı 
(GGA) kullanılarak incelenmiştir. Bu yarı Heusler bileşiği, ferromanyetik (FM) düzende 
kabul edildi. Ferromanyetik üçlü yarı-Heusler VCoBi bileşiğinin en kararlı fazını belirlemek 
için α, β ve γ yapısal fazları için birim hücrede hacmin bir fonksiyonu olarak toplam enerjiler 
hesaplandı. Hesaplanan oluşum entalpileri ve çizilen enerji hacmi grafikleri, γ yapısal fazının 
en kararlı yapısal faz olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yarı Heusler VCoBi bileşiği için 
hesaplanan negatif oluşum entalpisi, bu bileşiğin termodinamik stabilitesini ve yapısal 
sentezlenebilirliğini göstermektedir. Bu malzemenin yapısal kararlılığı incelendikten sonra 
elektronik bant yapısı, kısmi elektronik hal yoğunluğu ve manyetik özellikleri de 
incelenmiştir. GGA-PBE yaklaşımı içinde hesaplanan spin-polarize elektronik bant yapısı ve 
durumların toplam elektronik yoğunluğu (TDOS), bu bileşiğin, azınlık spin durumlarında bir 
bant boşluğunun varlığından dolayı incelenen fazda yarı metalik karakterler sergilediğini 
göstermiştir. Ek olarak, γ yapısal fazındaki yarı Heusler VCoBi bileşiğinin formül birimi 
başına toplam manyetik momenti, Slater-Pauling kuralına uygun olarak 1.006 μB olarak 
hesaplandı. Elde edilen sonuçlar, bu üçlü yarı Heusler bileşiğinin yarı metalik ferromanyetler 
olarak kabul edilebileceğini ortaya çıkardı ve bu da onu spintronikteki potansiyel uygulamalar 
için muhtemel bir aday olarak Kabul edileceğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Half-Heusler, Manyetik özellikler, Spintronik, Slater Pauling. 

 
COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF VCoBi HALF-HEUSLER COMPOUND 

FOR SPINTRONICS APPLICATIONS 
 
ABSTRACT 
The ternary half Heusler compound VCoBi, which has a face-centered cubic (FCC) crystal 
structure and agrees with the F-43m space group with 216 space number, was studied using 
Generalised Gradient Approximation (GGA) within the Density Functional Theory (DFT) as 
performed in the quantum-ESPRESSO computational code. This half-Heusler compound was 
considered in the ferromagnetic (FM) order. To determine the most stable phase of the 
ferromagnetic ternary half-Heusler VCoBi compound, the total energies as a function of 
volume in the unit cell which are called α, β, and γ structural phases were plotted. The 
calculated formation enthalpies and plotted energy volume graphs show that the γ structural 
phase is the most stable structural phase. Besides, the calculated negative formation enthalpy 
for half-Heusler VCoBi compound shows its thermodynamic stability and structural 
synthesizability. After the investigation of the structural stability of this compound, its 
electronic band structure, partial electronic density of states, and magnetic properties were 
inspected.  
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The calculated spin-polarised electronic band structure and total electronic density of states 
(TDOS) within the GGA-PBE approximation showed that this compound exhibited half 
metallic characters in the studied phase because of the presence of a band gap in minority spin 
states. Additionally, the total magnetic moment per formula unit of the half-Heusler VCoBi 
compound in the γ structural phase was calculated 1,006 μB, which agrees well with the 
Slater-Pauling rule. The obtained results revealed that this ternary half-Heusler compound can 
be considered half-metallic ferromagnets, making it a likely candidate for potential 
applications in spintronics. 
Keywords: Half-Heusler, Magnetic properties, Spintronics, Slater Pauling. 
 
1. GİRİŞ  
Son yıllarda birçok araştırmacı ve bilim insanı, araştırmalarını sensörler, optoelektronik, 
spintronik, termoelektrik ve diğer yenilenebilir enerji uygulamaları gibi çeşitli uygulamalar 
için kullanılabilen akıllı ve çok işlevli malzemelerin araştırılmasına odaklamıştır [1, 2]. 
Potansiyel fotovoltaik ve termoelektrik cihazlar olarak kalkojenitler, hibrit perovskitler, oksit 
perovskitler, organik bileşikler, skutteruditler, üçlü nokta metalleri ve yarı Heusler [3, 4] gibi 
çok çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Bu malzemeler arasında, yarı-Heusler malzemeleri, 
geniş uygulama yelpazesi, basit kristal yapıları ve yüksek erime noktası, manyetizma, yarı 
metaliklik, piezoelektrik yarı iletkenler, optoelektronik, topolojik yalıtkanlar, yarı metaller, 
termoelektrik gibi büyüleyici özellikleri nedeniyle çoğu bilim insanının ilgisini çekmiştir [5]. 
Potansiyel termoelektrik uygulamanın yanı sıra yarı-Heusler bileşikler ayrıca süperiletkenler, 
spintronik, ısı transferi, yüksek sıcaklıklı akustik cihazların imalatı, ultraviyole radyasyon için 
kalkan, fotovoltaik uygulama ve lazer diyotlar için potansiyel bir aday olarak kullanılabilir [6, 
7]. Half-Heusler malzemeleri, 1903 yılında Fredrich Heusler [8] tarafından Heusler 
alaşımlarının keşfinden sonra ortaya çıkmıştır ve bunlar F-43m uzay grubu malzemeleridir. 
Literatür incelendiğinde üçlü yarı Heusler VCoBi bileşiğinin temel özellikleri ile ilgili 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, yarı metalik yapıya sahip olmaları 
nedeniyle bu malzemelerden olan VCoBi bileşiğinin spintronik uygulamalar için aday 
malzeme olabileceğinin araştırması yapılmıştır. Bu nedenle, bu yarı Heusler bileşiğinin 
yapısal, elektronik ve manyetik özelliklerini teorik olarak hesapladık. 
 
2. HESAPLAMA YÖNTEMİ  
Bu çalışmadaki tüm hesaplamalar, yoğunluk fonksiyonel teorisine (DFT) dayanan kuantum-
ESPRESSO kodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Özfonksiyonların genişletilmesi için enerji 
kesilim değeri olarak 40 Ry alındı. Bu değerin yapısal ve manyetik özellikleri incelemek için 
yeterli olduğu bulundu. 12×12×12 Monkhorst ve Pack  olan k-uzayı için elektron-elektron 
etkileşimindeki değiş-tokuş korelasyon terimleri için Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 
tarafından parametreleştirilmiş genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı (GGA) kullanıldı. Elastik 
sabitler, zor-zorlanma metodu ile hesaplanmıştır. 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
3.1. YAPISAL ÖZELLIKLER 
Bu malzemeler F-43m uzay grubunda kristalleşir. Herhangi bir numunenin tüm fiziksel 
parametreleri kristal yapısına bağlı olduğundan, en kararlı geometriyi bulmak için; VCoBi 
bileşiğinin geleneksel birim hücresinin α, β ve γ olarak verilen üç farklı atomik 
kombinasyonunu  araştırdık. Bu atom kombinasyonları Tablo l’de gösterilmiştir ve bu 
bileşiklerin her üç fazdaki kristal yapıları da Şekil l’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. XYZ yarı-Heusler bileşiklerinin atomlarının atomik dizilişi. Burada 4a = (0, 0, 0), 4b 
= (½, ½, ½) ve 4c = (¼, ¼, ¼) Wycoff konumlarını gösterir 

Faz 
Atomik Konumlar 

X Y Z 
α 4a 4b 4c 
β 4b 4c 4a 
γ 4c 4a 4b 

 

 
Şekil 1. α, β ve γ fazındaki VCoBi yarı Heusler bileşiğinin üç boyutlu (3D) kristalografik 

görüntüsü 
 
Bu malzemelerin ideal temel durumunu bulmak için, üç fazın hepsinde enerjilerin hacmin bir 
fonksiyonu olarak elde edildi ve tüm fazlar için Şekil 2 ile verilen hacme karşı enerjideki bu 
değişimler daha sonra Birch-Murnaghan [9] durum denklemine uydurarak çeşitli yapısal 
parametreler belirlendi ve bunlar Tablo 2’de listelenmiştir. 

 
Şekil 2. VCoBi’nin α, β ve γ fazlarındaki birim hücre hacminin bir fonksiyonu olarak toplam 

enerjiler 
 
Bu tablodan, her üç konfigürasyon tipi için hesaplanan enerji değerleri karşılaştırıldığında, 
tüm bu malzemelerin γ yapısal faz konfigürasyonunda en düşük enerjiye sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle, ortam koşullarında γ yapısal faz bu malzeme için en kararlı 
fazdır.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1551 

Tablo 2. α, β ve γ fazındaki VCoBi yarı Heusler bileşiğinin optimize edilmiş kafes 
parametresi (�?), yığın modülü (B?), bunun basınç türevi (B?� ) ve oluşum entalpisi (∆SZ) 

Malzeme Faz n� (Å) �� (GPa) ���  
∆�_ 

(eV/atom
) 

VCoBi 
� 6.230 76.4 5.19 0.72 
� 6.099 92.6 5.84 0.56 
� 5.989 119.1 5.04 -0.08 

 
Diğer taraftan oluşum entalpisi, bir katı kristalin termodinamik kararlılığı hakkında önemli 
bilgiler verir. Tablo 2’de verilen ∆SZ  değerlerine bakıldığında, ilgili bileşik için α ve β 
fazlarının pozitif, γ fazının ise negatif entalpiye sahip olduğu görülmektedir, bu da bu 
bileşiğin γ yapısal fazında termodinamik kararlılığını göstermektedir. Bu enerji-hacim 
grafiklerinden elde edilen en kararlı fazın γ yapısal faz olduğu sonucunu desteklemektedir. 
 
3.2. Elektronik özellikler 
GGA yaklaşımı ile γ yapısal fazındaki VCoBi üçlü Heusler bileşiğinin spin-polarize bant 
yapılarını belirlemek için simetri yönleri W-L-Γ-X-W-K olarak alındı ve Şekil 3’de 
gösterilmiştir. Şekil 3’de gösterildiği gibi, VCoBi üçlü Heusler bileşiği Fermi seviyesi 
etrafında %100 spin polarizasyonu ile yarı metalik (HM) davranış sergiler. Yukarı spin kanalı 
metalik davranış sergilerken aşağı spin kanalı 0.63 eV’luk dolaylı bir enerji boşluğu sergiler. 
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Şekil 3. VCoBi yarı-Heusler bileşiğinin γ fazı için spin polarize bant yapıları 

 
Bant yapılarının ve durum yoğunluklarının (DOS) analizi, herhangi bir malzemenin fiziksel 
özelliklerini tartışmak için çok önemlidir. Bir sistemin DOS’u, her bir enerji aralığındaki 
mevcut durumların miktarını temsil eder. Çalışılan bileşik için, toplam (TDOS) ve kısmi DOS 
(PDOS) çizilmiştir ve Şekil 4’de gösterilmiştir. İletim ve valans bantlarının örtüşmesi 
nedeniyle yukarı spin kanalı durumlarında herhangi bir boşluk olmadığı, yani bu kanalın 
metalik davranış sergilediği açıktır.  
Bu bileşiğin aşağı spin kanalı durumlarında Fermi enerjisi, yarı iletken davranışına yol açan 
band boşluğunun içerisinde yer alır. DOS hesaplamalarından bu malzemenin yarı iletken 
karakterde olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Şekil 4. VCoBi yarı-Heusler bileşiğinin γ fazı için spin polarize toplam ve kısmi durum 

yoğunluklukları 
 
3.3. Manyetik özellikler 
Manyetik özellikler esas olarak malzemelerin manyetik momentine bağlıdır. Galanakis 
modeli [10], yarı Heusler bileşiklerinin spin manyetik momentini yukarı ve aşağı spin kanal 
durumları arasındaki değişim açısından açıklamak için kullanılmıştır. VCoBi yarı-Heusler 
bileşiği için hesaplanan toplam manyetik moment ve kısmi atom momentleri Tablo 3’de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 3. VCoBi yarı-Heusler bileşiğinin hesaplanan toplam manyetik moment (Mt) ve V, X 

ve Bi atomlarının kısmi manyetik momentleri 
Malzeme Mt (μB) MV (μB) MCo (μB) MBi (μB) 

VCoBi 1.006 1.360 -0.422 -0.048 
 
Bu bileşiklerin hesaplanan toplam manyetik moment değeri, yarı-Heusler ferromanyetikler 
için aşağıda verilen Slater-Pauling kuralını (SPR) takip eder: 
 

�~ = �+ − 18                                                    (1) 
 
Burada �~, toplam manyetik momenti ve �+ ise bileşiği oluşturan atomların toplam değerlik 
elektron sayısını temsil eder [11]. 
 
4. SONUÇLAR 
DFT yaklaşımı dahilinde GGA-PBE yöntemi kullanılarak, VCoBi yarı-Heusler bileşiğinin 
manyetik, elektronik ve yapısal özelliklerini ayrıntılı olarak keşfetmek için hesaplamalar 
yapılmıştır. Yapısal optimizasyon hesaplamaları sonucunda, göz önüne alınan üç faz arasında 
γ yapısal fazının en kararlı konfigürasyon olduğu görülmüştür. Elektronik hesaplamalardan, 
VCoBi üçlü Heusler bileşiğinin 0.63 eV’luk yarı metalik ferromanyet davranış sergilediği 
gözlendi. Bu bileşik için elde edilen toplam manyetik momenti formül başına 1.00 μB olup, 
Slater-Pauling kuralını ile elde edilen manyetik moment değeri ile oldukça uyumludur. 
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ÖZET 
Sanayileşmenin büyümesi ve gelişmesi ile ülkelerde çevre duyarlılığı artmıştır. Çevre yönetim 
politikasına göre doğaya en az zarar verecek şekilde sanayilerin, tedbir ve önlem aldığı 
gözlenmiştir. Buna bağlı olarak sanayilerin üretim sonucunda, emisyon değerleri ölçülerek 
havanın doğrudan dışarıya atılması yerine filtrelenerek atılması sağlanmıştır. Endüstriyel 
tesislerde 10 (µm) mikron altındaki toz taneciklerini tutmak için elektrostatik filtre veya 
torbalı filtre sistemleri kullanılmaktadır. Elektrostatik filtreler Türkiye’de geçerli çevre 
bakanlığının toz limitlerini sağlayan filtrasyon sistemlerdir. Elektrostatik filtre, yakıtın yanma 
sonucunda oluşan sıcak gazın içerisinde bulunan toz taneciklerinin, tutulmasını sağlayan 
ekipmandır. Çalışma prensibine göre baca gazındaki katı ve sıvı parçacıkların elektrik kuvveti 
ile tutularak akıştan ayrılmasını sağlamaktır. Elektrostatik filtrenin en önemli iki elemanı 
korona ve toplama elektrodudur. Korona elektrodu bir iletkenin sıvı ile iyonlaşması 
sonucunda oluşan elektrik deşarjıdır. Elektrostatik filtrenin verimini etkileyen en önemli 
parametresi korona elektrodunun yapısı ve meydana gelen korona boşalmasıdır.  Yüksek 
gerilim uygulanan korona elektrodu ile yüklenen toz parçacıkların, toplama elektroduna doğru 
ilerleyerek bu elektrotlar üzerinde toplanır. Elektrostatik filtrelerde verimi etkileyen diğer 
parametre ise gaz akış yönünün filtre içerisinde dağılımıdır. Yüksek performans için, tozlu 
gazın eşit bir şekilde dağılması ve filtre içerisinde birikme olmamasını sağlanmalıdır. 
Elektrostatik giriş davlumbazlarında gazın uygun dağılımı için, orantılı deliklere sahip 
plakalar akış yönüne dik olarak imal edilmelidir. Bu duruma göre mevcutta çalışan 
sistemlerde yapılan gözlemlerde gazın kısa devre yaptığı ve toplama elektrotlarına temas 
etmeden çıktığı dolayısıyla toz tutma kapasitesinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yapılacak 
bu çalışmada difüzör sacı üzerindeki delikler farklı aralık ve ebatlarda modellenerek 
Solidworks programı ile çeşitli sıcaklık aralıklarında simüle edilerek ve en homojen dağılım 
şekline göre tasarlaması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler; Elektrostatik Filtre, Filtrasyon Mekanizması, Toz Verimliliği 

 
THE EFFECT OF DIFFUSER PLATE PLATES THAT PROVIDE HOMOGENEOUS 

DISTRIBUTION OF FLUE GAS IN E LEXOSTATIC FILTERS 
 
ABSTRACT 
With the growth and development of industrialization, environmental sensitivity has increased 
in countries. According to the environmental management policy, it has been observed that 
the industries take precautions and precautions in a way that will cause the least damage to 
nature. Accordingly, because of the production of the industries, the emission values were 
measured, and the air was filtered and disposed of instead of being thrown directly out. In 
industrial facilities, electrostatic filter or bag filter systems are used to keep dust particles 
below 10 (μm) microns.   
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Electrostatic filters are filtration systems that provide the dust limits of the current ministry of 
environment in Turkey. Electrostatic filter is the equipment that ensures that the dust grains in 
the hot gas formed because of the combustion of the fuel are retained. According to the 
working principle, it is to ensure that the solid and liquid particles in the flue gas are held by 
electric force and separated from the flow. The two most important elements of the 
electrostatic filter are the corona and the collection electrode. The corona electrode is an 
electrical discharge that occurs because of ionization of a conductor with liquid. The most 
important parameter affecting the efficiency of the electrostatic filter is the structure of the 
corona electrode and the resulting corona discharge.  The powder particles charged by the 
corona electrode to which high voltage is applied are collected on these electrodes by moving 
towards the collection electrode. The other parameter that affects the efficiency in 
electrostatic filters is the distribution of the gas flow direction in the filter. For high 
performance, it must be ensured that the dusty gas is evenly distributed and that there is no 
accumulation in the filter. For the proper distribution of gas in electrostatic input hoods, plates 
with proportional holes must be manufactured perpendicular to the direction of flow. 
According to this situation, in the observations made in the existing operating systems, it was 
observed that the gas short-circuited and exited without contacting the collection electrodes, 
so the dust holding capacity was low. In this study, the holes on the diffuser sheet were 
modeled in different ranges and sizes, simulated at various temperature ranges with the 
SolidWorks program and designed according to the most homogeneous distribution shape. 
Keywords; Electrostatic Filter, Filtration Mechanism, Dust Efficiency 
 
GİRİŞ 
Her geçen gün gelişmekte olan teknoloji ile yeni üretim sahası, ülkelerin ekonomik ve 
sosyolojik alandan gelişmişliğini göstermektedir. Yaşam standartlarını etkileyen çevresel 
faktörler, ülkelerin gelişmişliği ile çevre bilincinin de önemini vurgulamaktadır. İnsan 
yaşamını etkileyen en önemli faktör ise solumuş olduğumuz havadır. Hava kirliliği; katı, sıvı 
ve gaz haldeki yabancı maddelerin insan sağlığına, ekolojik dengeye zarar veren miktar ve 
yoğunluğun atmosferde bulunmasıdır. Yapılan üretim ve tüketim faaliyetleri esnasında ortaya 
çıkan hava tabakası kirlenerek, canlıların yaşam koşullarını olumsuz şekilde etkilemektedir.  
Sanayi, ısınma ve endüstri alanında kullanılan fosil yakıtlar, orman tahribine ve atmosferde 
karbondioksit miktarında artmaya sebep olmaktadır. Bu durum küresel ısınmayı olumsuz 
yönde etkilemektedir. Endüstriyel alanında kullanılan kirleticiler havanın kalitesinden dolayı 
yasal zorunluluklara uymaları gerekmektedir. Endüstriyel alanlarda kullanılan yakıtın, 
atmosfere yayılan toz emisyonları için daha temiz yakıt seçilmelidir. Doğalgaz kullanımı daha 
az katı parçacık olmasına sebep olmaktadır. Yakıtı yağ olan sistemler, kömür kullanılan 
sistemlere göre daha az toz oluşumuna sebep olurlar. Az kül barındıran fosil yakıtlar daha az 
yan ürün içermektedir. Yakıt seçimi sadece ekonomik anlamda değil ekolojik olarak da 
etkileri bulunmaktadır. Yakıtların yakılması sonucu oluşan sentez, ayrışma, buharlaşma ve 
benzeri durumlarda yığılma, taşınma ve ayrılma işlemlerine göre tesisten atmosfere yayılan 
hava kirleticilerine emisyon denir. Tesislerde hava kirliliği kontrolü için bacalara ölçüm kayıt 
cihazları yerleştirilir. Hava kirleticilere sebep olan parçacıklar, atmosferde katı veya sıvı 
olarak bir bütün olmamış su dışındaki maddelere denmektedir. Parçacık boyut aralığı 0,1-100 
µm olarak değişmektedir. Endüstriyel tesisler de 10 mikron çapındaki parçacıklar için 
elektrostatik filtreler veya torbalı filtrelerin kullanımı önerilmektedir. Sistemlerde 
parçacıkların giderilmesi için kullanılan birçok türde farklı ekipmanlar mevcuttur. 
Siklon ayırıcılar, gaz akımının tozdan ayrılması için kullanılan iyi bir metottur. Ataletli 
ayırıcılar olarak da anılan siklonlarda, parçacıklar orta ve büyük çaplı olarak ayrışma 
sağlamaktadır.   
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Siklon ayırıcıların küçük partikülleri giderme verimi %70 oranından daha düşüktür. Bu 
yüzden küçük parçacıkların tutulması için elektrostatik filtreler veya torbalı filtreler kullanılır. 
Siklonlar, toz arttırımı için ilk arıtma görevi görmektedir.     
Elektrostatik filtreler, toz parçacıkların elektrotlara tutunarak yapışması sonucu çalışır. 
Tasarıma uygun verimlilikte çalışan elektrostatik çöktürücüler, maksimum %99.9 oranında 
verim elde edebilirler. Yüksek sıcaklıkta, torbalı filtrelere göre düşük basınçta ve daha az 
duyarlılıkta çalışmaktadır. Yapılan kıyaslamaya göre elektrostatik filtreler ve torbalı filtreler 
toz tutma verimliliği açısından diğer filtreleme sistemlerinden daha üstündür. Ancak 
elektrostatik filtreler ekonomik, kullanım ve bakım açısından daha iyi özelliklere sahiptir. 
Değişen sıcaklık ve basınca karşı elektrostatik filtrelerin toz tutucu üstünlüğü verimli çalışan 
en ideal filtreleme sistemi olduğu gösterilmiştir. Elektrostatik filtreler, düşük basınç ve yüksek 
toplama verimliliği ile işletilmesi kolay sistemlerdir.  
Jaworek (2007) eski elektrostatik filtrelere göre son zamanlarda modernize edilerek 
elektrostatik filtreler yenilenmiştir. Geleneksel filtreleme sistemlerine göre elektrik kuvveti ile 
toz toplama yöntemi uygulanmıştır. Böylelikle toplama verimliliğinde artış olduğu 
gözlenmiştir. Yapılan çalışmada toz toplama verimliliğini arttırmadan ziyade elektrostatik 
alanın siklonlar ve yataklı filtreler gibi gaz temizleme cihazlarını gözden geçirmektedir.  Guo 
(2015) Euler-Lagrangian’ a göre Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD) modelinde elektrik 
alanı altındaki gaz-parçacık akışı simüle edilmektedir. Elektrostatik filtrenin giriş boruları, 
delikli plaka, akış bölmeleri ve elektrik alanı için geometrik koşulları değerlendirilmiştir. 
Yapılan optimizasyona göre toplama verimlilikte %20 artış gösterileceği saptanmıştır. Balgün 
(2009) yapmış olduğu çalışmada sonlu elemanlar yöntemi ile elektrotların farklı geometrik 
yapılarda ve dizilimlerde elektrik alanı incelenmiştir. Filtre içerisinde malzemelerin elektrik 
alanın şiddetini nasıl etkilediğini ve nemin elektrik alan şiddetini yükselterek olumsuz gerilim 
atlamaların hızlandırdığı gözlenmiştir.  
Yapılan bu çalışmada elektrostatik filtrelerde performansı etkileyen toz tutma verimliliği 
parametresi incelenmiştir. Buna bağlı olarak elektrostatik filtrelerde tasarımsal olarak 
değişkenlik yapılmıştır. Tasarım çalışması, SolidWorks programında yapılarak Flow 
Simulation’ da akış analizinin hız dağılımı tespit edilmiştir. Elektrostatik filtrelerde giren gaz 
akımının, toplama ve deşarj elektrotuna aktarılmadan, giriş davlumbazında bulunan difüzör 
saclardaki dağılımı gözlenmiştir. Giriş davlumbazına yerleştirilen difüzör saclar gazın 
dağılımına göre delik çaplarının aralıkları ve sayısı ona göre belirlenmiştir.  
 
ELEKTROSTATİK FİLTRELER 
Çalışma Prensibi  
Partikülleri gazdan ayırma işlemi için kullanılan temizleme sistemlerinde, çökeltme olması 
için mekanik ya da moleküler kuvvetler uygulanmaktadır. Elektrostatik filtrelerde, gaz 
akımındaki partikülleri gazdan uzaklaştırmak için elektrik enerjisi kullanılmıştır.  
Elektrostatik filtrenin çalışma prensibine göre belli mikron boyutlara kadar düşürülen gaz 
akımı, ekipmanlardan geçerek elektrostatik filtreye gelmektedir. Gelen gaz akımı, öncelikle 
ESP’nin giriş davlumbazında difüzör saclarından geçerek iç ekipmanlara yönelim sağlar. Sivri 
şekillerde deşarj olarak adlandırılan korona elektrotlarına ve toplama elektrotları ile kurulu iç 
ekipmanları bulunmaktadır. Yüksek gerilim korona elektrotlarına uygulandığında korona 
boşalması oluşmaktadır. Elektron ve iyonlar korona noktasında oluşmaktadır. İyonik akım 
boşluğa doğru akar ve iyon polaritesi negatif ve pozitif olabilir. Bu iyonlar askıda veya 
havada bulunan katı parçacıkları yükler. Elektriksel yüklenmiş parçacıklar Coloumb 
kuvvetinin etkisi ile toplama elektroduna doğru hareket eder ve toplanır. Toplanan katı 
parçacıklar belirli düzeye ulaştığında toplama ve deşarj elektrotları çekiçleme yöntemi ile 
silkeleme yapar.   
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Silkeleme sonucunda toz parçacıkları filtre altında bulunan bunkerden geçerek toz toplama 
haznesine dökülür. Elektrostatik filtreye giren gazın giriş ve çıkış yönleri çalışma prensibine 
göre Şekil 1’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 1. Elektrostatik Gaz Giriş ve Çıkış Yönü 

 
Giriş bölmesinde parçacık yoğunluğuna göre, en fazla sayıda en yüksek düzeyde 
yüklenmesidir. Giriş bölümünde gaz akımı içerisinde büyük parçacıklar içermektedir. Yüksek 
toz tutulma durumu için silkeleme sisteminin en sık kullanıldığı bölümdür. Orta bölüme göre 
toz yoğunluğu girişten daha düşüktür. Sayısı artmış olan ince tozlar tutulur ve toz direnci 
yüksektir. Giriş bölmesindeki silkeleme sonucunda, orta kısma yeniden işleme giren toz 
parçacıkları gelebilmektedir. Çıkış bölmesinde ise, tutunmada sıkıntı yaratan yüksek dirençli 
parçacıklar, küçük boyutlu olarak bulunabilmektedir.  
Elektrostatik filtrenin verimini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bunlar, parçacık 
boyut dağılımı, sıcaklık, parçacık tutunma direnci, gaz akış hızı ve parçacık yoğunluğudur. 
Genelde büyük parçacıkların tutunması daha kolaydır. En zor tutunan parçacık boyutu 0,2- 
0,4 µm mikron olarak gözlenmiştir. Sebebi, küçük partiküllerin alan yüklemesini ısıl iyonlarla 
difüzyon yüklemesine neden olmasıdır. Küçük partiküllerin (<1 µm) bir kısmı, giriş kısmında 
deşarj (korona) boşalmasını azaltarak yüklenen parçacık sayını azaltır. Elektrostatik filtre 
tasarımı parçacık boyutuna göre yapılmalıdır. Tasarlanan elektrostatik filtrelerde en iyi giriş 
hızı 1 ile 1,7 m/s aralığında olmalıdır. Tasarımı yapılan ESP’nin filtre boyutlarını ve gaz 
akışının ortalama değerlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Gaz akışında dikkat edilmesi 
gereken önemli bir diğer husus ise silkeleme sonucunda tekrar işleme giren toz taneciklerinin 
minimum olmasını sağlamaktır.  
Baca gazı çıkışında ölçülen emisyon değerlerinde kütlesel debi ve toz yoğunluğu hesabı 
yapılmaktadır. Kütlesel debi, birim zamanda yayılan havanın kirletici kütlesine ait birimdir. 
Ölçüme göre maksimum işletmede 15 kg/h’ı geçmemelidir. Hesaplamaya göre; 
Kütlesel Debi: Debi x Kütlesel Yoğunluk 
Kütlesel Debi: Birim zamanda yayılan hava kirleticinin (kg/h, g/h, mg/h), 
Debi: Alınan kesitten birim zamanda geçen akışkan hacim (Nm3/h) 
Kütlesel Yoğunluk: Atık gazın birim hacim başına yayılan hava kirletici kütlesi (mg/Nm3)  
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Toz yoğunluğu, atılan gazın birim hacim başına düşen yayılan hava kirletici kütlesidir. Buna 
göre; 

Toz Yoğunluğu = m�-m=
v�-v=

 

 
m2: Ölçüm sonrası tartılan filtre (mg) 
m1: Ölçüm öncesi tartılan filtre (mg) 
v2: Ölçüm sonrası sayaçta okunan kuru hacim (m3) 
v1: Ölçüm öncesi sayaçta okunan kuru hacim (m3) 
Ölçülen değerlere göre, sınır değer ile kıyaslaması için mg/Nm3 birimine göre ölçüm sayısı 
ortalaması alınır.  

Düzeltilmiş Değer = 21-Ref%O�
21-Ölçülen%O�

xÖlçülen Değer 

Düzeltilmiş değer: Düzeltilmiş kütle yoğunluğu (mg/Nm3) 
Ref %O2: Referans alınan oksijen yüzdesi 
Ölçülen %O2: Baca gazında ölçülen oksijen yüzdesi 
Ölçülen değer: Baca gazında ölçülen kütle yoğunluğu (mg/Nm3) 
Tozlar genellikle fiziksel olarak kütle yoğunluğu ve boyut olarak nitelendirilir. 2,5 mikrondan 
büyük parçacıklar kaba, 2,5 mikrondan küçük parçacıklar ise ince olarak adlandırılmaktadır.  
 
Yapısal Özellikler ve Tasarımı 
Elektrostatik filtrenin tasarımsal özelliklerine göre toplama alanı hesabı sonrası en önemli 
yapısı parametre filtre uzunluğudur. Bu durum deşarj (korona) elektrodu sayısına göre 
oluşturulmaktadır. Toplama elektrodu alan hesabı ise filtre içerisindeki hız dağılımı ve difüzör 
sacına göre belirlenir. Difüzör sacına göre gerekli hız, boy oranı ve yapısal dengesine göre 
tasarımı yapılmalıdır. Elektrostatik filtrenin iskelet ve kaplaması gaz ve hava sızdırmalı olarak 
tasarlanmaktadır. Elektrostatik filtre, giriş çıkış bağlantıları, iskelet yapısı, inceleme bakım 
kapakları ve yalıtkan gövde kısımlardan oluşmaktadır.  
Elektrostatik filtreye giren tozlu gaz akışının filtre içerisindeki dağılımı, verimi etkileyen 
parametrelerden birisidir. Yüksek performans için tozun eşit ve birikme olmadan dağılması 
için uygun şekilde yerleştirilmesi yapılmalıdır. ESP girişlerinde, gaz dağılımı için filtre 
girişlerinde orantılı deliklere sahip difüzör sacları dikey olarak yerleştirilmelidir. Optimum 
filtre performans değeri için uygun gaz dağılımı kritik değerdir. Buna bağlı olarak eşit olarak 
yerleştirilen difüzör sacları Şekil 2’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 2. Giriş Davlumbazı Difüzör Sacları Dizilimi  
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Elektrostatik filtre tasarımına göre iki farklı difüzör sacı tasarımı yapılmıştır. Buna bağlı 
olarak giriş davlumbazındaki toz tutma verimliliği incelenerek en uygun difüzör sacı 
seçilecektir. Buna bağlı olarak tasarlanan difüzör sacları levhası şekil 3’te detaylı şekilde 
verilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Giriş Davlumbazı Difüzör Levhaları Tasarımı 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Elektrostatik filtrede iki farklı girişte davlumbazlara yerleştirilen difüzör levhalar 
kullanılmıştır. Yapılan iki konfigürasyona göre davlumbaz uzunlukları değiştirilerek iç kısıma 
yerleştirilen levhaların delik çap aralıkları, adetleri ve uzunlukları değişmesine bağlı olarak 
SolidWorks Flow Simulation programında analiz yapılmıştır. Verilere göre giriş hızı 30.125 
m/sn, sıcaklık 155°C ve basıncı 1.01325 bar olarak değerleri sisteme girilmiştir.  
Giriş davlumbazı uzunluğu 3115 mm ve buna bağlı olarak 11x9 sıra delik çapına sahip 
difüzör sacı kullanılmıştır. Buna göre analiz Şekil 3’te verilmiştir.  

 
Şekil 4. 11x9 sıra Difüzör Sacı 
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Analize göre her difüzör sacı önünde hız tespiti yapılmıştır.  
Giriş davlumbazı uzunluğu 2615 mm ve buna bağlı olarak 10x7 sıra delik çapına sahip 
difüzör sacı kullanılmıştır. Buna göre analiz Şekil 4’te verilmiştir.  
 

 
Şekil 5. 10x7 sıra Difüzör Sacı 

 
Analize göre her difüzör sacı önünde hız tespiti yapılmıştır. Verilere bağlı olarak difüzör saca 
giren hızların dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Giriş Davlumbazı Difüzör Saclarına Göre Hız Dağılımları 

Giriş Hız Dağılımları 
9x11 sıralı Difüzör Levhası 

Hız Dağılımı (m/sn) 
7x10 sıralı Difüzör Levhası 

Hız Dağılımı (m/sn) 

Kanal Giriş Hızı 17.314 10.044 

Difüzör 1. Kademe Orta 
Giriş 

9.127 5.156 

Difüzör 1. Kademe Üst Giriş 8.384 5.251 

Difüzör 1. Kademe Alt Giriş 2.729 4.413 

Difüzör 2. Kademe Orta 
Giriş 

1.174 2.919 

Difüzör 2. Kademe Üst Giriş 4.306 4.249 

Difüzör 2. Kademe Alt Giriş 1.809 1.929 

 
Difüzör sacı 3115 mm olan davlumbazın analiz sonucuna göre ortalama giriş hızı 4-6 m/sn 
olarak tespit edilmiştir. Giriş hızının görüntüleri Şekil 6’da verilmiştir.   
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Şekil 6. Giriş Davlumbazı 11x9 sıralı Difüzör Levhası Hız Dağılımı 

 
Difüzör sacı 2615 mm olan davlumbazın analiz sonucuna göre ortalama giriş hızı 2-4 m/sn 
olarak tespit edilmiştir. Giriş hızının görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 7. Giriş Davlumbazı 10x7 sıralı Difüzör Levhası Hız Dağılımı 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Endüstriyel tesislerde ve sanayilerde atmosfere atılan havanın kalitesi, sınır şartlarına uygun 
emisyon değerlerinde olmalıdır. İlerleyen zamanlarda emisyon değerlerinin daha düşük 
olması ön görülmektedir. Üretimin durdurulmasına kadar sebep olan emisyon değerlerde, 
sanayilerin filtreleme sistemleri kullanarak iyileştirme yapmaları hedeflenmiştir.  
Sürekli işletim özelliğine sahip, düşük çalışma maliyeti ve yüksek toz tutma verimliliği 
sağlayan elektrostatik filtreler endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Elektrostatik filtrelerde performansı etkileyen en önemli etkenler filtre parametreleri ve uygun 
geometrik yapısının oluşturulmasıdır. Buna bağlı olarak uygun seçilmeyen toplama elektrodu 
uzunluğu, korona (deşarj) elektrodu, hava akışının tasarıma uygun olmaması vs. etkenler 
istenilen verimin elde edilmemesine sebep olabilir.    
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Yapılan çalışmaya göre toz tutma verimliliğini etkileyen diğer parametrelerden biri olan giriş 
davlumbazı difüzör sacının, elektrostatik filtrenin performansına etkisi incelenmiştir. 
Çalışmada iki farklı davlumbaz uzunluğuna bağlı olarak difüzör sacları yerleştirilmiştir. Her 
iki difüzör sacında delik çapı 50 mm olarak boyutlandırılmıştır. Buna bağlı olarak davlumbaz 
uzunlukları 3115 mm ve 2615 mm halinde tasarlanmıştır. Tasarımda difüzör sacları iki 
kademede yerleştirilmiştir. 1.Kademe ve 2. Kademe arasındaki uzunluk 1000 mm olarak 
tasarlanmıştır. Elektrostatik filtreye giren gaz akış hızının toz tutma verimliliği için düşük 
olması gerekmektedir. İki konfigürasyonu yapılan çalışmaya göre 2165 mm uzunluğundaki 
davlumbazın giriş hızı 2-4 m/sn ve 3115 mm uzunluğundaki davlumbazın girişi 4-6 m/sn 
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz çalışmasına göre hız dağılımı için 2165 mm 7x10 
sıralı difüzör sacın kullanımı önerilmiştir.  
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ÖZET 
Günümüz şartlarında sürdürülebilir bir gelecek için enerji üretimi son derece önem 
kazanmıştır. Ancak enerji üretiminde nasıl bir yol izleneceği konusunda birçok kavramlar 
önümüze çıkmaktadır. Üretilen enerji ne ile nasıl ne şartlarda hangi kaynaklar kullanılarak 
üretilecek gibi birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Üretilen enerji çoğunlukla ulaşım 
gibi ısınma gibi temel tüketim ihtiyaçlarında, elektrik üretiminde ve endüstriyel alanda  
kullanılmaktadır. Enerji kullanımının artması yeni enerji kaynaklarını araştırmayı da 
beraberinde getirmektedir. Enerji üretmek için güç üretim tesislerine ihtiyaç vardır. Güç 
üretim tesislerinde enerji kaynağı olarak, doğalgaz, kömür, petrol, biyokütle, yenilenebilir 
enerji kaynakları vb. kullanılmaktadır. Elektrik üretim tesislerinde Türkiye de yaygın olarak 
kullanılan enerji kaynaklarından birine de kömürdür. Türkiye‘deki linyit kömürler akışkan 
yakma teknolojisinde kullanılarak buhar elde edilmektedir. Akışkan yatakta yakma teknolojisi 
endüstriyel alanda buhar üretiminde önemli bir yer edinmiştir. Akışkan yataklı kazanların 
enerji verimliliği oldukça yüksektir. Bunun sebebi iyi bir katı-gaz karışımın oluşması ve yakıt 
parçacıklarının uzun süre yatakta kalmasıdır. Akışkan yataklı kazanlarda enerji verimini 
etkileyen parametrelerin başında, yanmanın kalitesi gelir. Enerji verimliliği, yanma sonrası 
meydana gelen ısı enerjisinin kazan içindeki akışkana transfer olmasına, baca gazı emisyon 
değerlerine, ocak, yanma odası ve brülör tasarımına ve  kullanılan yakıt içerisindeki kirletici 
maddelere bağlı olmaktadır. Yapılan bu çalışmada bir sanayi kuruluşunun tasarlamış olduğu 
12 bar basınç ve 189 °C’ de 25 t/h buhar üretim kapasitesine sahip bir kömür yakıtlı dolaşımlı 
akışkan yataklı kazanın, ekipman bilgileri tanıtılmıştır ve kazan tasarım değerleri için 
termodinamiğin birinci yasasına göre verim analizi yapılmıştır. Kazan bir bütün olarak ele 
alınmış ve tasarlanan 12 bar basınç ve 189 °C’ de 25 t/h değerlerde ortaya çıkan kazan verimi 
hesaplanmıştır. Tasarım verileri kullanılarak kazan kapasitesi 14100000kcal/h ve kazan 
verimi %88 olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kazan, verimlilik 
açısından çalışmaya uygun olduğu öngörülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Dolaşımlı akışkan yataklı kazanlar, Verimlilik, Buhar Kazanı 
 

EFFICIENCY ANALYSIS OF A CIRCULATING FLUIDIZED BED BOILER 
 
ABSTRACT 
In today's conditions, energy production has gained utmost importance for sustainable 
development. However, many concepts about how to proceed in energy production come to 
us. The energy produced raises many questions such as what and how to produce it under 
what conditions and what resources it will be produced using. Produced energy consumption 
is used in basic consumption needs such as heating, electricity use and industrial area. Power 
generation facilities are needed to generate energy. Natural gas, coal, petroleum, biomass and 
renewable energy sources are used as energy sources in power generation facilities. Today, 
the increase in energy use brings with it researching new energy sources.  
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One example of one of the widely used energy sources in Turkey is coal. Lignite coals in 
Turkey are used in fluid burning technology to obtain steam. Fluidized bed combustion 
technology has gained an important place in industrial scale steam production. The energy 
efficiency of fluidized bed boilers is very high. This is because a good solid-gas mixture is 
formed and the fuel particles remain in the bed for a long time. Combustion quality is one of 
the most important parameters affecting energy efficiency in fluidized bed boilers. Energy 
efficiency depends on the transfer of heat energy generated after combustion to the fluid in the 
boiler, flue gas emission values, the design of the furnace, combustion chamber and burner, 
and the pollutants in the fuel used.In this study, equipment information of a coal-fired 
circulating fluidized bed boiler designed by an industrial establishment with a pressure of 12 
bar and a steam production capacity of 25 t/h at 189 °C was introduced and efficiency 
analysis was made according to the first law of thermodynamics for the boiler design 
values.In this study, The boiler was treated as a whole and the boiler efficiency of 12 bar 
pressure and 25 t/h at 189 °C was calculated. Using design data, boiler capacity 14100000 
kcal/h and boiler efficiency were calculated as 88%. As a result of the calculations made, it 
was observed that the boiler is suitable for working in terms of efficiency. 
Keywords: Circulation fluid bed boilers ,Efficiency ,Steam Boiler 
 
1.GİRİŞ 
Dünyada ve Türkiye’de enerji tüketimi hızla yükseliş göstermektedir. Bu yükselişle birlikte, 
çeşitli enerji kaynakları araştırılmaya başlanılmıştır. Bunun yanı sıra verimli enerji tüketimi, 
enerji üretiminden dolayı atmosfere atılan bir takım kirlikler, enerji kaynaklarının tüketim 
maliyeti, üretimi, baca gazı emisyon değerlerinin ulusal ve uluslararası standartlarına uygun 
hala getirilmesi, ülkemizde bulunan yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması gibi 
konularda büyük önem kazanmıştır.  Dünyada ve ülkemizde birincil enerji kaynakları 
çoğunlukla ulaşım gibi ısınma gibi temel tüketimde, elektrik üretiminde ve endüstriyel 
alanlarda kullanılmaktadır. Türkiye de en önemli birincil enerji kaynağı olarak linyit kömür 
gösterilebilir. Bir çok endüstriyel kazanlarda elektrik üretimi, ısınma, buhar elde etme gibi 
alanlarda kullanılmaktadır. Ülkemiz de bulunan linyit kömürlerinin değerlendirilmesi ve 
doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak adına akışkan yataklı kazan teknolojisi ülkemizde de 
geçmişten günümüze hızla gelişim göstermektedir. Akışkan yataklı kazan teknolojisi 
endüstriyel alanlarda buhar üretimi için en çok tercih edilen buhar üreteçleri olarak yer 
edinmiştir. Akışkan yataklı kazanlar, yerli enerji kaynaklarının kullanılmasına vesile 
olmasının yanı sıra yüksek verimle çalışıyor olması enerji tasarrufu açısından önemlidir. 
Baysal (2007), yüksek lisans tezi için yapmış olduğu araştırmasında, soğuk model akışkan 
yatak içerisinde ki gaz ve katı halde olan akışın hidrodinamiği çözmek için, gaz ve katı 
fazlarının sürekli ortam gibi varsayıldığı iki-akışkan sayısal modelini kullanmıştır. Bu sayısal 
modeli kullanarak akış hidrodinamiğine etki eden partikül yoğunluğu, yüzeysel gaz hızı ve 
partikül çapını incelemiştir. Çalışmalar sonucunda partikül yoğunluğu, gaz hızı ve partikül 
çapı değişimleri akışkan yatakta katı dolaşım oranını çok fazla etkilediği sonucuna varmıştır. 
Dülger (2007), çalışmasında dolaşımlı akışkan yataklı laboratuar ölçekli kömür yakma 
sisteminde otomatik kontrol tasarımını kullanarak verimli ve düşük emisyonlu yanmayı 
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmıştır. Kömür beslemek için kullanılan motoru ve hava 
akışı için kullanılan fanı kontrol etmek amacıyla 250 kW kapasiteye sahip dolaşımlı akışkan 
yakma sistemine gerekli verileri elde etmek için ölçüm cihazları yerleştirmiştir. Sonrasında 
otomasyon sayesinde sıcaklık değeri, basınç değeri ve baca gazındaki fazla oksijen miktarını 
istenilen aralıkta tutulacak şekilde kontrolü sağlanmıştır. Martinson, C.A., ve arkadaşları 
(2017), yaptıkları çalışmada; bir elektrik santralinin verimliliğini etkileyen parametreleri 
tespit etmek için bir kazan modeli gerçekleştirerek simülasyonunu yapmışlardır.  
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Yapılan analizler sonucunda kazanda oluşan cüruf, kazan enerji ve ekserji verimliliğini 
düşüren en önemli parametre olduğu gözlemlenmiştir. 
Yapılan bu çalışmada bir sanayi kuruluşunun tasarlamış olduğu kömür yakıtlı dolaşımlı 
akışkan yataklı kazanın ekipman bilgileri tanıtılmıştır ve kazan tasarım değerleri için kazan 
verim analizi yapılmıştır. Kazan bir bütün olarak ele alınmış ve tasarlanan kazanın verimlilik 
açısından çalışmaya uygun olup olmadığı irdelenmiştir. 
2.AKIŞKAN YATAKLI KAZANLAR 
2.1 Akışkan Yataklı Kazanlar Hakkında Genel Bilgi 
Bu bölümde akışkan yataklı kazanlar tanıtılacaktır. Akışkan yataklı kazanlar iki grupta 
incelenebilir. Bunlardan birincisi atmosferik akışkan yataklı kazanlar, ikincisi ise basınçlı 
akışkan yataklı kazanlardır. Çalışma prensiplerine göre ise akışkan yataklı kazanlar ikiye 
ayrılır. Bunlar kabarcıklı akışkan yataklı kazanlar ve dolaşımlı akışkan yataklı kazanlar 
(Paksoy, 2014). 
Akışkan yakma teknolojisi genel olarak, yatak içerisinde bulunan malzeme ile kömür 
partiküllerinin bir araya gelerek yanmanın oluştuğu ve neredeyse yanmanın burada 
tamamlandığı, katı parçaların sıvı gibi davranış göstererek yanmanın devam ettiği bölümdür. 
(Köse, 1995). 
 
2.1.1 Kabarcıklı Akışkan Yatak Kazanlar 
Kabarcıklı akışkan yataklı kazanlar, dolaşımlı akışkan yataklı kazanlara göre hızları düşüktür. 
Akışkanlaşma hızı 1–3 m/s’dir.  Enerji elde etmek için düşük kaliteli kaynaklar yakılarak 
düşük emisyonlar elde edilir. Kazan yatağında kullanılacak olan yakıtın tanecik boyutu 
dolaşımlı akışkan yatakta kullanılan yakıta göre daha büyüktür. Akışkanlaşma hızı arttıkça 
kabarcıklar oluşur ve oluşan kabarcıklar sayesinde yatakta bulunan malzemeler homojen 
olarak iyi bir şekilde karışır. Yanmada dolayı oluşan kül, gaz akışı beraberinde taşınır ve bu 
esnada büyük parça halinde bulunan malzemeler siklon tarafından tutularak kazana tekrar 
gönderilir. Bu sayede yanma verimliği artar. Daha küçük parçalar ise bacaya gitmeden önce 
elektrostatik ya da torbalı filtreler tarafından tutulurlar. Bu kazanlar da, yanma odasında ısı 
değiştirgeç yüzeyleri vardır ve bu bölgeden 800 – 900 °C sabit sıcaklık elde edilir. Bu tip 
kazanlar sanayide düşük kapasite gerektiren yerlerde tercih edilir. Dülger (2007). 
 
2.1.2 Dolaşımlı Akışkan Yatak Kazanlar 
Dolaşımlı akışkan yataklı kazanlar, kabarcıklı akışkan yataklı kazanlara göre çalışma hızları 
yüksektir. Dolaşımlı akışkan yataklı kazanlarda 3 ile10 m/s aralığındaki hız değerine  kadar 
çıkılmaktadır. Bu yüksek hızda çalışmasından dolayı erozyon olabilme durumuna karşı yanma 
odasında ısı değiştirgeçleri bulunmamaktadır. Kazana beslenen yakıt ve kireç taşının ufak 
tanecik yapıda olması ve yüksek gaz hızlarından dolayı, yanma odası yatak ve serbest bölge 
olarak ayrılamaz. Yatakta karışan malzemeler, maksimum hızın değerinin üzerine çıkması 
halinde yataktan sürüklenmeye başlamaktadır. Gaz akışı etkisi sayesinde sürüklenerek 
yataktan çıkan parçacıklar siklon tarafından tutularak tekrardan yanma odasına gönderilirler. 
Bu dolaşım sayede partiküllerin ısısından maksimum oranda yararlanmak avantajlı bir 
durumdur. Tekrardan yanma odasına dönen parçacıkların hızı yanma gazı hızından yüksektir 
ve bu sayede yanma odasının sıcaklığı sabit tutulmaktadır.  
Şekil 1. de Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş tarafından hazırlanmış dolaşımlı tip akışkan 
yataklı kazanın 3D görünümü verilmiştir.  
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Şekil 1. Dolaşımlı tip akışkan yataklı kazan 3D model görünümü 

 

Dolaşımlı akışkan yataklı kazan teknolojisinin avantajları şunlardır: 
• Yüksek yanma verimi ve yüksek ısı transfer katsayısı  
Akışkan yataklı kazanların daha iyi bir şekilde katı-gaz karışımına imkân tanıması ve yakıt 
partiküllerinin uzun süre yatakta bulunması sebebiyle yanma verimi yüksektir. Bunun yanı 
sıra kazandan çıkan parçacıklar siklon tarafından tutularak tekrardan yanma odasına 
gönderilmesi ile tüm yakıtın yanması sağlanarak kazan verimi daha da artmaktadır. Yanma 
odasında ısı transfer katsayısı oldukça yüksek değerdedir. Bu sayede ısı transfer yüzeyleri ve 
kazan ebatları konvansiyonel kazanlara oranla daha küçüktür ve bu sayede yatırım maliyetleri 
de düşüktür. (Yazıcı, 2018). 
 
3. ENERJİ ANALİZİ  
3.1. Birinci Yasa Verimi 
 Buhar kazanının birinci yasa verimi genel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 
 

η= = Ü®¯°±®² ®²®³°
´®°±®² ®²®³° = µ¶· ¸-¶· ç

¶· ¸ ¹                                                                                                 (1)  

 
 
3.2.Kazanlarda Enerji Verimliliği 
Kazanlarda enerji verimliliğini etkileyen belli başlı özellikler vardır. Bunlardan ilki yanmanın 
mükemmelliğine ve yanma sonucu açığa çıkan enerjisinin kazanda ki akışkana geçme oranına 
bağlıdır. Ayrıca baca gazından atılan emisyon değerleri de standartlara ve verime uygun 
olarak atılması için yine kaliteli bir yanmaya bağlıdır. Kaliteli bir yanma için ise seçilen 
yakıtın içerisindeki nem oranı kireç oranı yanmaya uygun hale getirilmelidir. Bu nedenle, 
buhar kazanlarında termik verimlerinin yüksek olabilmesi için yanmaya bağlı olarak baca gazı 
emisyon değerleri belli periyotlar çerçevesinde ölçüm cihazları ile kontrol edilmelidir. Kazan 
besleme suyunun kazana ilk giriş sıcaklığı da verimi etkileyen özelliklerden biridir. 
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Kazanlarda termik verim hesabında iki yöntem kullanılır:  
Birinci yöntemde (direkt yöntem): 
• Besi suyu debisi, 
• Buhar debisi,  
• Besi suyu sıcaklık ve basıncı, 
• Ara buharın sıcaklık ve basıncı,  
• Beslenen yakıtın miktarı,  
• Yakıtın alt ısıl değeri ölçülmelidir. 
Kazan tasarımı için kullanılan değerlere göre kazan verimi aşağıdaki formülle (2) hesaplanır. 
 

ɳ = »¼°¼� »½°½
¾¿À                                                                                                    (2) 

 
Burada,  
mb: Buhar debisi (kg/h),  
ms: Su debisi (kg/h),  
ib:  Buhar entalpi değeri (kcal/kg),  
is:  Besi suyu entalpi değeri (kcal/kg),  
B:  Yakıtın debisi (kg/h),  
Hu: Yakıt alt ısıl değeri (kcal /kg). 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
4.1.Kazanın Genel Özellikleri 
25 ton/h buhar kapasitesine sahip buhar kazanı 12 bar basınç ve 189°C sıcaklıkta buhar 
üretimi sağlayan tek ocak dolaşımlı akışkan yataklı buhar kazandır. Ocak tasarımında boru-
lama-boru olarak adlandırılan membran duvara sahiptir. Kazan 4.5 metre refrakter malzemesi 
ile kaplıdır.Su ısıtıcısı olarak ekonomizer, sekonder hava ısıtıcısı olarak reküperatör 
yerleştirilmiştir. Baca gazı, elektro statik filtre sonrası bacaya verilmektedir. 
Kazanda yakıt olarak kömür kullanılmaktadır. Yanma odası içerisinde kömür ve kum karışımı 
sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra baca gazı emisyon değerlerini karşılamak için yanma odasına 
kireç beslemesi yapılmaktadır. Ocağın alt tarafına yerleştirilen akışkanlaştırma nozulları 
sayesinde yanma odasına primer hava verilmektedir. Yanma odasında ki hızlar 4.5 ile 6 m/s 
seviyesine getirilerek, yanma sıcaklığı 850-860C çıkarılmaktadır. Kazan tasarımına göre 
besleme suyu 102°C sıcaklıkta kazana girerek, 189°C sıcaklıkta 12 bar basınçta saatte 25 ton 
debide buhar üretimi gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki Dolaşımlı akışkan yataklı kazanın 
tasarım parametreleri Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo 1. Dolaşımlı akışkan yataklı kazanın tasarım değerleri 
Ana Parametreler Birim Değer 
Kazan Kapasitesi Kcal/h 14100000 

Kazan gücü MWt 18,4 
Buhar debisi t/h 25 
Buhar basıncı bar 12 

Buhar sıcaklığı ºC 189 
Kazan Besi suyu sıcaklığı ºC 102 

Yatak sıcaklığı ºC 855-900 
Hava fazlalık katsayısı - 1.2 

Baca gazı çıkış sıcaklığı ºC 140 
Kazan verimi % 88 

Kömür tüketimi Kg/h 5303,03 
                                                                                      
Kazan tasarımında yakıt olarak linyit kömürü (yerli ve ithal) baz alınmıştır. Tablo 2.’de 
dolaşımlı akışkan yataklı kazanın yanmasında kullanılacak kömürün baz alınan değerleri 
verilmiştir. 
 

Tablo 2. Dolaşımlı akışkan yataklı kazan da kullanılacak olan yakıt özellikleri 
Net Kalorifik Değer Kcal/kg 2500-6500 3000 

Nem % 20 20 
Kül % 20-25 20 

Kükürt % 2 2 
Kömür Tüketimi Kg/h - 5303.03 

 
4.2.Taze Hava ve Baca Gazı Dağıtım Sistemi 
Yakma havası, primer hava ve sekonder hava olarak iki farklı bölgeden yanma odasını besler. 
Yakma havaları primer fan ve sekonder fan aracılığıyla kazana gönderilmektedir. Kazanda 
yanma başladıktan sonra kazan boyunca takip eden gazlar boru içerisindeki suyu ısıtarak 
buhara dönüştürdükten sonra, shelboiler ekipmanına girer. Bu sırayı multisiklon, besi suyu 
ekonomizeri, reküperatör, elektrostaik filtre takip edererek son olarak bacaya giren gaz 
sistemi terk eder. Reküperatörde baca gazı ile ısınan sekonder hava, sekonder fan ile kazana 
giriş yapar. Şekil 2’de dolaşımlı akışkan yataklı kazanın taze hava baca gazı dağıtım şeması 
verilmiştir.  
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Şekil 2. Dolaşımlı akışkan yataklı kazanın taze hava baca gazı dağıtım şeması 

 
4.3. Su-Buhar Sistemi 
Su şartlandırma ünitesinden 40-50 ºC de kondens tankına gelen su degazör besi pompası 
yardımı ile degazöre basılır. Degazör den 102 ºC gelen su ise kazan besi pompası ile 
ekonomizere iletilir. Ekonomizerden geçen suyun sıcaklığı 150 ºC kadar çıkmaktadır. 
Ekonomizerde ön ısıtması yapılan kazan besi suyu buhar dramına iletilir. Buhar dramında 189 
ºC doymuş buhar sıcaklığına ulaşan su, buhar olarak kullanılmak üzere işletmeye gönderilir. 
Şekil 3’de dolaşımlı akışkan yataklı kazanın taze su buhar şeması verilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Dolaşımlı akışkan yataklı kazanın su-buhar şeması. 
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4.4. 25t/h Buhar Kapasiteli Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazanın Verimi  
Tablo 1’ de verilen dolaşımlı akışkan yataklı kazan tasarım değerleri ve Tablo 2’ de verilen 
yakıt özellikleri ile eşitlik 2 kullanılarak kazan verimi hesaplandığında; 
 

ɳ = �Á???ÂÃ¸
Ä Å.(ÆÆÆ,Á-=?�ÂÃÇÈÉ

Ã¸ Å)
ÁÊ?Ê,?Ê.(Ã¸

Ä )(Ê???(ÃÇÈÉ
Ã¸ ))      = 0.88 

 
Kazan verimi %88 olarak bulunmuştur.   
 
5.SONUÇLAR VE BULGULAR 
Bu çalışmada 25 ton/saat buhar kapasiteli dolaşımlı akışkan yataklı kazanda kullanılan 
ekipmanlar tanıtılarak kazanın verim analizi yapılmıştır. Kazan bir bütün olarak ele alınmıştır 
ve hesaplamalar için kazanın tasarım değerleri kullanılmıştır. Kazanın buhar çıkış debisi 25t/h 
buhar basıncı 12 bar ve besleme suyu sıcaklığı 102 Cº olarak tasarlanmıştır. Buna bağlı olarak 
termodinamik doymuş buhar tablolarından buhar sıcaklığı 189 Cº olarak bulunmuştur. 
Verim denklemi kullanılarak kazan verimi %88 olarak bulunmuştur. Tasarlanan bu kazanın 
ideal çalışmaya uygun olduğu tespit edilmiştir. Tasarım değerlerine göre hesaplanan kazan 
verimini gerçek işletmede de elde etmek için; 
Kazan besleme suyu, ekonomizerlere girmeden önce degazör tankı ünitesinde 102 Cº ile 105 
Cº ye kadar ısıtılmalıdır, 
Yatak sıcaklığını 850-900C aralığında tutmak için akışkanlaştırma hız oranları iyi 
ayarlanmalıdır, 
İyi bir yakıt yanması gerçekleştirmek için kullanılan yakıtın nem oranı içerisinde ki kükürt 
miktarı istenilen değerde ayarlanmalıdır ve yakıt beslemesi kazan kapasitesine göre 
yapılmalıdır, 
Baca gazı emisyonlarını sağlamak için hava fazlalık katsayısı oranı seçimine dikkat 
edilmelidir ve tesislerde baca gazı analiz cihazları ile belli periyotlarda baca gazı verileri 
alınmalıdır. Bu sayede herhangi olumsuzlukta kazana müdahale edilebilinir. 
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ÖZET 
Küresel ısınma ve hava kirliği, enerjiye olan ihtiyacın artması ile birlikte sürekli olarak 
artmaktadır.  Endüstrinin ihtiyacı olan enerji karşılanırken harcanan enerji sonucunda açığa 
çıkan atık gazların etkisi ile küresel ısınma ve hava kirliliğinin de artacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Endüstrinin ihtiyacı olan enerjinin sağlanmasının yanında çevreyi tehdit 
eden faktörlerin de minimize edilmesi hedeflenmelidir. Küresel ısınma ve çevre kirliliğine 
sebep olan etkenlerin başında endüstriyel tesislerin bacalarından atmosfere salınan endüstriyel 
atık ısı ve baca gazları gelmektedir. Atmosfere salınan yüksek sıcaklıktaki baca gazları, enerji 
israfına neden olmakla beraber endüstriyel tesislerde atık ısı geri kazanım sistemleri çevre ve 
insan sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Araştırmacılar birçok atık ısı geri kazanım sistemi 
geliştirmiş olup atık ısıdan enerji geri kazanımı için en yaygın yöntemlerden birisi Organik 
Rankine çevrimidir. Endüstriyel tesislerin büyük bölümü, üretim süresince atmosfere baca 
gazı ile yüksek miktarda enerji atmaktadır. Bu çalışmada örnek bir bisküvi fırınının 
bacasından atmosfere salınan baca gazları kullanılarak organik rankie çevrimi ile elektrik 
enerjisi üretim çalışması yapılacaktır. Bisküvinin pişirilmesi için yakıt olarak doğalgaz 
kullanıldığı endüstriyel bisküvi fırınında pişirme süresince bacadan atmosfere salınan egzoz 
gazı ve bisküvi hamurundan buharlaşan su buharı ile birlikte yüksek miktarda enerji 
atılmaktadır. Bacadan atmosfere salınan atık ısının geri kazanımı amacı ile atı ısıdan elektrik 
enerjisi üretmek için organik rankie çevrimi tasarlanmıştır. İncelenen bisküvi fırınında 
atmosfere salınan baca gazları orta sıcaklıklı atık ısı olarak sınıflandırılmaktadır.  Baca 
gazının ısı eşanjöründen geçirilerek üzerindeki enerji organik rankie çevrimine transfer 
edilmiştir. Organik rankie çevriminin komponentlerinin her biri için enerji denge denklemleri 
yazılarak enerji analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda organik rankine çevriminin enerji 
verimi %17.7 olarak hesaplanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Atık Isı Geri Kazanımı, Organik Rankie Çevrimi, Enerji Analizi, Fırın 
Baca Gazları.  
 

ENERGY ANALYSIS OF AN ORGANIC RANKIE CYCLE 
 
ABSTRACT 
Global warming and air pollution are increasing gradually as energy demand increases.  Air 
pollution and global warming has to be taken into account while supplying energy for the 
industry. Not only supplying energy but also minimizing factors that threaten the environment 
has to be aimed. One of the most important reasons for the global warming and the air 
pollution is industrial waste heat and flue gasses released from chimney to the atmosphere. 
Therefore, recovering the waste heat from the industrial plants has vital importance for the 
environment and human health. Researchers developed various waste heat recovery systems, 
one of the most common energy recovery system from waste heat is organic rankie cycle.  
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Mostly, industrial plants which need heat energy for production of goods, releases high grade 
of energy to the atmosphere by means of hot flue gasses during production. In this study, 
Biscuit oven flue gasses taken into account to generate electric energy by using organic rankie 
cycle. Natural gas used to generate energy for baking biscuit in industrial biscuit oven and 
during baking high grade of energy released to the atmosphere from chimney by means of 
exhaust gas and vapor evaporated from biscuit dough during baking. To generate energy from 
flue gasses of biscuit oven, organic rankie cycle has been designed. Flue gas of biscuit oven 
classified as a medium temperature waste heat source. Heat of flue gasses transferred to the 
organic rankie cycle by using heat exchanger. Energy analysis of designed organic rankie 
cycle was carried out. As a result of study, energy efficiency of organic rankie cycle was 
calculated as 17.7%.  
Keywords: Waste heat recovery, organic rankie cycle, energy analysis, oven flue gases.  
 
1. GİRİŞ 
Türkiye’de 1990 yılında kişi başına enerji tüketimi 0.94 TEP (ton petrol eşdeğeri) iken, 2018 
yılında 1.75 TEP olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde ise kişi başına birincil enerji tüketimi 
1990 yılında 3.51 TEP iken, 2017 yılında 3.3 TEP olmuştur [1]. Nüfus ve artan kişi başı enerji 
tüketim miktarı, enerjiye duyulan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Enerjiye duyulan ihtiyaç 
artarken enerjinin etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar hızla artmaktadır. Enerji 
tüketiminin artması fosil yakıtların daha çok kullanılmasına sebebiyet vermekte ve atmosfere 
salınan (CO2) miktarının artması sebebi ile küresel ısınma meydana gelmektedir [1]. 
Bir maddenin etki oluşturabilme yeteneği olarak tanımlanan enerji; sanayi, ısıtma, tarım ve 
hayvancılık ve ulaşım gibi pek çok alanda kullanılmakta olup toplumun refah düzeyinin 
arttırılmasında büyük önem taşımaktadır. Endüstriyel tesislerin büyük bölümünde atmosfere 
atık ısı salınmaktadır.  
Literatürde, atık ısı geri geri kazanımı ve ORC ile elektrik üretiminin olduğu birçok çalışma 
mevcuttur. Bu bölümde baca gazı kullanılarak sistemin enerji veriminin arttırıldığı ve elektrik 
enerjisinin üretildiği çalışmaların bir bölümüne yer verilmiştir.  
Paton JB (2013), endüstriyel ekmek fırınında ısı akısını modellemek için termodinamik analiz 
yapmıştır. Çalışma sonucuna göre harcanan enerjinin %40 ile %49’luk bölümünün atık ısı 
oluğunu tespit etmiştir [2].  
Çavuşoğlu (2020), çalışmasında kürleme ve boya kurutma fırınlarının atık ısısının geri 
kazanılması amaçlanmıştır. Boya kurutma fırınının ısıl kapasitesi 285-630 kWh aralığında 
iken boya pişirme fırınının ısıl kapasitesi 170-850 kWh aralığındadır. Boya kurutma fırınında 
baca gazı sıcaklığı 190.8 ºC iken boya pişirme fırınında baca gazı sıcaklığı 306 ºC olarak 
tespit edilmiştir. Boyanacak malzemelerin boyanma işlemi öncesi hazırlık aşamalarından biri 
de sıcak su ile malzemenin yıkanmasıdır. Fırın bacalarının bulunduğu bölgenin ekonomizer 
uygulaması için elverişli olduğu tesiste kombi ile karşılanan sıcak su ihtiyacının ekonomizer 
ile karşılanması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda tesisin doğalgaz tüketim miktarının %10-
12 aralığında azalacağı öngörülmüştür [3]. 
Yağlı (2014), çalışmasında bir demir-çelik fabrikasında yer alan tav fırınında 700 ºC sıcaklığa 
sahip egzoz gazı reküperatörden geçirilerek taze yakma havasının ön ısıtılmasında 
kullanılmıştır. Taze yakma havasına ön ısıtma yaptıktan sonra, 400 ºC sıcaklıkta bulunan 
egzoz gazı ORC akışkanını ısıtmaktadır. Isısını çevrim akışkanına vererek 90 ºC ile 120 ºC 
aralıklarına kadar soğutulan egzoz gazı bacadan atmosfere salınmaktadır. Farklı iş 
akışkanlarının denendiği çalışmada akışkan optimizasyonu yapılıp sistemin simülasyonu 
EBSILON yazılımı kullanılarak yapılmıştır.   
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Çalışma sonucunda ORC kullanılarak kurulan atık baca gazı geri dönüşüm sisteminin enerji 
verimi %17.1 olarak hesaplanırken ekserji verimi ise %36.7 olarak hesaplanıp yaklaşık 410 
kW elektrik enerjisi üretilebilirliği görülmüştür [4]. 
Mukherjee vd. (2017), çalışmasında yıllık 525,000 Nm3 doğalgaz tüketimi olan endüstriyel 
gofret pişirme fırınlarına entegre edilecek hava-hava ısı geri kazanım sistemi ile yakma havası 
30 ºC‘den 105 ºC’ye kadar ısıtılıp yakma işlemi gerçekleştirilerek en az %4 yakıt tasarrufu 
sağlanacağı ve CO�  emisyonunun yıllık 43 ton azalacağı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan 
denemelerde yakma havasının sıcaklığının arttırılmasının üretilen gofret kalitesine herhangi 
bir olumsuz etkisinin olmadığı tespit edilmiştir [5]. 
Hasanuzzaman vd. (2012), çalışmasında dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %35’inin 
endüstriyel sektörlerde tüketildiğini ve yakın gelecekte bu payın artacağını vurgulamıştır. 
Ayrıca endüstriyel fırınlarda tüketilen enerjinin %25-%50’lik bölümünün egzoz gazı olarak 
bacadan atmosfere salındığı belirtilmiştir. Çalışmada belirtildiği üzere reküperatör kullanarak 
%25’e kadar enerji tasarrufunun sağlanabileceği ifade edilirken ekonomizer kullanarak %10-
%20 aralığında enerji tasarrufu sağlanabileceği belirtilmiştir [6].  
Vatandaş (2016), çalışmasında bir emaye pişirme fırınının enerji ve ekserji analizlerini 
gerçekleştirip sistemde yapılan iyileştirme sonucunda enerji ve ekserji verimlerini arttırmayı 
amaçlamıştır. Çalışmanın sonucunda fırının enerji ve ekserji verimi sırasıyla %13 ve %9 
bulunmuştur. Fırına giren ürüne aktarılan enerjinin harcanan enerjinin %13’ü olduğu ve fırına 
kapasitesinin altında yükleme yapıldığı tespit edilmiştir. Baca gazı oranının %40 seviyesinde 
olması fırının veriminin düşük olduğunu, baca gazı analizi sonrası ise verimsiz yanmanın 
oluştuğu tespit edilip brülörler reküperatörlü brülörler ile değiştirilmiştir. Fırın yüzeyinde 
%7’lik ısı kaybı gözlenmiş, izolasyon malzemesinin ömrünün dolduğu tespit edilip izolasyon 
iyileştirmesi yapılmıştır. Sisteme ekonomizer ilave edilip 281℃ olan baca gazı sıcaklığı 145 
℃’ye düşürülmüştür. İyileştirme sonrası enerji ve ekserji analizleri tekrarlanarak sırasıyla 
%28 ve %20,3 tespit edilmiştir [7].  
Lemmens S, Lecompte S, (2017), çalışmasında ORC’nin 90 ℃ ve üzerindeki sıcaklık için 
uygulanabilir olduğundan bahsedilen çalışmada 375 kW kapasiteye sahip fırın incelenmiştir. 
Enerji tüketiminin büyük bölümünün fosil yakıtlardan sağlandığından bahsedilen çalışmada 
endüstride harcanan enerjinin %20-%50’lik bölümünün atık ısı olarak atmosfere salındığı 
vurgulanmıştır. CO2 emisyonunu azaltmak için ORC’nin tercih edildiği sistemde 240℃-250 
℃ olan baca gazı sıcaklığı ORC çevriminden geçtikten sonra 160 ℃’de atmosfere 
salınmaktadır [8].  
Zhou vd. (2013), çalışmasında ısı geri kazanım sisteminin ısı kaynağının sıcaklığına göre üç 
kategoriye ayrıldığından bahsetmiştir. 230 ºC’nin altındaki ısı kaynakları için düşük sıcaklıklı 
ısı kaynağı, 230 ºC ile 650 ºC aralığındaki sistemler için orta sıcaklıklı ısı kaynağı, 650 ºC’nin 
üzerindeki sistemler için ise yüksek sıcaklıklı ısı kaynağı olarak sınıflandırılmıştır.  Atık ısı 
sistemlerinin yaklaşık %50’lik bölümünün düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarının oluşturduğu 
vurgulanmıştır. Zhou ve arkadaşları düşük sıcaklıkta bulunan baca gazından enerji geri 
kazanımında ORC’nin kullanılması amaçlanmıştır. İş akışkanı olarak R123’ün seçildiği 
sistemde ısı kaynağı olarak LPG kullanılarak endüstriyel baca gazı simüle edilmiştir. Baca 
gazının sıcaklığı 30 ºC-220 ºC aralığında tutulmuştur. Sistemin performansı ve buharlaştırma 
basıncı ile ısı kaynağının sıcaklığı, iş akışkanının kızgın buhar sıcaklığı araştırılmıştır. 
Araştırma sonucunda çevrim verimi, türbin çıkış gücü ve sistemin ekserji veriminin 
buharlaşma basıncı ile arttığı, ısı geri kazanım verimi, türbin çıkış gücü ve sistemin ekserji 
veriminin ısı kaynağının sıcaklığını ile arttığı, kızgın buhar sıcaklığının sistem performansına 
negatif etki oluşturduğu görülüp maksimum çevrim veriminin %8.5, ısı geri kazanım 
veriminin %22 olduğu tespit edilmiştir [9]. 
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Peris vd. (2015), çalışmasında organik rankie çevriminin rankie çevrimine göre daha düşük 
sıcaklıklı ısı kaynakları için kullanılan bir sistem olduğundan bahsedilmiştir. Örnek bir 
seramik fırınının egzoz gazı kullanılarak ORC ile 40 kW elektrik enerjisinin üretildiği bir 
sistemin amortisman süresinin 2.5 ile 4 yıl arasında olduğu belirtilmiştir. Peris ve arkadaşları 
deneysel çalışma verileri ile laboratuvar çalışma verilerini karşılaştırmıştır. ORC’nin 
laboratuvar ve endüstriyel çalışma verileri kullanılarak ısı geri kazanım sisteminin modeli 
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model ile iş akışkanının giriş sıcaklığı, iş akışkanının hacimsel 
debisi ve çevre sıcaklığına bağlı olarak üretilen net elektrik gücü ±%5 hata aralığında 
hesaplanabilmektedir [10]. 
Loni vd. (2020), çalışmasında atık ısı kazanım sistemlerinin atık enerjiler ile kullanılabilir 
enerji üretilmesinden bahsetmektedir. CO2 emisyonunun azaltılmasında etkili olan enerji geri 
dönüşüm sistemlerinden ORC üzerine çalışılmıştır. Esnekliği ve uyumluluğu sayesinde 
düşük, orta ve yüksek sıcaklıklı ısı kaynaklarının tamamında kullanılabildiği için ORC 
sistemleri tercih edilmektedir. ORC’nin düşük sıcaklıkta akışkan kullanılarak elektrik 
üretiminde kullanıldığı ve bakım maliyetinin düşük olduğundan bahsediliyor. ORC nin birçok 
farklı akışkan ile çalışabileceği, her bir durum için ayrı iş akışkanı kullanımına gerek olmadığı 
vurgulanmıştır. İş akışkanının seçiminde ısı kaynağının sıcaklığı en önemli parametre olarak 
gösteriliyor. Genel kural olarak yüksek sıcaklıklar için organik akışkan kullanılır ve yüksek 
sıcaklıklarda Carnot çevrimine göre termodinamik verim daha fazladır. Ek olarak, çevre 
dostu, yanmayan ve zehirsiz olması da değerlendirilebilir [11]. 
Bu çalışmada incelenecek olan bisküvi fırınında da atmosfere bacadan yakıt olarak kullanılan 
doğalgazın yanması sonucu oluşan egzoz gazı ile beraber bisküvinin pişmesi sürecinde 
bisküvi hamurundan buharlaşan su buharı atılmaktadır. Bu çalışmada bacadan atmosfere 
salınan atık gazın özellikleri kullanılarak organik rankie çevrimi tasarımı yapılıp organik 
rankie çevriminin enerji analizi yapılacaktır. 
 
2.MATERYAL METOD 
Bu çalışmada endüstriyel tip bisküvi fırınının atık ısısı kullanılarak organik rankie çevriminin 
enerji analizi yapılarak organik rankie çevriminde elektrik enerjisi üretimi yapılacaktır. 
Endüstriyel bisküvi fırınının bacasından atmosfere salınan atık ısının özellikleri Tablo 1. ‘de 
verilmiştir.  
 

 Tanım Değer 
1 Ölü Hâl Sıcaklığı (�?) 298.15 K 
2 Ölü Hâl Basıncı (
?) 101.325 kPa 
3 Egzoz Gazının Entalpisi (ℎ3M) 447.43 kj/kg 
4 Egzoz Gazının Kütlesel Debisi (�· 3M) 0.2884 kg/sn 
5 Su Buharının Entalpisi (ℎ�Ë) 2934.9 kj/kg 
6 Su Buharının Kütlesel Debisi (�· �Ë) 0.125 kg/sn 
7 Baca Gazı Sıcaklığı (�Ë,Ì,) 503.15 K 
8 Baca Gazı Kütlesel Debisi ((�· ËM) 0.413 kg/sn 
9 Baca Gazı Özgül Isısı (ÍÁ) 4.897 (kj/kg.K) 

Tablo 1. Baca Gazına Ait Özellikler 
 
2.1. ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ İLE ATIK ISI GERİ KAZANIMI 
Basit bir ORC sisteminin şematik çizimi Şekil 1.’de gösterilmiştir. Bu çalışma kapsamında 
incelenecek olan basit ORC sistemi dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar; pompa, ısı eşanjörü, 
türbin ve kondenser olarak sıralanmaktadır.   
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Endüstriyel bisküvi fırınının bacasından atmosfere egzoz ve su buharı ile salınan atık ısının 
geri kazanımını ORC çevriminde yer alan türbinin elektrik jeneratörüne bağlanıp elektrik 
enerjisi üretilmesi ile sağlanacaktır. 
Baca gazı Şekil 1.’de şematik çizimi bulunan ORC’de yer alan ısı eşanjörüne 5 numaralı 
düğüm noktasından girip 6 numaralı düğüm noktasından ORC’yi terk ederek atmosfere 
salınmaktadır.  

 
Şekil 1. Isı Geri Kazanımı İçin ORC [12] 

 
2.1.1. ORC SİSTEMİN TANIMLANMASI VE MODELLENMESİ 
ORC sisteminin analizini basit hale getirebilmek için aşağıdaki kabuller yapılmıştır [12]: 
- Bütün işlemler zamandan bağımsız olarak gerçekleşmektedir.  Isıl kayıplar, sürtünme 
kayıpları, kinetik enerji değişimi, potansiyel enerji değişimi ihmal edilmiştir. İş akışkanının ısı 
eşanjöründe ve kondenserde basınç değişimine uğramadığı kabul edilmiştir. 
- İş akışkanının kondenser çıkışında doymuş sıvı olduğu kabul edilmiştir. 
- Türbin ve pompanın izantropik verimlerinin Î~|4Ë/0 , Î�z.�, , 0.8 olduğu kabul 
edilmiştir. 
- Isı eşanjörü ve kondenser verimlerinin Î-3Ï, Î5z0Ð, 0.85 olduğu kabul edilmiştir. 
- Elektrik jeneratörünün veriminin, Î�30, 0.95 olduğu kabul edilmiştir. 
- Isı eşanjöründeki minimum sıcaklık farkının, ∆���, 10 � olduğu kabul edilmiştir. 
- Türbin giriş sıcaklığının, sıcak akışkandan 10 � daha düşük olduğu kabul edilmiştir. 
- Sıcak akışkanın eşanjöre giriş sıcaklığının 503.15 � olduğu kabul edilmiştir. 
- İş akışkanının türbin giriş basıncının 5000 kPa, türbin çıkış basıncının ise 130 kPa 
olduğu kabul edilmiştir. 
 
2.1.2. ORC’NİN ENERJİ ANALİZİ 
ORC çevriminde iş akışkanı olarak R123 kullanılacaktır. R123’ün termodinamik özellikleri 
REFPROP Version 8.0 yazılımı kullanılarak elde edilmiştir.  
Sistemin enerji analizi için ihtiyaç duyulacak denklemler ORC sisteminin her bir bölümü için 
aşağıda ifade edilmiştir. 
- Pompa enerji denklemleri; 
 P·�z.�, = �· ÒZ ∗ (ℎ� − ℎ=) = �· ÒZ ∗ (ℎ�� − ℎ=)/Î�z.�,    (1) 
- Isı Eşanjörü enerji denklemleri; 
 Õ·3 = �· Á ∗ ÍÁ ∗ ∆�ÁÖÆ = �· ÒZ ∗ (ℎÊ − ℎ�)/ Î-3Ï    (2) 
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- Türbin enerji denklemleri; 
 P· ~ü4Ë/0 = �· ÒZ ∗ (ℎÊ − ℎ�) = �· ÒZ ∗ (ℎÊ − ℎ��) ∗ Î~|4Ë/0   (3) 
- Jeneratör enerji denklemleri; 
 P·�30 = Î�30 ∗ P· ~ü4Ë/0        (4) 
- Kondenser enerji denklemleri; 
 Õ·× = �· ÒZ ∗ (ℎ� − ℎ=) = �· ÌÒ ∗ (ℎØ − ℎÙ)     (5) 
- Sistemin net çıkış gücü; 
 P· 03~ = P·�30 − P·�z.�,        (6) 
- Sistemin termal verimi; 

 Î~- = Ú· ÛÜÝ
Þ·Ü           (7) 

 
3. BULGULAR 
Çalışmada bisküvi fırınının atık gazlarının kullanıldığı ORC sisteminin enerji analizi 
yapılmıştır. Egzoz gazı ve su buharı bisküvi fırınının bacasından atmosfere salınmaktadır. 
Bisküvi fırınının verimini arttırmak için baca gazının enerjisini kullanarak ORC ile elektrik 
enerjisi üretilecektir. 
ORC’nin enerji analizi sonucunda; 5.2 kW enerji pompa tarafından harcanarak iş akışkanının 
basıncı arttırılmıştır. 64.0 kW enerji türbinde üretildikten sonra jeneratör çıkışından 60.8 kW 
elektrik enerjisi elde edilmiştir. ORC ile üretilen net iş ise 55.60 kW olarak hesaplanmıştır. 
ORC’nin enerji verini ise %17.7 olarak hesaplanmıştır. ORC’nin düğüm noktalarının 
termodinamik parametreleri Tablo 2.’da belirtilmiştir.   
 

Points 
T 

(K) 
P 

(kPa) 
�·  

(kg/s) 
h 

(kj/kg) 
s 

(kj/kg.K 
c 

(�ß/��. �) 
0 298.15 101.325 1.234 225.14 1.0879  
1 265.03 130 1.234 235.29 1.1213  
2 265.45 5000 1.234 239.50 0.124  
3 488.15 5000 1.234 493.68 1.745  
4 390.57 130 1.234 441.82 1.7818  
5 503.15  0.413   4.897 
6 280.45  0.413    

∆��� 10 � 
Î~ü4Ë/0 0.8 
Î�z.�, 0.8 
Î3ş,0�ö4 0.85 

Î5z0Ð30�34 0.85 
ÎM30 0.95 

Tablo 2. ORC’nin Düğüm Noktalarının Termodinamik Parametreleri 
 
4. SONUÇ 
Saatte 1850 kg bisküvinin üretildiği endüstriyel tip fırında yakıt olarak doğalgaz kullanılmış 
olup saatte 77.6 NmÊ  doğalgaz tüketimi yapılmıştır. Endüstriyel tesiste fırını bacadan terk 
eden egzoz gazı ile su buharının organik rankie çevriminden geçirilerek elektrik enerjisi 
üretilmesi mümkün olmaktadır. İş akışkanı olarak R123 akışkanının kullanıldığı çevrimde net 
olarak 55.60 kW elektrik enerjisi üretilmiştir. ORC’nin termal verimi ise %17.7 olarak 
hesaplanmıştır.   
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Farklı iş akışkanı ve basınçlarda tekrar hesaplamalar yapılarak ORC’de üretilen elektrik 
enerjileri karşılaştırılabilir. Ayrıca benzer şekilde aynı bina veya tesiste birden fazla atık ısı 
kaynağı olması durumunda atık gazlar tek bir noktada birleştirilerek ORC’de elektrik 
üretiminde kullanılabilir.  
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Abstract 
Ceramic – metal assemblies produced with brazing, are widely used in many areas such as the 
electrical electronics industry, aerospace industry and medical applications. These structures 
produced in this way offer various advantages in terms of mechanical, thermal and chemical 
resistance compared to their equivalent ceramic, metal or polymer structures, and therefore 
they attract attention in the academic and industrial fields.  Owing to active brazing, these 
assemlies can be developed directly without the need for any additional processing. Within 
the scope of the preparation fo the active brazing experiments, the surface of the ceramic and 
metal samples, which are the interfaces to be joined, were cleaned with acetone and alcohol 
respectively. By using filler, active brazing processes under vacuum were carried out within 
the scope of joining ceramic and steel. For this purpose at <1xE-4 mbar atmosphere, brazing 
temperature of 815°C and brazing time of 2 min. were applied. It is aimed to determine the 
suitability of these brazing parameters with the relevant filler material. The combined samples 
were examined by visual inspection. Afterwards, scanning electron microscope (SEM) 
analysis was performed on the samples and the interfacial regions were examined. The 
brazing temperature was found to play a dominant role in the joint. It was observed that the 
applied brazing time caused a slightly effect on the joint. The characterization and analysis 
results indicated that the brazing temperature has significant effect for the use of filler alloy 
and also for joining the ceramic and metal materials. 
Keywords: Active Brazing, Brazing Filler, Brazing Temperature, Ceramic-Metal Joining 
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DEVELOPMENTS IN THE PERSIAN GULF AND OMAN SEA DURING THE 
SELJUK PERIOD 
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Department of History, Urmia University 
 
Abstract 
With the emergence of the powerful Seljuk dynasty, Iran's traditional political, military and 
economic sovereignty was restored on the south and southeast coasts. The comprehensive 
conquest of the Seljuqs over the northern half and the southern shores of the Persian Gulf was 
a reminder of the extensive role played by Iranian elements in ancient times. The overthrow 
of the Amirs of El Boyeh, the supervision of the Atabakan of Fars and the local governments 
of the islands, the formation of a powerful military fleet by the Seljuk of Kerman, the strength 
of the Seljuk army, close links with the major economic centers of the Persian Gulf and the 
Oman Sea, and the conquest of strategic areas in the southern part of the Strait of Hormuz. 
Like Oman, it was one of the effective factors in this process. Simultaneously with the 
formation of the Seljuk Empire, the last survivor of the Al-Buyeh dynasty, Al-Mulk al-Rahim, 
the son of Amir Abu Kalijar, ruled over Kerman, Fars, Khuzestan, Arab Iraq and Oman. In 
the year (447 AH) he was captured by Tughrel Seljuq (429-455 AH) and his sea territory was 
annexed to the Seljuks. With the collapse of Al-Buyeh, which had reached complete decline 
as a result of internal battles, the Seljuk rule was established in the coastal areas of the south. 
From this time onwards, the administration of the mentioned areas was mainly carried out by 
the Kerman Seljuk branch (433-583 AH).During the reign of Alb Arslan (455-465 AH), Iran's 
political borders were established in the southern sea borders.With the accession of Malik 
Shah, the Seljuk land and sea empire achieved a unique development. According to Ibn 
Khalqan, no one had achieved this task after the era of the early Caliphs. The length of his 
vast empire extended from Kashgar in the farthest region of Turkestan to Jerusalem and its 
width from Constantinople to the Caspian region. During the entire period of Seljuk rule, the 
Seljuks of Kerman had the authority over the interaction of the Persian Gulf and the Oman 
Sea from the central government of Iran. Their 150-year rule brought stability and prosperity 
to these regions. 
Keyword: Persian Gulf and Sea of Oman, Seljuq, developments, politics, economy.
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CONTEMPORARY CULTURAL-DIPLOMATIC RELATIONS AND RELATIONS 
BETWEEN CYPRUS AND RUSSIA – A HISTORICAL PERSPECTIVE 

 
Yoanna Postompirova 
Bulgaria, University of Veliko Tarnovo "St. St. Cyril and Methodius", Faculty of History 
 
Abstract 
Culture in European countries is not only a basis for the formation of society, but also a part 
of national and European politics. This is especially characteristic of our modern times. 
Relations between the Soviet Union and the Republic of Cyprus have been maintained since 
August 18, 1960. On April 7, 1992, Russia was recognized by Cyprus as the legal successor 
of the Soviet Union. The centuries-old relations between Russia and Cyprus, based on 
historical, religious and cultural ties between the two peoples, are a powerful foundation for 
bilateral relations in the modern historical period. The national and cultural rapprochement 
between the two peoples is an example of the multifaceted relations between Cyprus and 
Russia at all levels, from the official to the everyday level of relations between ordinary 
people. As a result of our research, we have found that Russian-Cypriot cultural relations 
developed on the basis of an intergovernmental agreement on cooperation in the fields of 
science, education and culture between Cyprus and the USSR, signed in 1972. It was 
supplemented by an agreement on cooperation between the Ministries of Culture of the two 
countries in July 1994. The data we have studied gives us grounds to assert that Russian-
Cypriot relations are traditionally friendly, the ties existing right down to contacts between the 
Heads of State, who meet both in the framework of summits and make reciprocal official 
visits.  
Keywords: Culture, Cyprus, Russia, historical, cooperation, the traditions 
 
Culture in European countries is not only the basis for the formation of society, but also part 
of national and European politics. This is particularly characteristic of our modernity. The 
actions of the Republic of Cyprus, according to the country's official strategy, which states 
that they are aimed at strengthening cooperation between culture and education, but also at 
supporting and promoting their activities in the field of education and the dissemination of 
knowledge about culture and traditions among the citizens of the world, the preservation of 
cultural heritage and monuments of international importance, non-commercial cultural 
exchanges, artistic and literary creation, including the audiovisual sector, education in 
democratic citizenship and e  
According to Yordanova (2022), in relation to the cultural policy pursued by Cyprus, due to 
historical, political, geographical and administrative particularities, this area has a number of 
distinctive features. The cultural model is coupled with the state's desire to expand cultural 
policy and carry out a large-scale decentralisation of administrative resources based on the 
Constitution. Tracing the development of the Cypriot historical and cultural tradition, 
Yordanova (2022) adhering to the historical record argues that it is very rich and dates back to 
the seventh millennium BC. Cyprus occupies a strategic location in the Mediterranean, which 
is why it has often been subject to a number of conquerors, as well as under the influence of 
many different cultures and civilizations, such as the Phoenicians, Assyrians, Egyptians, 
Persians, Athenian Empire Hellenistic dynasty, Roman Empire, Byzantine Empire, French 
Louisianians, Venetians, Ottoman Turks since 1571 and finally the British Empire from 1878 
to 1960, when Cyprus gained its independence. Responsibility for cultural policy was 
transferred to a number of ministries and semi-governmental organisations.   
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Examples include the Department of Antiquities, which was established in 1935 within the 
Ministry of Communications and Public Works and is responsible for ancient, Byzantine and 
medieval culture. It is also responsible for culture that was developed during Ottoman rule. It 
should also be pointed out that the Ministry of Culture is responsible for the management and 
operation of the Archaeological Museum of Nicosia and the municipal museums, for the 
maintenance and preservation of cultural heritage, and for archaeological research and 
excavations, which are also under the auspices of UNESCO. We find the responsibility of the 
Ministry of the Interior in the broadcasting by the media of programmes on culture through 
the Media Directorate, in a good and friendly tone of understanding. 
Relations between the Soviet Union and the Republic of Cyprus have been maintained since 
18 August 1960. According to historical records, on 7 April 1992 Russia was recognised by 
Cyprus as the successor of the Soviet Union. As a result of our research, we have established 
that Russian-Cypriot cultural relations have developed on the basis of an intergovernmental 
agreement on cooperation in the fields of science, education and culture between Cyprus and 
the USSR, signed in 1972. It was supplemented by an agreement on cooperation between the 
Ministries of Culture of the two countries in July 1994. The data we have studied gives us 
grounds to assert that Russian-Cypriot relations are traditionally friendly, the ties existing 
right down to contacts between the Heads of State, who meet both in the framework of 
summits and make reciprocal official visits. Above all, contacts between the countries also 
develop at the level of ministries (including ministries of foreign affairs, ministries of culture) 
and parliaments. E.g., as of October 2022, there are twenty-six interstate and 
intergovernmental agreements between the countries that regulate bilateral cooperation. 
Cultural relations are very actively developed, including between the Orthodox Churches of 
the two countries. As early as 1978, the Russian Centre for Science and Culture was opened 
in the capital Nicosia, and since 2021 it has been renamed the Russian House, which is also 
one of the branches of the Rossotrudnichestvo organisation abroad. We also find a wide 
interaction between Cyprus and Russia in the commercial and economic sphere. According to 
Cyprus statistics, in 2021 the volume of trade between the countries reached 2.667 billion US 
dollars. Cyprus is one of the main investor countries in Russia. In 2021, Russia will open its 
consulate in the unrecognised Turkish Republic of Northern Cyprus on the island.  
The aim is to serve the approximately 15 000 Russian citizens living there, although it is in 
opposition to the political mood in the Greek part of the island. Another important proof that 
Cyprus was known even in schools during the Soviet Union are the solidarity actions with the 
people of Cyprus that were organised by Soviet students in the 1970s, after the invasion of 
Turkey and the division of the island in 1974. In 1990, a joint exhibition called "9000 Years 
of Cypriot Civilization" was organized, which was a landmark event in the cultural life of the 
Republic of Cyprus. "Days of Russian Culture" are regularly held on the island and "Days of 
Cyprus in Russia" have been organised in Moscow and St Petersburg on several occasions. 
The annual Cyprus-Russia Festival, the largest celebration of friendship with Russia in 
Europe, gathering thousands of participants, is held under the patronage of the President of 
Cyprus. The Head of State personally opened the festival by welcoming the guests. In 
October 2018, the international project "Russian Theatre Seasons in Cyprus" was launched, 
which continues until June 2020. Since the mid-1990s, Russian-language newspapers and 
magazines began to appear in Cyprus, and in the early 21st century Russian-language radio 
stations, schools and kindergartens appeared. Many immigrants from the republics of the 
former USSR and Eastern European countries speak Russian in Cyprus.  
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The oldest public organisation connected with Russia in Cyprus is the Cyprus-USSR 
Friendship Society (now the Cyprus-Russia Friendship Society), established in the mid-1960s. 
In 1962, at the invitation of this organisation, the first cosmonaut Yuri Gagarin paid an 
official visit to Cyprus. In the same year, with the assistance of the Society, the first Russian 
language school appeared in the Republic. In 1965, the first protocol on cultural ties between 
the Cyprus-USSR and USSR-Cyprus Friendship Societies was signed. At the same time, at 
the invitation of the society, the famous Soviet writer Boris Polevoy visited Cyprus. 
 In 2000, a monument was erected in Limassol to A. Pushkin by Alexander Balashov, in 
honor of the 200th anniversary of the poet's birth (the installation of the monument was made 
possible thanks to the support of the Association of Russian Businessmen in Cyprus). In 2014, 
a new bust of Gagarin was unveiled and he was declared an honorary citizen of Famagusta 
and Limassol, in memory of the events of 1962, when the first cosmonaut on Earth was 
personally in Cyprus. In October 2009, in commemoration of the 900th anniversary of the 
pilgrimage of Abbot Daniel to Mount Stavrouni, the efforts of the Russian Orthodox 
Educational Centre and the Russian Centre for Science and Culture solemnly unveiled a 
monument to the first pilgrim who laid the foundations of spiritual ties between the peoples of 
Cyprus and Russia. 
 

 
Fig. 1 Unveiling of the monument to the world's first cosmonaut Yuri Gagarin, in 

Limassol, Cyprus 
 
The friendly nature of bilateral relations is reflected in the identity or closeness of the 
positions of the two countries on important international issues, as well as in Russia's 
consistent and substantial support for efforts to achieve a just, viable and comprehensive 
solution to the Cyprus problem on the basis of the relevant UN Security Council resolutions. 
The centuries-old relations between Russia and Cyprus, based on historical, religious and 
cultural ties between the two peoples, are a powerful basis for bilateral relations in the modern 
historical period.   
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The national and cultural rapprochement between the two peoples is an example of the 
multifaceted relations between Cyprus and Russia at all levels, from the official to the 
everyday level of relations between ordinary people . All this is confirmed by the celebration 
in 2015 of the 55th anniversary of official diplomatic relations between Cyprus and Russia. 
The results of this anniversary show the determination of Russia and Cyprus to expand 
partnership relations. The main starting point were the talks between Presidents Vladimir 
Putin and Nicos Anastasiades, which took place in Moscow on 25 February 2015 and 
culminated in the signing of a number of important bilateral agreements. Cyprus and Russia 
have signed more than 60 bilateral agreements, of which 12 were signed during the official 
visit of President Nicolas Anastasiades. The two bilateral visits to Russia, which took place in 
March 2015, included 12 bilateral visits to Russia and 12 bilateral visits to Russia. 
During the latest visit of the President of the Republic of Cyprus, Nicos Anastasiades, to 
Moscow in October 2017, the two countries signed a Joint Action Programme for the period 
2018-2020, covering the full range of areas of bilateral cooperation, such as politics, 
economy, energy, defence, trade, international issues and problems related to the European 
Union . In addition, the respective Ministers of the two countries signed agreements between 
the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Russian Federation on 
merchant shipping, international road transport, communications and information technology 
and cooperation in humanitarian operations in the event of a crisis. 
A Memorandum of Cooperation between the Ministry of Justice and Public Order of the 
Republic of Cyprus and the Prosecutor General's Office of the Russian Federation and a Joint 
Declaration between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the 
Russian Federation on Cooperation in the Field of Economic Modernisation were also signed. 
The year 2020 marks the 60th anniversary of diplomatic relations between the two countries. 
Although it must be said that they are much older - at the official level the countries have 
been interacting since the 12th century.Russia and Cyprus are united by strong spiritual and 
cultural ties, which their peoples highly value and preserve. Currently, Cyprus is home to a 
large and active Russian community - some 45,000 people - who are part of the island's 
multicultural community and make a productive contribution to the development of Cypriot 
society as a whole. We know that Cyprus is popular in Russia as a tourist destination - around 
800 000 people come here on holiday every year - and also as a business centre for a fairly 
significant number of Russian companies. The special relations that have developed over 
recent decades are the result of long-standing cooperation and friendship, creating the 
necessary conditions for reliable, stable and long-term cultural, economic and political 
interaction. Regular exchanges of visits at the highest level have taken place over this long 
historical period. For example, the President of Russia visited Cyprus in 2010 and the 
President of Cyprus visited Russia three times - twice in 2015 and once in 2017. Foreign 
Minister S. Lavrov visited Cyprus in 2017 and in September 2020, Mr. There are also active 
exchanges between politicians, parliamentarians, technocrats and experts, which brings the 
countries closer and further expands the scope of cooperation in different spheres of life. 
Cyprus, like the rest of the world, was affected by the coronavirus pandemic from 2020 to 
early 2022. But because the government took appropriate decisions at an early stage and put 
in place the necessary precautions to prevent the spread of the virus, it was able to minimise 
the negative consequences associated with the pandemic. The pandemic has undoubtedly 
affected people's lives, as a strict quarantine regime has been declared here as well. Tourism 
has, of course, suffered from the restrictions imposed. Cyprus is a year-round tourist 
destination, but despite the fact that the summer season is over, the autumn and winter months 
are being used to the advantage of the cultural and tourist industry.    
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Air communication between Cyprus and Russia was restored as early as the summer of 2021, 
making it possible to welcome Russian tourists to Cyprus. Considering the global economic 
downturn, which is also affecting major sectors of the economy, namely business consulting 
and cultural events and tourism, it should be stressed that Cyprus is aiming to diversify its 
economy. In recent years, efforts have been directed towards supporting energy, maritime 
projects, research and innovation, higher education, investment funds and all areas of cultural 
life. As is well known, the Cyprus problem is one of the long-standing international conflicts 
that cannot be resolved despite the efforts of the international community. 
In this context, the Russian Federation is providing continued support in the resolution of the 
Cyprus problem. According to the latest data available from the Central Bank, the volume of 
Russian direct investment in Cyprus in 2021 amounts to €47.1 million, while Cyprus' 
investment in Russia in 2019 is €94.7 million. Of this, around 10% is allocated to cultural 
exchanges and cultural projects. Russia and the Republic of Cyprus are linked by a strong 
friendship tested over time. For over 55 years of diplomatic relations, a wealth of partnership 
experience has been accumulated in various fields, including at the regional and municipal 
level. An example of this is the Agreement signed four years ago between the Government of 
St Petersburg and the Municipality of Limassol. This provides a unique opportunity to discuss 
the present and future of the partnership relations between St Petersburg and Cyprus. We 
continue to consistently exchange the experience gained in the development of education, 
medicine, tourism, to implement joint projects in energy, to strengthen cultural ties. The 
Governor of St. Petersburg and the Mayor of Limassol have signed a roadmap for the 
implementation of the Cooperation Agreement. The map covers a whole range of activities 
aimed at expanding cooperation in education, science, culture, the development of economic 
ties, in particular in housing and utilities, in pharmaceuticals. One of the priority areas of 
cooperation is the development of tourism. According to the Cypriot side, for 2021 and until 
the end of the summer of 2022, over 110,000 residents of St. Petersburg vacationed in 
Cyprus. For its part, St Petersburg offers Cypriots an interesting programme, with almost 
seven million tourists visiting St Petersburg in 2021 and 2022. Another promising area could 
be cooperation in the production of medicines. Leading Cypriot companies involved in the 
production of medicines are interested in investing in the establishment of relevant production 
facilities in Russia. The development of contacts at the regional level between Russia and 
Cyprus, which are linked by a common culture and shared spiritual values, is one of the 
factors for the formation of trust. Russia has plans to start direct flights to North Cyprus 
probably from next year, according to diplomatic sources quoted by the Turkish newspaper. 
"Milliyet". According to the newspaper, the Russian government has given its approval for 
the launch of the flights, and talks between Moscow and Ankara on the issue are continuing. 
The sources said that this could possibly mean a diplomatic victory for both Turkey and the 
so-called Northern Turkish Cypriot Republic (NTCR, recognised only by Ankara) and could 
pave the way for international recognition of the NTCR. Since the outbreak of the war in 
Ukraine, Russian tourists have increasingly preferred the northern part of Cyprus, which is 
controlled by Turkish authorities, to the rest of the island. 
Starting from the issues examined in the report, we conclude that strengthening and 
promoting political and cultural relations between the two countries contributes to the lasting 
development of peace and cooperation in the entire Eastern Mediterranean region as well. 
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ABSTRACT 
Currently, there is a better understanding of the factors (including environmental) that 
influence the degradation of materials in different buildings and monuments. The main 
processes responsible for the degradation of construction materials require the diagnosis of 
the cause of the damage through various investigation techniques. Modern analytical 
techniques, such as X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), optical/stereo 
microscopy, are used to evaluate the structure and chemical composition and to characterize 
degradation products, causes and mechanisms of weathering/degradation of materials and 
aging processes [1]1. Several samples from Sacidava Fortress, Romania, are analyzed in this 
paper to identify the provenience of raw materials and weathering/damage processes. Some 
minerals such as quartz, calcite (the calcite content may be related to lime addition) and 
berlinite and other similar phosphatic minerals such as apatites were highlighted in the 
investigated mortars. Also, in these mortars, nanoparticles of magnesium hydroxides (brucite) 
could be responsible for the reinforced resistance structure inside the walls of this historic 
fortress. Also, for bricks still preserved by time, calcite and quartz are mostly identified, and 
some minor amounts of butlerite, berlinite, mullite, anorthite and magnetite could be 
identified, also being responsible for reducing the weathering process of the walls the fortress 
[2]2. 
Keywords: degradation, materials, provenience 
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OF HISTORY) 
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Abstract 
With the Battle of Badr, Islam and nonbelief have been coexisting in a chain ever since. An 
essential link to this pressing circumstance was the battle of Ahzab. Islam was to be 
completely wiped from the land, according to the infidels. However, their attempts to 
accomplish their objectives kept failing. Nevertheless, the Muslims lost the battle of Uhud 
badly. After Badr, too, Abu Sufyan asked Muslims to compete once more. The unbelievers, 
however, fled in terror as the Muslims arrived at the tournament. The battle of Ahzab 
eventually resulted from their ongoing preparations in the interim. The purpose of this study 
was to shed insight on the battle of Ahzab's historical context. For new academics, this 
research effort can be extremely valuable and important. 
Keywords: Islam, Infidels, Battle of Ahzab, Muslims 
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Abstract 
Khula's concept of redemption refers to leaving her husband. In order to avoid issues and 
troubles, the couple should decide to separate if living together gets difficult. Islam permits 
redemption (Khula), but only if it becomes difficult for the couple to coexist. Otherwise, 
redemption (Khula) is not a suitable practice. If we look at the lives of women who underwent 
redemption (Khula) in modern society, the majority of the ladies go through a lot of hardships 
since women who have undergone redemption (Khula) are not viewed positively. The goal of 
this study project is to identify the causes of the growing trend toward redemption (Khula) in 
society and to examine how Islam teaches about it. Due to this, 120 female students from 
Shaheed Benazir Bhutto Women University in Peshawar were removed. Eleven questions 
total were posed. The conclusion reached by the perspectives was presented in various tables. 
As a result, media and smartphones are playing a crucial role in the society's daily expansion 
of the drift of redemption (Khula). The majority of women who participate in redemption 
(Khula) are employed women from a variety of sectors who dislike restrictions and seek 
freedom. The primary cause of this is the lack of adherence to Islamic beliefs. Children are 
not the only ones who are negatively impacted by a curse like redemption (Khula). Society is 
in a state of decay as a result of the growing trend of redemption (Khula). It is imperative that 
we live our lives in accordance with Islamic teachings. Then, the state of society might 
improve. For its particular field, this study work can be instructive and helpful to readers and 
researchers. 
Keywords: Islamic teachings, Redemption, Khula, Women, SBBWUP 
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Abstract 
Voodoo arts and cultures occupy a prominent position in Benin's cultural heritage. Recurrent 
in the customs and lifestyle of the populations of the Adja Tado and Yoruba cultures, they are 
part of their collective philosophy. However, they continue to be stereotyped and prejudged in 
these socio-cultural environments where living together and the clash of religions are still 
relevant. What meaning do the representations of the populations of the Zou department 
(southern Benin) take on with respect to Voodoo arts and cultures? How can we analyze from 
a semiotic perspective the prejudices daily made on Voodoo arts and cultures? This 
descriptive, analytical and suggestive study is a modest contribution to the debate on the 
semiotics of cultures in Africa and to cultural communication. It aims to evaluate the 
representations of the populations of the department of Zou on Voodoo arts and cultures in 
order to remove the ambiguity on the importance of this cultural heritage in the development 
of Benin. The research methodology encapsulates the combination of qualitative and 
quantitative research approaches, as well as documentary research. Semiotic theories and 
those of cultural communication are deployed to achieve that objective. 
Keywords : Semiotics, cultural communication, Voodoo, social perception, Benin 
 
Introduction 
« Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un 
monde sans âme » disait Alain Foka, journaliste de Radio France Internationale (RFI). Tel 
l’histoire, les arts et cultures constituent la mémoire de tout un peuple. Ils sont la résultante 
d’une philosophie collective. Le vodoun comporte en lui un trésor peu exploité. Les aspects 
culturels du vodoun véhiculent une esthétique et même une quête permanente des formes 
d’esthétiques achevées qui invitent/ incitent à privilégier le savoir-être de bons Béninois 
(Albert Bienvenu Akoha, 2017).  
En dépit de ces atouts culturels que constitue le vodoun pour le Bénin, il ne cesse de faire 
l’objet d’appréciations négatives de la part de la population. Pendant que les occidentaux 
viennent s’enquérir de ses nombreuses vertus, les autochtones y voit le diable dont ils se 
méfient. Cet état de chose ne manque d’être une réalité dans le département du Zou en 
république du Bénin. Interroger ce phénomène dans une perspective sémiotique, c’est le but 
de cette étude qui propose une stratégie de communication pour endiguer le problème.     
 
1- Clarification conceptuelle  
Il s’agit ici de définir certaines notions dont la compréhension s’avère nécessaire pour cette 
étude.   
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1.1- Perception sociale  
Le concept de la perception est le plus souvent réduit à la perception visuelle pour des raisons 
historiques et culturelles (Boudon, 1994).  Aussi, d’autres chercheurs se basent-ils sur le fait 
que la perception sensorielle représente un sujet vaste et complexe, qui va bien au-delà de la 
seule perception visuelle, en associant d’autres sens pour une meilleure appréhension d’un 
espace, et une meilleure mémoire sensorielle (Narboni, 2006). Selon le Grand Dictionnaire de 
la psychologie Larousse (2002), la perception représente l’ensemble des mécanismes et des 
processus par lesquels l’organisme prend connaissance du monde et de son environnement sur 
la base des informations élaborées par ses sens. Dans la psychologie et les sciences 
cognitives, la perception est le processus de l'acquisition, de l'interprétation, du choix, et de 
l'information sensorielle d’organisation.  
La perception sociale se distingue de la perception des objets par le fait que la cible du 
jugement est elle-même un individu percevant. Les enjeux diffèrent parce que l'on se trouve 
face à une cible qui s'affirme comme source d'action et de réaction. Les éléments constitutifs 
de la perception sociale recouvrent des aspects aussi divers que les attributs démographiques, 
les rôles sociaux, l'apparence physique, les comportements, les attitudes, les opinions, les 
traits de personnalité, les capacités, les émotions, etc...   
Face à l'optique réaliste selon laquelle ce sont les attributs de la personne observée qui 
exercent leur impact sur le jugement de l'observateur, la perspective constructiviste, voire 
idéaliste, avance au contraire que les connaissances et les objectifs de l'observateur affectent 
de façon déterminante la perception sociale. Les recherches menées depuis une cinquantaine 
d'années illustrent la tension constante entre ces deux tendances. 
 
1.2- Arts vodoun 
On ne saurait définir les arts vodoun sans avoir une approche définitionnelle du mot 
« vodoun ». Le vodoun est d’origine africaine. Le mot est orthographié de différentes 
manières dans les ouvrages et autres publications scientifiques : « Vaudoun », « voodoo », « 
vodou », « vodu », « voudou », « vudun » etc. Le Vodoun est « d’abord une philosophie avant 
d’être une religion » (Mahougnon KAKPO, 2012 par Blanche B. LALI, 2018, p. 170). Mieux, 
COURLANDER (1973) cité par (Blanche B. LALI, 2018, p. 170) estime que « le vodoun est 
un système intégré de concepts concernant la conduite humaine, régissant les rapports de 
l’humanité avec ceux qui ont vécu jadis et avec les forces naturelles et surnaturelles de 
l’univers ». Etymologiquement, le terme vodoun vient de l’expression « Yɛhwè vodoun » 
dont la forme complète est « Yɛhwè ɖě jɛ̀ vò dɔ̀n é ». Celle-ci signifie « l’esprit qui s’est 
détaché là-bas ». Le vodoun est donc un esprit chargé de la lumière qui s’est mis à l’écart afin 
de dissiper l’obscurité. C’est dire qu’il s’est donné pour tâche de sortir les hommes de 
l’ignorance. En tant que religion, le vodoun désigne un ensemble de divinités que les hommes 
vénèrent pour entretenir une certaine spiritualité avec l’ETRE SUPREME, le créateur de la 
nature.  
Né de la rencontre des cultes Yoruba, Fon, Ewé le Vodoun encore appelé Orisha chez les 
yoruba s’est fixé dans la forme qu’on lui connait autour du 17ème siècle, lors de la création 
puis du royaume Fon d’Abomey, à en croire le dossier pédagogique « Château Musée Vodou 
». L’étendue du Dahomey s’étalait jusqu’au sud de la direction de la côte de l’Atlantique lors 
du règne du roi AGADJA (1711 – 1742). Ceci après la conquête d’Allada en 1724 et de 
Ouidah en 1727. A partir de cet instant, la zone d’influence du roi s’étendra des frontières de 
l’empire d’Oyo (Nigeria) jusqu’aux limites du royaume Ashanti (Ghana actuel), selon la 
même source. Etant donné que cette partie pratiquait quelques éléments des cultures 
européennes et d’Afrique du Nord, le Vodoun enregistrait déjà depuis sa genèse des brins de 
cultures chrétienne, juive ou musulmane.  
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Les créations artistiques contemporaines vodoun du sud Bénin sont inspirées de l’art pratiqué 
dans la cour des royaumes du Dahomey, Porto Novo, Ouidah, Allada. « Chaque cour royale 
avait ses artistes-artisans » (Dominique JUHE-BEAULATON, 2009, p. 16). Les métiers 
d’arts royaux les plus importants et qui existent encore à ce jour sont : la forge, la tenture, la 
sculpture sur bois, la vannerie, la poterie. Ces arts émanent principalement de la volonté 
délibérée des Souverains d’Abomey de magnifier leur condition et de développer une forme 
de communication avec la population.  
Pour MONDJANNAGNI (1977) et J. AGOSSOU (1972) cités respectivement par Dominique 
JUHE-BEAULATON, le couvent Vodoun est un véritable foyer de créations artistiques et 
artisanales et que l’art sous toutes ses formes prit d’abord naissance dans les couvents et les 
bosquets avant de se réfugier dans les palais des rois. […] Née dans les couvents, la graphie 
des symboles a pris forme sur les murs des temples où l’ocre, couleur de la terre et du sang, le 
blanc, couleur de l’innocence et de la purification, le bleu, couleur du ciel et des nappes d’eau, 
sont autant de messages et d’informations adressés à notre esprit. Les différentes tâches des 
artistes-artisans étaient entre autres de : bâtir les palais, réaliser des décorations sous 
l’inspiration des symboles des rois et des « hauts-faits guerriers survenus au cours de leurs 
règnes » (Dominique JUHE-BEAULATON, 2009, p. 16). On peut représenter les vodoun par 
des « productions symboliques iconographiques, musicales ou matérielles ».  
Du point de vue typologique, l’art vodoun (fɔn) est composé de deux facettes : « un art royal 
et un art populaire » (Serge SCHOFFEL, 2014, p. 02). L’art populaire comprend de 
nombreuses formes de sculptures à représentation humaine, les bòcíó (sculptures en bois), de 
charmes, bǒ (symbole de gris-gris), à la figuration plus abstraite, et d’autels vodoun composés 
d’éléments symboliques et de reliques sacrificielles éparses. Ces créations, de dimensions 
moyennes ou petites, peuvent être en bois ou en terre (Serge SCHOFFEL, 2014, p. 02). L’art 
de la cour royal est un symbole de rang, de pouvoir et d’autorité déléguée. L’étude des 
cultures de la région dahoméenne a une profondeur historique. Il est par conséquent possible 
de connaître le développement et l’évolution des arts qui accompagnent le faste et la solennité 
du pouvoir. Il est explicite que ces arts émanent principalement de la volonté délibérée des 
souverains d’Abomey de magnifier leur condition et de développer une forme de 
communication avec la population. 
 
1.3- Cultures vodoun 
Les cultures Vodoun regroupent un ensemble d’éléments accessibles aux touristes. La culture 
comporte bien entendu les éléments d’arts, car qui dit mode de vie dit également art. En effet, 
les cultures vodoun regorgent en leur sein plusieurs formes d’arts. Il s’agit entre autres de l’art 
plastique, l’art thérapeutique, l’art culinaire, l’art de la maîtrise du son, l’art dramatique, l’art 
magique (le Fá). La démonstration de ces éléments d’arts ne vient que révéler les cultures 
vodoun. Le vodoun a influencé la société béninoise sur plusieurs plans : cuisine, habillement, 
danses, médecine, musique, chants, théâtre et même protection de la nature. C’est à juste titre 
que COURLANDER (1973) cité par (Blanche B. LALI, 2018, p. 170) trouve que « le vodoun 
ne renferme pas seulement un ensemble de concepts spirituels, il prescrit un mode de vie, une 
philosophie et un code éthique qui régulent le comportement social ». Autrement dit « la 
pratique du vodoun s’exprime ainsi, dans le vécu quotidien des hommes au Sud du Bénin par 
des symboles, des gestes, des objets, des rites, des cérémonies, des mythes, la langue, la 
musique, les danses et même dans les manières de s’habiller » (Blanche B. LALI, 2018, p. 
170). La médicine traditionnelle ou la pharmacopée africaine (l’utilisation des plantes à des 
fins curatives) est une culture tributaire du vodoun.   
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2- Cadre théorique et méthodologie de l’étude 
Cette partie est consacrée au fondement théorique de cette recherche et la démarche 
méthodologique adoptée.  
2.1- Problématique, objectifs et hypothèses de recherche 
Il est présenté ici la problématique de l’étude, les objectifs et les hypothèses de recherche. 
2.1.1- Problématique 
C’est une évidence aujourd’hui qu’aucune nation au monde ne peut amorcer le réel 
développement en délaissant ses réalités culturelles. Dans le concert des nations et au rendez-
vous donner et du recevoir, les patrimoines culturels deviennent une denrée nécessaire lors 
des échanges culturels.  
Au Bénin, les arts et cultures vodoun constituent l’un des patrimoines culturels dont la 
richesse peut contribuer au développement économique du pays. Selon le chef suprême du 
culte Daagbo Hounon Houna II invité à une rencontre déchange semestriel en 2020 dénommé 
Forum culturel du Bénin, « le vodoun est l’organisation parfaite de toute la vie et devrait être 
ainsi intégré à tout projet de développement du pays » (Jephté HOUNNAGNI, 2020, 
www.cotonounews.com). Dans le même ordre d’idées, l’ancien président du Bénin Nicéphore 
SOGLO affirmait : « aucun homme ne peut avoir confiance en lui-même et se considérer 
comme acteur de son histoire et du développement de son pays s’il ne se reconnaît pas dans sa 
culture, s’il n’est pas fier de son identité » (Georges Dougueli, 2015 in Jeune Afrique). Mieux 
l’universitaire Raymond Assogba estime que le vodoun est un concept de développement. Sa 
thèse est illustrée comme suit : « Si vous prenez le vodoun Gou, pour nous, c’est un concept 
de développement parce que Gou, ça renvoie à l’industrialisation, c’est-à-dire la 
transformation des métaux pour faire toutes sortes de fabrications » (Isidore Alexis GOZO, in 
La Nation paru le 07 février 2022). Cependant, le côté positif du vodoun ne fait pas 
l’unanimité au sein de la population. Certains conçoivent positivement les arts et cultures 
vodoun, d’autres y voient la sorcellerie. Ceux-ci y attribuent des préjugés de toutes sortes. 
C’est le cas dans le département du Zou au sud du Bénin. Au regard de cet état de chose il 
importe de s’interroger. Comment la population du centre-Bénin perçoivent-elle les arts et 
cultures vodoun ? Quelle est la typologie des stéréotypes portés sur les réalités culturelles 
issues du vodoun par les habitants de cette localité ? Comment analyser ces jugements au 
regard de la sémiotique de la culture et de la perception sociale ? quelle stratégie de 
communication faut-il adopter pour déconstruire ces différents stéréotypes préconçus sur les 
arts et cultures vodoun ? 
Voilà ci-dessus les questionnements auxquels tente de répondre la présente communication.  
 
2.1.2- Objectifs 
L’objectif général de ce travail d’analyser la perception sociale de la population du 
département du Zou en République du Bénin sur les arts et cultures vodoun au regard de la 
sémiotique.  Cela se décline en trois objectifs spécifiques dont le premier de faire la typologie 
des stéréotypes et préjugés portés sur les arts et cultures vodoun par la population dudit 
département. Le deuxième objectif spécifique consiste à analyser sémiotiquement les 
différents stéréotypes portés sur les arts et cultures vodoun afin d’en appréhender les 
différentes significations. Enfin, il s’agit de d’élaborer une stratégie de communication pour 
déconstruire la mauvaise perception sociale sur les arts et cultures vodoun.  
 
2.1.3- Hypothèses de recherche 
Cette réflexion part des hypothèses suivantes : 
- la majorité de la population du département du Zou portent des jugements négatifs sur 
les arts et cultures vodoun ;  
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-  la mauvaise perception de la majorité de la population du Zou sur les arts et cultures 
vodoun s’explique par leur appartenance religieuse, l’inertie des forces de colonisation et leur 
ignorance des potentialités touristiques et culturelles générées par le  vodoun ; 
- Une stratégie de communication prenant en compte les connaissances, attitudes et 
pratiques de la cible concernée sur les arts et cultures vodoun est susceptible de déconstruire 
la mauvaise perception sociale y afférentes.  
 
2.2- Approches théoriques 
Deux approches théoriques constituent le socle de cette étude. Il s’agit de la perception sociale 
en lien avec la formation des impressions et la sémiotique de la culture.  
2.2.1- La perception sociale et la formation des impressions  
Solomon Asch (1946) est l’un des premiers chercheurs qui ont conduit des travaux sur la 
formation d'impression. La recherche contemporaine sur la perception sociale se sont appuyés 
sur la plupart de ses travaux. Ce chercheur d'inspiration gestaltiste rompt avec la tradition 
axée sur l'évaluation du degré d'exactitude du jugement social et propose d'étudier la 
perception sociale des individus en tant que processus de construction de la réalité sociale. 
Sur la base d'une courte liste de traits censés représenter une personne, les individus doivent 
se forger une impression et associer d'autres traits. L’auteur précise que nous traitons les 
informations relatives à autrui en direct et au fur et à mesure ce qui pose problème puisqu’on 
n’attend pas pour porter des jugements, de tout savoir sur autrui. C’est ainsi qu’on n’attend 
pas de tout savoir sur les arts et cutures vodoun avant s’y forger des idées. Celles-ci ne sont 
rien d’autres que des images simplificatrices et généralisantes qui produisent des distorsions 
de jugement que Walter Lippman (1922) appelle « stéréotypes ».  Pour Jacques-Philipe 
Leyens (1991) qui en parle en termes des « théories implicites de personnalité », il s’agit d’un 
ensemble de croyances qui portent sur un groupe de personnes quelconques. Ce sont des 
sortes de schémas perceptifs associés à certaines catégories de personnes et d’objets 
cristallisés autour du mot qui les désigne et intervenant automatiquement dans la 
représentation et la caractérisation des membres ou objets de ces catégories.  
Dans le cadre de cette étude il importe de préciser que les stéréotypes peuvent contenir des 
croyances à la fois positives et négatives au sujet de caractéristiques de divers groupes 
sociaux et /ou de l’environnement. Les stéréotypes deviennent problématiques lorsqu'ils sont 
inexacts et qu'ils résistent au changement, même quand des informations les contredisent. De 
plus, l’usage des stéréotypes mène souvent à des jugements erronés, car trop réducteurs. C’est 
pourquoi, il est nécessaire ici de faire recourt à la sémiotique afin d’appréhender le sens des 
stéréotypes. Dans le cas d’espèce, c’est la sémiotique de la culture qu’il faut interroger pour 
cerner le sens des stéréotypes sur les arts et cultures vodoun. 
 
2.2.2- la sémiotique de la culture 
Selon Mohamed Bernoussi (2018, p. 02) « la sémiotique étudie les signes et part du principe 
que notre vie entière est structurée par ces signes qui peuvent être verbaux, la langue que nous 
parlons, visuels, toutes les images que nous voyons, ou vestimentaires, architecturaux ». La 
sémiotique conçoit alors le signe comme un intermédiaire sans laquelle il n’y a 
communication ni avec autrui, ni avec soi-même.  Appliquée à la culture, la sémiotique 
observe le sens qui se dégage de cette dernière. Elle considère, selon l’approche Juri M. 
Lotman (1985), le sens de la réalité culturelle dans une dualité. « Chaque culture peut être 
décrite de deux façons : de l’intérieur par ses membres et de l’extérieur par ceux qui lui sont 
étrangers, il voulait attirer l’attention sur la pluralité du monde et surtout sur le fait qu’au lieu 
de penser contre l’autre, il faut penser avec lui » (Juri M. Lotman, 1985, p. 63). 
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Ainsi, on retient avec Mohamed Bernoussi (2018) que la sémiosphère de Lotman constitue 
une théorie sémiotique de l'interculturel dans la mesure où elle est une « prolifération continue 
de mondes dans le monde ». Autrement dit, la culture a un intérieur et un extérieur qui sont 
chacun chargé de sens. Or l’unité de base de la culture est le texte. Il est avant tout pour 
Lotman une fonction. Il est le résultat, ce qui lie un énonciateur et un énonciataire dans un 
rapport complexe avec le temps. Comme Mohamed Bernoussi (2018) l’indique, chaque texte 
de la culture génère en fait à l'intérieur de lui des zones de traductibilité et d'intraductibilité, 
du sens et du non-sens, du systématique et du cahos. La sémiotique de Lotman montre que la 
culture est multiple et plurielle, qu'elle engage profondément des questions comme le moi et 
l'autre, l'intérieur et l'extérieur, l'ordre et le chaos, la vérité et le mensonge. Certes, cette 
approche sémiotique de Lotman met un point d’orge sur l’interculturalité, mais elle est aussi 
applicable à la mauvaise perception des arts et cultures vodoun dans la mesure où de 
l’intérieur le vodoun peut être interpréter différemment par les initiés et /ou ceux qui ont 
cherché à comprendre, tout comme il peut revêtir un autre sens à l’extérieur aux yeux des 
profanes. La sémiosphène de Lotman appliquée à la perception sociale des arts et cultures 
vodoun peut supposer que les stéréotypes sur ces réalités culturelles proviennent de 
l’extérieur.  
 
2.3- Méthodologie de l’étude 
2.3.1- Méthodes de collecte des données 
En vue d’assurer une fiabilité aux données, nous avons utilisé une approche mixe couplant la 
méthode quantitative et celle qualitative.  
En effet, La population mère de cette étude est celle du département du Zou. Ce département 
comporte neuf (09) communes abritant les réalités de l’ère culturelle Aja-tado (les communes 
d’Abomey Bohicon, Djidja, Agbangnizoun, Zogbodomey, Covè, Zangnanado, Za-kpota) 
d’une part et celles de l’ère culturelle Yoruba (commune de Ouinhi) d’autre part. Ces deux 
ères culturelles présentes aussi dans le département du Zou sont réputées en arts et cultures 
vodoun au Bénin. C’est pourquoi, cette localité est le milieu d’étude du présent travail. Ainsi 
une partie de la population de ce département a été approché interrogée.  
Par ailleurs, l’approche qualitative nous a permis d’interviewer quelques personnes ressources 
(garants de la tradition et dignitaires des cultes vodoun) dont les points de vue et 
éclaircissements nous aidé dans la discussion des résultats. 
Ces étapes ont été précédées de la recherche documentaire au cours de laquelle la lecture des 
ouvrages généraux et ceux spécifiques, les rapports et autres documents en rapport avec le 
sujet a été effectuée.  
 
 2.3.2- Techniques et outils de collecte des données 
Selon le quatrième et dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
(RGPH) réalisé en 2013 en République du Bénin, le département du Zou compte 851 580 
habitants. Cette étude a fait priorité à la population adulte (majeure), celle ayant l’âge de 18 
ans au moins pour souci de crédibilité des données. En outre, la liste électorale informatisée 
(LEI) publiée en 2022, indique que 396551 habitants de ce département remplissent ce critère 
d’âge. La technique d’échantillonnage utilisée est celle aléatoire simple pour identifier trois 
cent (315) personnes de la population adulte, soit vingt-cinq (35) personnes par commune sur 
les neuf (09) dont dispose le département du Zou. Un questionnaire a été élaboré et adressé à 
ces personnes faisant l’objet l’échantillon à cette étude. L’administration et la collecte des 
exemplaires du questionnaire ont été effectuées pendant la période allant du 02 au 31aout 
2022. Les données issues de cette enquête sont présentées dans la section suivante.  
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3- Présentation et analyse des résultats  
Les résultats de terrain sont présentés et analysés ainsi qu’ils suivent. 
 

Tableau N°1 : perception des arts et cultures vodoun 
Données Effectif Pourcentage 

Positivement 110 34,92 
Négativement 205 65,08 

Source : enquêtes du 02 au 31aout 2022 
 
Les résultats issus de ce tableau montrent que plus de 65% de la population du Zou attribuent 
aux arts et cultures vodoun des aspects négatifs tandis que 65% environs y trouvent des 
éléments positifs. 
 

Tableau N°2 : engouements pour la contribution à la promotion des arts et cultures 
vodoun par la population 

Données Effectif Pourcentage 
Oui 88 27,94 
Non 227 72,06 
Source : enquêtes du 02 au 31aout 2022 

 
Les données indiquent que pour 72,06 % de la population, les arts et cultures vodoun ne sont 
pas susceptibles de contribuer au développement du Bénin. Au même moment 27,94 % en ont 
un avis contraire.  
 

Tableau N°3 : possibilités d’engouement d’un chrétien / musulman aux éléments 
artistique et culturels vodoun 

Données Effectif Pourcentage 
Oui 50 15,87 
Non 265 84,13 
Source : enquêtes du 02 au 31aout 2022 

 
Ici, une majorité absolue (84,13%) des habitants du département du Zou pensent que les 
fidèles chrétiens et/ou musulman (adeptes des religions occidentales) ne doivent pas 
s’intéresser aux éléments artistiques et culturels vodoun. Pour une proportion faible (15,87 
%), ces partisans des religions importés peuvent s’y intéresser.  
 

Tableau N°4 : éléments de stéréotypes sur les arts et cultures vodoun 
Données Effectif Pourcentage 

Une religion comme les autres 44 13,97 
Le diable 111 35,24 

La sorcellerie 160 50,79 
Source : enquêtes du 02 au 31aout 2022 

 
Ce tableau renseigne que plusieurs stéréotypes sont portés sur les arts et cultures vodoun par 
la population. Pour la majorité (50,79%), les arts et cultures vodoun sont assimilable à la 
sorcellerie. Une quantité non négligeable (35,24 %) assimile ces réalités culturelles au diable.  
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Tableau N°5 : éléments repoussant l’engouement pour les arts et cultures vodoun 
Données Effectif Pourcentage 

Les commentaires des amis sur le vodoun 40 12,70 
Les appréciations négatives 120 39 
Appartenances religieuses 113 35,87 

Néant 42 13,33 
Source : enquêtes du 02 au 31aout 2022 

 
Parmi les raisons qui justifient l’éloignement des habitants du département du Zou des arts et 
cultures vodoun, il y a les appréciations négatives pour 39 % de la population, l’appartenance 
religieuse selon 35,87 % et les commentaires des amis sur le vodoun à en croire 12, 70%. 
Ceux qui ont une perception positive des arts et cultures vodoun n’y trouvent aucun élément 
repoussant (13,33%).  
 
Tableau N°6 : possibilités de contribution des arts et cultures au développement du pays 

Données Effectif Pourcentage 
Oui 35 11,11 
Non 280 88,89 
Source : enquêtes du 02 au 31aout 2022 

 
Les arts et cultures vodoun peuvent contribuer au développement du pays selon 11,11 % des 
enquêtés pendant que 88,89 % adoptent la position contraire.  
 
4- Discussion et stratégie de communication pour une déconstruction de la mauvaise 
perception des arts et cultures vodoun 
La discussion des résultats ont permis de relever les facteurs facilitant la mauvaise perception 
sociale des arts et cultures vodoun afin d’identifier des pistes de solutions déclinées en 
stratégies de communication. 
 
4.1- Discussion 
Les données issues des résultats montrent que la perception sociale projetée sur les arts et 
cultures vodoun au sud de Bénin est en majorité négative. D’abord la grande partie des 
enquêtés pensent que les arts et cultures vodoun ne sont pas susceptibles de contribuer au 
développement du pays. Puis cela enlève à cette catégorie de la population tout enthousiasme 
à participer à la promotion des arts et cultures vodoun. Cette assertion est une vue de 
l’extérieur tel que préconisé par la théorie de la sémiotique de la culture de Lotman (1985).  
Ensuite, la formation des impressions de la cible est rapport avec l’approche de Solomon 
Asch (1946) pour qui    les sujets se font une image très complète de la personne et on 
s’aperçoit que cette image est cohérente même si au départ les indices donnés étaient maigres. 
On voit qu’un seul trait suffit pour changer l’impression d’ensemble. Sauf qu’ici l’image est 
faite sur le vodoun.  Les maigres indices perçus par la population sur le vodoun sont plusieurs 
ordres. Les opinions de la société érigeant le vodoun au rang de Lucifer n’est un trait 
distinctif. Voilà pourquoi dans le tableau N°5 les données suivantes, l’ordre de leur 
classement, sont à la des indices et des critères majeurs : les appréciations négatives, les 
commentaires des amis sur le vodoun, l’appartenances religieuses. Comme une suite logique, 
les préjugés, les stéréotypes sur le vodoun sont tout aussi symptomatiques : le vodoun est 
assimilé à la sorcellerie (50,79 %) et au diable (35,24%). Or pour 13% des enquêtés c’est une 
religion comme les autres. L’ignorance n’est pas un crime, dit-on. Mais sa persistance peut 
l’être. Le sens de ces indices et stéréotypes n’est pas loin. L’hypocrisie en est le premier.  
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Car comme l’a signifié l’universitaire Paul AKOGNI n’a donc pas tort quand il pense que « 
Nous courons vers la chose la nuit, mais le jour nous ne voulons pas nous afficher » (entretien 
accordé le 16 février 2019). Ibrahim METONDJI, Prêtre Vodoun dira : « la journée, nous 
sommes des Satan. Mais la nuit, nous sommes leurs guérisseurs » (tiré du magazine télévisé « 
Palabre citoyenne » du mardi 22 janvier 2019 sur la télévision nationale). Professeur Dodji 
AMOUZOUVI d’ajouter ce qui suit : 
 « C’est une hypocrisie puante et nauséabonde de se retrouver un ambivalent, pluri-
pratiquant, traditionnel la nuit, moderne le jour vouant aux gémonies le vodoun, faisant 
croire qu’il est essentiellement ce que l’industrie cinématographique américaine a voulu nous 
le faire croire. C’est-à-dire une poupée avec des aiguilles à l’intérieur, lier le vodoun au mal, 
lier le vodoun à la négativité, lier le vodoun au danger etc., cette littérature para-
anthropologique produite sur le vodoun à bon rôle. Parce que le vodoun a d’abord été révélé 
au monde par qui ? Par des gens qui n’ont pas intérêt de présenter le vodoun pour ce qu’il 
est ». 
Nous nous accordons donc avec Mawunu Feliho (2019) que cet état de chose s’explique par 
la manière dont le Vodoun est souvent décrit dans les médias, les films et les cultures 
populaires. Avec l’initiation de la fête du vodoun chaque 10 janvier au Bénin, les médias 
tentent de faire un effort de promotion de ce patrimoine culturel. Néanmoins sa faible 
représentativité et le contenu de sa présentation sont toujours problématiques. Ainsi, 
beaucoup de béninois sont victimes des idées préconçues et propagées dans les échanges de 
rues sur le vodoun.   
Par ailleurs, les populations ont besoin d’être approchées pour mieux comprendre les arts 
cultures vodoun. Pour cela, les garants de la tradition et les chercheurs ont la lourde mission 
de s’investir sur le terrain pour leur expliquer ce que c’est que le vodoun comme l’a montré 
Albert Bienvenu Akoha (2017) en ces termes :  
« Ce qui fait la richesse du Vodoun est sa forte implication dans plusieurs pratiques sociales 
nécessaires à la protection de la vie de la communauté : toutes les recettes de notre 
pharmacopée ont été d’abord expérimentées dans les couvents avant d’être généralisées. 
Toutes les forêts rendues sacrées se sont révélées d’une utilité écologique et 
environnementale. Il en est de même de certains cours d’eau et plans d’eau que les initiés 
Vodoun déclarent interdits à la pêche pendant certaines périodes de l’année : il s’avère que 
c’est dans ces zones que se reproduisent les poissons. Le Vodoun est pour l’adepte une 
école » (in La nation, parution du 15 Février 2017). 
Cela aura été une contribution significative à la transformation des appréciations négatives 
que la population a du vodoun afin de céder place à une appréciation positive du culturel 
véhiculé par le vodoun. Il faut donc faire une différence entre le cultuel et le culturel dans le 
vodoun. Pour y arriver il faut une stratégie de communication orientée vers la une 
déconstruction de la mauvaise perception des arts et cultures vodoun.  
 
4.2- Stratégie de communication pour une déconstruction de la mauvaise perception des 
arts et cultures vodoun 
La stratégie de communication est un processus visant à choisir et mettre en œuvre les actions 
requises pour atteindre les objectifs de communication. Elle a pour but ici de déconstruire la 
mauvaise perception des arts et cultures vodoun dans le département du Zou au Bénin. Voici 
les différentes étapes de la stratégie de communication : 
Diagnostic : il existe déjà à travers les résultats issus de cette étude ; 
Objectif : améliorer l’image des arts et cultures vodoun vis-à-vis de la population du 
département du Zou au Bénin ;  
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Cibles : la population du département du zou, les professionnels des médias traditionnels, les 
acteurs des médias sociaux, les dignitaires du culte vodoun, les autorités locales ; 
Messages par cible : Voir tableau N°7 ; 
Canaux / Supports par cible :  Voir tableau N°7 ;  
Suivi et évaluation : Voir tableau N°7. 
La stratégie de communication est assortie d’un plan de communication résumé dans le 
tableau ci-après.  
 
Tableau N°7 : Modélisation d’un plan de communication pour la déconstruction de la 
mauvaise perception sur les arts et cultures vodoun au Sud du Bénin 

Actions Activités ou tâches Objectifs Responsables Chronogramme Cibles 
Moyens 

/supports 
Budget 
indicatif 

Suivi et 
évaluation 

Sensibiliser sur la 
richesse des arts et 

cultures vodoun 

Expliquer le contenu 
des arts et cultures 
vodoun, son utilité 

dans le développement 
du pays 

Améliorer 
l’image des arts 

et cultures 
vodoun dans le 
département du 

Zou 

 
Les facilitateurs 

A définir 
Population du 
département 

du Zou 

 
Crieurs publics 

Radios de 
proximités 

Réseaux sociaux 
 

A définir Après 
exécution 

 

Convaincre les 
hommes des médias 

sur leur 
accompagnement 

Monter l’importance 
de la conception des 

programmes 
médiatiques au profit 

du vodoun 

Amener les 
médias à jouer 
leur partition 

 
Les 

communicants 
A définir 

Activistes des 
réseaux 

sociaux et 
hommes des 

médias 

 
Radios 

Télévision 
Réseaux sociaux 

Fora 
Conférences 

Tables rondes 
 

A définir Après 
exécution 

Persuader les 
dignitaires et les 

autorités locales leur 
responsabilité 

Monter aux dignitaires 
l’importance de 

démystifier le vodoun 

Amener les 
dignitaires et les 
autorités locales 

à faire face à 
leur 

responsabilité 

 
Les 

communicants 
A définir 

Dignitaires et 
autorités 
locales 

Radios 
Télévision 

Réseaux sociaux 
Fora 

Conférences 
Tables rondes 

 

A définir Après 
exécution 

Montrer l’importance 
de l’accompagnement 
des autorités 

Source : conçu dans le cadre de cette étude 
 
Le tableau ci-dessus est une proposition de modèle de plan de communication contextualisé 
sur ce sujet. Cependant sa mise en œuvre concrète nécessite des ajouts de données car cette 
étude n’est diligentée dans le car d’un projet précis. Elle reste une contribution exploitable le 
cas échéant.  
 
Conclusion 
Aux termes de cette étude il importe de faire observer que les études africaines doivent se 
donner ont encore de nobles missions à accomplir. S’appliquer subséquemment sur 
l’environnement immédiat en vue de solutions concrètes en l’une des plus pressantes. Ce n’est 
qu’à ce prix que le développement endogène tant prôné çà et là pourrait aboutir. Cela 
permettrait de mettre sous les feux de la rampe les richesses et prouesses à l’actif du continent 
noir.  
Les arts et cultures vodoun du Bénin n’échappe pas non plus à cette règle. En effet, objets de 
préjugés négatifs, à tort, ils ont besoin d’être épurés par les avancées scientifiques et 
technologiques pour accéder à la lumière. Ainsi, la population pourrait sortir de leur 
aveuglement dans lequel elle était plongée afin de compter sur ses propres forces pour se 
développer.   
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Car irréversiblement, les vodoun est une mine d’or dont l’Afrique peut exploiter des 
patrimoines culturels pour régler plusieurs problèmes auxquels elle est confrontée de nos 
jours.  
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TRAUMATIC EXPERIENCES AND HEALING IN KURT WIMMER’S FILM, 
“EQUILIBRIUM” (2002) 

 
Monica Alina Toma 
School of International Business and Economics, Department of Modern Languages and 
Business Communication, The Bucharest University of Economic Studies 
 
Abstract 
The paper examines Kurt Wimmer’s dystopian film, “Equilibrium”, from the point of view of 
the traumas that a repressive political regime may cause not only at an individual level, but 
also at a collective level.  
The action of the film takes place in Libria, a totalitarian city-state that traumatizes its citizens 
by depriving them of their humanity with the help of an injection that suppresses emotion. 
Those who try to resist the system are killed by law enforcers called the Grammaton Clerics. 
One of the best clerics is John Preston, the protagonist, who, by confronting his trauma, starts 
questioning the regime and ends up revolting against the authority.  
In order to analyse the trauma that the whole society experiences during the movie, the article 
brings into discussion Darejan Javakhishvili’s ideas concerning totalitarian traumas, Vamik 
Volkan’s theories on large group traumas, Jeffrey Alexander’s notion of “cultural trauma” 
and Ann Kaplan’s concept of “trauma culture”. The analysis of the individual trauma present 
in the film will be based on Cathy Caruth’s theories. 
The paper shows that trauma is present everywhere in the film. At a collective level, trauma 
appears as a result of the actions of the totalitarian government of Libria, but also in the 
evocations of other traumas of totalitarianism and war that appear in the movie. Individual 
trauma is presented in detail through the experiences of the main protagonist who, by working 
through his trauma, recovers his humanity and also saves society in the process. By healing 
himself, Preston also destroys the dystopian authority that traumatizes people, thus curing the 
whole Libria. 
Keywords: individual trauma, collective trauma, dystopian film, totalitarian regime 
 
1. INTRODUCTION 
One of the favorite topics of dystopian films today is the transformation of individuals into 
humanoid automatons susceptible to the manipulation of a totalitarian authority. This topic is 
also explored in Kurt Wimmer’s film, “Equilibrium”, which depicts a city-state called Libria, 
where the inhabitants are turned into robotic beings through the use of an injected drug called 
Prozium. The utilization of the injection means to eradicate human emotions, considered the 
root of all evils, for the betterment of society. However, such a practice triggers various 
traumas both at a collective and at an individual level. The present article intends to analyze 
the different traumas that can be identified in the Librian society by using the theories of 
Jeffrey Alexander, Vamik Volkan, Darejan Javakhishvili, Cathy Caruth and Ann Kaplan. 
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2. TYPES OF TRAUMAS 
2.1. The cultural trauma and the trauma culture 
In order to analyze the multiple ramifications of the traumas in the film “Equilibrium”, one 
needs to take into account various resources that talk about the concept of “trauma”. First, we 
need to consider Jeffrey Alexander’s book, Cultural Trauma and Collective Identity, where 
the author defines cultural trauma in the following way: “cultural trauma occurs when 
members of a collectivity feel they have been subjected to a horrendous event that leaves 
indelible marks upon their group consciousness, marking their memories forever and 
changing their future identity in fundamental and irrevocable ways”. (Alexander, 2004, p. 1)  
In Alexander’s view, cultural trauma redefines the identity of a group, helping its members 
recognize the source of their suffering and assume responsibility for it. In his study, 
Alexander also talks about the fact that certain societies establish their history on the basis of 
an injury that “cries out”, and that the creation of a national trauma around such an injury 
usually serves some aggressive political forces. Often, it is not the common people who 
acknowledge the collective trauma, there are particular groups, usually elites, who have the 
interest, the talent and the authority to create a desired meaning in the public sphere. 
Regarding these ideas, Jeffrey Alexander affirms:  
“The persons who compose collectivities broadcast symbolic representations—
characterizations—of ongoing social events, past, present, and future. They broadcast these 
representations as members of a social group. These group representations can be seen as 
“claims” about the shape of social reality, its causes, and the responsibilities for action such 
causes imply. The cultural construction of trauma begins with such a claim.  It is a claim to 
some fundamental injury, an exclamation of the terrifying profanation of some sacred value, a 
narrative about a horribly destructive social process, and a demand for emotional, 
institutional, and symbolic reparation and reconstitution.” (Alexander, 2004, p.11)  
In the analysis of the film, we also need to take into consideration Kaplan’s concept of 
“trauma culture”, that is “a culture in which discourses, and especially images, about 
catastrophic events proliferate, often “managed” by government”. (Kaplan, 2013, p. 54) 
 
2.2. The societal trauma 
According to Vamik Volkan, when a large group of thousands or millions of individuals who 
share the same identity goes through some form of man-made aggression such as a war or a 
political regime, it experiences a societal trauma, developing a series of destructive 
psychological behaviors, such as victimization, humiliation, helplessness, guilt for surviving, 
identification with the aggressor, narcissistic investment in the group’s shared identity, etc. 
(Javakhishvili, 2018, p. 44-45)  
The large group has a special way of perceiving history, seeing a certain victory as a “chosen 
glory” and a specific event as a “chosen trauma”. In Volkan’s theory, a large group often 
functions as an idealized “mother” who possesses the capacity to heal the wounds of the 
members, while the undesirable elements are projected onto another collectivity. The leader 
of the group acts as an “Oedipal father”, and he is the one who establishes the responses of 
society to events that are considered dangerous to its existence. (Javakhishvili, 2018, p. 43)  
 
2.3. The totalitarian trauma 
Totalitarian regimes usually imply a dependency of the group upon the leader, who is 
perceived as being omnipotent. The authority imposes its ideology by force upon the 
population in order to destroy any trace of individuality and to achieve a homogenous 
conglomerate of citizens united by a total uniformity of beliefs.  
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When people live in a totalitarian regime, they experience a totalitarian trauma. According to 
Javakhishvili, a “totalitarian trauma” represents a “shared trauma of the society, which is 
caused by the shared experience of living in the Totalitarian Situation”. (Javakhishvili, 2018, 
p. XIV). 
 
2.4. The individual trauma 
People who live in totalitarian regimes often go through individual traumas. In her collection 
of essays, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History, Cathy Caruth explains the 
concept of individual trauma as it appears in Freud’s Beyond the Pleasure Principle:  
“the wound of the mind — the breach in the mind’s experience of time, self, and the world — 
is not, like the wound of the body, a simple and healable event, but rather an event that […] is 
experienced too soon, too unexpectedly, to be fully known and is therefore not available to 
consciousness until it imposes itself again, repeatedly, in the nightmares and repetitive actions 
of the survivor. […] trauma is not locatable in the simple violent or original event in an 
individual’s past, but rather in the way that its very unassimilated nature—the way it was 
precisely not known in the first instance — returns to haunt the survivor later on.” (Caruth, 
1996, p.4) 
Another author who is preoccupied with the relationship between the unconscious and 
traumatic reactions is Jeffrey Alexander. In his study, Cultural Trauma and Collective 
Identity, he also talks about the psychoanalytic approach of individual trauma. According to 
this approach, a traumatizing event represses the experience of trauma itself. Rather than 
involving rational understanding, a traumatic incident becomes distorted in the individual’s 
imagination and memory. Thus, the effort to attribute responsibility for it and to develop and 
ameliorating reaction is undermined by displacement. As Alexander explains,  
“This approach places a model of unconscious emotional fears and cognitively distorting 
mechanisms of psychological defense between the external shattering event and the actor’s 
internal traumatic response. […] Traumatic feelings and perceptions, then, come not only 
from the originating event but from the anxiety of keeping it repressed. Trauma will be 
resolved, not only by setting things right in the world, but by setting things right in the self. 
According to this perspective, the truth can be recovered, and psychological equanimity 
restored, only […] “when memory comes.” (Alexander, 2004, p. 5) 
 
3. FILM ANALYSIS 
The first images of the film are already illustrative of the concepts of cultural trauma and 
societal trauma, for they provoke the audience to reflect upon the atrocities that have changed 
the history of the world. The injury that “cries out” is represented by the violence of the past. 
A fear-instilling montage displays the bombings of Hiroshima and Nagasaki, then the pictures 
of two dictators who committed horrors against humanity: Stalin and Saddam Hussein. As the 
voice-over claims, war and destruction would not have been possible if human beings hadn’t 
fallen prey to their feelings:  
“In the first years of the 21st century, a third world war broke out. Those of us who survived 
knew mankind could never survive a fourth. That our own volatile natures could simply no 
longer be risked. So, we have created a new arm of the law, the Grammaton Cleric, whose 
sole task it is to seek out and eradicate the true source of Man’s inhumanity to Man: his ability 
to feel.” (Wimmer, 00:39-01:39) 
The montage means to emphasize the fact that, by eradicating human emotion through the use 
of an injection called Prozium, the authority of the city-state of Libria has established a 
utopian society where peace and harmony reign.   
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A few minutes later in the film, images from World War II are presented again to the viewer. 
This time, these images are part of the propaganda message that is constantly broadcast on 
huge television screens all over the city. The violent images and the speech that accompanies 
them are used to encourage the utilisation of Prozium as a miracle cure that stops war from 
happening again.  
In the discourse of the propaganda, we recognize the “chosen trauma” of this post-war state - 
the destruction provoked by the violence of human nature. Since emotion is identified as the 
source of all evils in history, individuals may experience, in Volkan’s terms, contradictory 
behaviours such as victimization, guilt, identification with the attacker, and also a narcissistic 
investment in the group’s shared ideals. In fact, in the same speech, the authority also 
identifies the “chosen victory” of this homogenous society - the suppression of feelings 
through the use of Prozium: 
“Libria, I congratulate you. At last peace reigns in the heart of man, at last war is but a word 
whose meaning fades from our understanding, at last we are whole. Librians, there is a 
disease in the hearts of man, its symptom is hate, its symptom is anger, its symptom is war. 
The disease is human emotion. But Libria, I congratulate you for there is a cure for this 
disease. At the cost of the dizzying highs of human emotion we have suppressed its abysmal 
lows and you as a society can embrace this cure; it is Prozium”. (Wimmer 2002, 8:38-10:02)  
The destructive war images that are shown during this speech are meant to convince the 
people who are under the influence of the drug that they have achieved a great victory. 
However, for them, the trauma on screen isn’t more real than the whole environment of a 
simulation of life that the government has created for them. Nevertheless, the broadcasting of 
these nightmarish scenes has the potential to deeply affect psychologically those who refuse 
to take the injection, the “Sense Offenders”, who, while still having feelings, incessantly bear 
witness to the destruction of others. As Kaplan affirms, when such catastrophes are 
incessantly brought to people’s attention, individuals begin to suffer from the experience of 
constantly watching other people’s trauma. 
In the film “Equilibrium”, the messages of the propaganda machine not only intend to 
indoctrinate the citizens, convincing them to drug themselves for the betterment of society, 
but they also strive to replace the memory of the population with an “official” interpretation 
of history that serves the purposes of the authority. The burnings of books, paintings and other 
memorabilia imposed by the government are carried out with the same intention of 
eradicating “real” memory. The brainwashing of the citizens and the alteration of history 
represent totalitarian methods of subduing the population that have a deep negative effect on 
the minds of the individuals. These abusive practices and their serious consequences show us 
that we are dealing with a totalitarian trauma.  
The mechanical citizens of Libria are dependent upon their God-like absolute ruler, the 
Father, a dangerous entity perceived as omnipresent, whose image is used in order to 
manipulate the people. The city-state is governed by the Tetragrammaton1 Council, while the 
law is enforced by the Grammaton Clerics.  

 
1 The name “Tetragrammaton” represents an evident allusion to the Hebrew name of God. According to Tóth, 
the use of the Tetragrammaton symbol in this dystopian context “brings us back to the Orwellian notion of the 
Panopticon where the Other's gaze is present all the time to perform an invisible, inescapable surveillance” 
which “can result in a compulsive need to be observed constantly so as to feel that our subjectivity is reassured. 
[…] The Other's gaze becomes the guarantee of the subject's being, without which it would cease to exist.” 
(Tóth, 2009, p. 144)  
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 One of the best Clerics is John Preston2, a steel-like soldier who is the best at his job due to 
his ability to detect feelings. At the beginning of the movie, John’s compliance with the 
regime can be seen in his efficiency to massacre Sense Offenders and in his efficacity to burn 
works of art. When he realizes that his partner, Partridge, is a rebel, he doesn’t hesitate to 
shoot him in a cathedral.  
John begins to experience symptoms of individual trauma only after his partner has died, as 
he hears Partridge reciting a poem by Yeats. After this incident, John’s repressed feelings 
begin to show themselves. He has a nightmare in which he watches the mother of his children 
being arrested for sense offence by the Clerics. John remembers his wife freeing herself from 
the clutches of the soldiers in order to kiss him and to tell him to remember her.  The feelings 
that have been supressed by Prozium begin to resurface and John has to confront the pain 
associated with the death of his wife.  
As he refuses to take his injection, the protagonist begins to change. This change is also 
influenced by Mary O’Brien, a Sense Offender whom he falls in love with and who makes 
him question his role in the regime. After a nightmare about Mary’s incineration, John goes 
through a remarkable change in consciousness. He begins to notice the beauty around him, he 
starts listening to music, he tries to save some Sense Offenders from being murdered and even 
rescues a puppy.   
Mary’s death actualizes again in John the trauma associated with the murder of his wife. He 
no longer represses the feelings associated with the killings of the two women he has loved 
and he uses his anger to fuel his rebellion against the authority. He realizes that his training 
must be used in order to save the citizens of Libria from the totalitarian government that keeps 
them captive. The last scenes of the movie show John rise against the authoritarian regime he 
once fought for. 
 
4. CONCLUSION 
The movie “Equilibrium” depicts various types of traumas. At the beginning of the film, we 
are presented a cultural trauma and also a societal trauma that has irrevocably marked the 
consciousness of the Librian population. The volatile nature of man has brought about war 
and destruction, and these injuries demand a change in behaviour.  This change is brought 
about by Prozium, an injection which means to represent the victory of rationality over 
feeling. However, the eradication of human emotion has the effect of transforming individuals 
into a mass of manipulable automatons. The brainwashing of the citizens represents a 
symptom of a totalitarian society, and the people who live under this type of regime 
experience a totalitarian trauma.  
In such circumstances, individual traumas are also frequent. The movie’s protagonist, John 
Preston, is able to heal from his trauma only after he stops taking Prozium and allows himself 
to remember the past and to confront the emotions associated with it. John experiences 
healing nor only by setting things right in the self, but also by saving society from its 
oppressors.  
  

 
2 As Tóth observes, the name “John” that the main character bears also has religious connotations. “John” means 
"the Lord is gracious" or “Yahweh is gracious;" secondly, the one among the twelve apostles whom Jesus Christ 
liked the most was John, the supposed author of the fourth Gospel and Revelation; and thirdly, John the Baptist 
was the forerunner of Jesus Christ who baptized him. These Biblical references imply that John Preston as the 
highest-ranking Grammaton Cleric in Libria has a symbolical significance in the evolution of the plot. (Tóth, 
2009, p. 141)  
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Abstract  
Language is the channel whereby general ideas, beliefs, assumptions, worldviews, agendas, 
etc., are transmitted. It is also the vehicle by which people’s mindsets are framed and acted 
upon. In that sense, language can be resorted to as a medium through which powerful 
institutions make people accept social representations as common sense or naturalised 
phenomena. However, language is also the tool by which people can get rid of the common-
sense assumptions or ideological practices for social emancipation. The current paper aims to 
demonstrate how ideology can be resisted or challenged in society. Predicated on Critical 
Discourse Analysis, and using Narrative Stylistics as a toolkit, the article chiefly focuses on 
Asare Konadu’s prose fiction A Woman in Her Prime (2007). It adopts a multidisciplinary 
methodological approach to analyse and interpret conversational or spoken textual snippets/ 
fragments of discourse drawn from the aforementioned literary artifact. The study of the 
identified linguistic choices basically follows Simpson (2004)’s model of narrative discourse. 
It is exuded from the whole study that the main character, Adwoa Pokuwaa, boldly resists 
ideological practices which has for long maintained her and her people uncritical. It is also 
inferred from the analysis that language users or interactants could bring about wider social 
changes through denaturalisation of ideologies.  
Keywords: critical discourse analysis, ideology, narrative stylistics, social change.    
 
1. Introduction  
Language is the channel whereby general ideas, beliefs, assumptions, worldviews, agendas, 
etc., are transmitted. It is also the vehicle by which people’s mindsets are framed and acted 
upon. In that sense, language can be resorted to as a medium through which powerful 
institutions make people accept social representations as common sense or naturalised 
phenomena. It is thus viewed as a means of social control. In that regard, Fowler & Kress 
(1979) state that “language serves to confirm and consolidate the organizations which shape 
it, being used to manipulate people, to establish and maintain them in economically 
convenient roles and statuses, to maintain the power of state agencies, corporations and other 
institutions” (p.190). It follows from this that powerful organisations by means of language 
teach people practices, values and identities, and transmit ideologies to them.   
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By so doing, these organisations achieve consent as people view cultural practices -thus 
discursive practices- as taken for granted. Laying emphasis on how ideological processes 
generally impact on human beings’ life, the sociologist Harold Garfinkel (cited in Fairclough, 
2001) claims that we live in “a world which is built entirely upon assumptions and 
expectations which control both the actions of members of a society and their interpretation of 
the actions of others” (p.64). However, from a critical perspective, some people become 
aware that those assumptions and expectations- viz., those ideologies- can be questioned. As 
Kanwal & Garcia (2019) put it:  
The modern world is one of dramatic changes. It is the world of new perceptions and new 
representations of the realities of the past. This new perception has put a remarkable and vivid 
impact on women and feminism. Women have realized their worth and are actively 
participating in all the domains of life. They are no more timid and taboo holding. Rather, 
they are breaking all the past taboos and boundaries imposed on them. 
In the prose fiction A Woman in Her Prime for instance, the main character Adwoa Pokuwaa 
boldly gets rid of the religious practices to which she has submitted in order for her to bear a 
child. Of course, some critics have explored the cultural practices in Konadu’s literary 
artefact. For instance, Nnaji, Ebibi, & Aaron (2016) examine Brenhoma cultural heritage in A 
Woman in Her Prime laying emphasis on such aspects as sacrifices, omen, purifications, 
beliefs and funeral rites among others. It is proven through their study that literature can 
heighten the reader’s consciousness, that literature is not only an instrument that provides 
insights about life but also mirrors the society in its entirety. That contention, though true, is 
not evidenced by concrete linguistic features. Therefore, there is need to study the language 
used by the author/narrator/characters on a linguistic plane. In this study, stylistics -narrative 
stylistics- will serve as a backcloth to carry out a critical discourse analysis of some discursive 
practices registered in the fictional work. For the moment, it is expedient to cast a glance on 
the theoretical framework  
 
2. Theoretical Underpinnings 
As stated earlier on, the current study draws its insights from Critical Discourse Analysis 
(CDA). It also refers to stylistics, and more precisely narrative stylistics -put forth by Simpson 
(2004)- as analytical toolkit. 
 
2.1. Critical Discourse Analysis 
Diversely defined, CDA is a multidisciplinary approach to language which is deals with the 
relationship between language, ideology, power and identity. Wodak (2001, p.2) views CDA 
as concerned with analysing opaque as well as transparent structural relationship of 
dominance, discrimination, power and control as manifested in language. It follows from the 
foregoing to note that CDA aims to examine “the power relations, ideological manipulations, 
and hegemony” (Rahimi & Sahragard 2007, cited in Amerian & Esmaila 2015, p.20). For 
Wodak (ibid., p.10), one of the aims of CDA is to ‘demystify discourses by deciphering 
ideologies. Glossed as primarily some kind of ‘ideas’, that is, beliefs systems (van Dijk, 2006, 
p.116), ideologies are embedded in features of discourse which are taken for granted as 
matters of common sense (Fairclough, 1989, p.77). In adopting ‘critical’ goals, the discourse 
analyst seeks to ‘denaturalise’ ideologies. In that regard, he can decide to “brin[g] a variety of 
theories into dialogue, especially social theories on the one hand and linguistic theories on the 
other hand” (Chouliaraki & Fairclough, 1999, cited in Weiss & Wodak, 2003, p.6). Drawing 
on that tenet, we choose to analyse the selected discursive practices through the lens of 
transitivity (the grammar of ideational meaning) and stylistics -precisely narrative stylistics. 
The forthcoming subsection delineates the concept of narrative stylistics.         
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2.2. Narrative Stylistics 
Discourse in/of prose fiction or narrative discourse provides a good avenue for a relevant 
CDA. Besides, the structural organisation of such a discourse encodes many literary features 
which loosely lend themselves to linguistic investigation. In other words, fictional narratives 
offer a fertile ground to apply linguistic theories on discursive and non-discursive patterns, or 
simply to undertake a stylistic exploration. According to Simpson (2004), “Narrative requires 
development, elaboration, embellishment; and it requires a sufficient degree of stylistic 
flourish to give it an imprint of individuality or personality “(p.19). That type of stylistic 
endeavour, as can be guessed, is termed narrative stylistics.  
In view to conducting a suitable narrative stylistic analysis on/about a given communicative 
event (or discourse), Simpson (2004) devises a pathway or model which underpins the focal 
direction of the present paper. According to that model, there are six basic units of analysis in 
a narrative description.  
The first of these units is textual medium. By this is meant the physical channel of 
communication through which a story is narrated. The second unit is sociolinguistic code. It 
expresses through language the historical, cultural and linguistic setting which frames a 
narrative. It locates the narrative in time and place by drawing upon the forms of language 
which reflect this sociocultural context. Then, follow two types of charaterisation. One of 
them has to do with actions and events, that is, it describes how the development of a 
character precipitates and intersects with the actions and events of a story. The other 
characterisation element concerns points of view. It explores the relationship between the 
mode of narration and a character’s or narrator’s ‘point of view’. The fifth unit of the model is 
textual structure. It accounts for the way individual narrative units are arranged and organised 
in a story. A stylistic study of textual structure may focus on large-scale elements of plot or, 
alternatively, on more localised features of story’s organisation. At last, the last unit is 
intertextuality. It refers to the technique of ‘allusion’. It should be recalled here that narrative 
fiction, like all writing genres, does not exist in a social and historical vacuum. It often echoes 
other texts and images either as ‘implicit’ intertextuality or as ‘manifest’ intertextuality. All 
those components are schematically represented below. 
 

 
Figure1: A Model of Narrative Structure (Simpson, 2004, p.20) 

 
It should also be underscored that there are substantial areas of overlap between those units. 
Therefore, in the course of this scholarly work, textual medium and sociolinguistic code are 
combined into one entity.   
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However, the two categories of characterisation are not grouped into one sub-type since they 
cogently encode ideas of ideological process. In addition, given that the stylistic analysis of 
each unit requires an implicit exploration of the textual structure of the discourses under 
analysis, a particular attention is not given to textual structure as a distinct sub-section. At 
last, for personal convenience and taking into account space limitation, intertextuality is left 
out in the course of the analysis. 
 
3. Methodology  
This paper draws on qualitative descriptive approach. This is to say, it purposively selects 
some spoken verbal interactions or utterances recorded from speech participants. These 
utterances are linguistically described to foreground the stylistic resources the narrator 
deploys to encode ideology, control and resistance in the novel. It should be noted that the 
linguistic description is not quantitative. In other words, the linguistic features identified in 
the selected utterances are discussed qualitatively. This allows for a more focused 
interpretation of contextual factors useful for the understanding of the various ideological 
processes encoded in the novel.  
The analysis also employs Halliday’s transitivity theory (Eggins, 2004; Fontaine, 2013). 
Transitivity is considered in Systemic Functional Linguistics (SFL) as the grammar of 
ideational meaning. Ideational meaning, by definition, is the meaning about how people use 
language to represent reality (Eggins, 2004; Fontaine, 2013).  Halliday (1976, p. 30) (quoted 
in Fontaine, 2013, p. 73) posits that ‘transitivity is the grammar of processes ... and the 
participants in these processes, and the attendant circumstances’. This study, so to speak, 
analyses the processes, participants and circumstances realised in the selected textual snippets 
or utterances to unravel ideology, control and resistance with reference to Simpson’s (2004) 
model of narrative stylistics.   
 
4. Analysis and Interpretation 
It should be stressed that in undertaking a CDA, it is up to the analyst “to select which 
discourse and social structures to analyse and to relate” (van Dijk 2001, p.98). It should also 
be recalled that the analysis regarding the present study revolves around three phases as 
outlined in the theoretical underpinnings. 
 
4.1. Textual Medium and Sociolinguistic Code 
The discursive practices concerned with in the current study are mostly spoken verbal 
interactions. That is, the analysis is basically focused on utterances recorded from speech 
participants. As for the cultural setting, it is of note to signal that the whole narrative event 
takes place in Brenhoma, a farming community where traditional religion is of utmost 
importance. In addition, formal education is not given any value here. This suggests that life 
in Brenhoma is governed by a high belief in cultural practices. In the following fragment, the 
mother of the main character (Pokuwaa), plainly expresses that assumption: 
‘We people of Brenhoma believe that anything that happens to a human being connects with 
that person’s soul (p.108). 
In the above the noun phrase ‘people of Brenhoma’ is preceded by the inclusive pronoun 
‘we’. This implies that the old woman identifies herself as belonging to a speech community 
whose belief is hers. As a matter of fact, the cognitive mental process ‘believe’ connotes a 
general common knowledge that whatever befalls a person is related to his/her soul. That 
worldview is passed on from one generation to another through discourse so as to control 
people’s mind. Actually, the people of Brenhoma place their faith in gods. The narrator 
informs the reader, then reports Pokuwaa’s mother’s statement thereupon:  
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Pokuwaa’s mother was one of the women at Brenhoma who supported the forecast of the 
priests with emphasis. ‘The oracles don’t lie’, she declared (p.59). 
It follows from the foregoing that women from Brenhoma including Pokuwaa’s mother are 
staunch believers in priests’ forecast. Not only do the prepositional phrase ‘with emphasis’ 
corroborates that assertion, but the woman’s own assertive speech act is a genuine evidence. It 
should, however, be stressed that the faith in gods is not the apanage of women only. In 
arguing with his lover, Kwadwo (Pokuwaa’s husband) declares: ‘Oh, Pokuwaa, there are 
three fetish priests doing the calculation’ (p.61). The continuity adjunct ‘Oh’ followed by the 
vocative ‘Pokuwaa’ aims to lay emphasis on the assurance of/in his allegation. Besides, the 
existent process ‘there are fetish priests doing the calculation’ intends to confirm his mother-
in-law’s previous statement that ‘the oracles don’t lie’. All this shows that belief in priests’ 
forecast is strongly entrenched in people’s memory; i.e. the belief that gods impact 
significantly on their life. In this sense, every child born in Brenhoma land grows up to learn 
and hold onto this belief or religious practice. As an epitome of that social practice, Pokuwaa 
comes to Tano- the fetish which is supposed to give children- and entreats:  
‘Great Tano’, she cried, ‘assist me in my plight. You are powerful and nobody can thwart 
your will. (p.12). 
It is obvious from the foregoing that in the young lady’s mind, the fetish is her only surest 
saviour. She is addressing it as if it were a person, preferably using the second person ‘you’, 
to which the attribute ‘powerful’ is associated to imply the fetish’s fearfulness. In the next 
subsection, the two types of characterisation set forth by Simpson (2004) are explored. 
 
4.2. Characterisation 1: Actions and Events 
To begin with, characterisation is primarily analysed in terms of the development of the 
characters in accordance with actions and events. The focus is much more laid on the major 
characters such as Pokuwaa, her mother, her husband Kwadwo, and her friend Koramoa. 
Given his role in the speech community, the priest also is of concern here. 
The socially shared representation that offspring is a gift of Tano is expressed by the 
protagonist’s friend, Koramoa, who declares:   
‘We were going to do our thanksgiving sacrifice’, Koramoa informed her (p.25).   
In the above, the Actor ‘we’- representing Koramoa and her husband- performs the action of 
‘going to do’ (Material Process) a gratitude or ‘thanksgiving sacrifice’ (playing the function 
of Goal) to their benefactor-Tano. In fact, such deeds are the result of constant parental 
advice- especially mothers- to exert control on their progeny. The attitude of Pokuwaa’s 
mother in the following sequence is more revealing.  
Her mother used to come and say, ‘You see, my child, you should have children. You are my 
only daughter, and unless you have a child our lives will end miserably (p.28).                     
With the endearment term, ‘my child’ preceding the perceptive mental process ‘see’ the 
senser of which is ‘you’ (Pokuwaa), the old woman is drawing her daughter’s attention to the 
necessity to become a mother. The repetition of the possessive process ‘have’ suggests how 
precious the possessed ‘children/a child’ is in the eyes of the people of Brenhoma. 
Pokuwaa loyally listens to her mother and acts accordingly by going to the fetish. 
Unfortunately, she cannot get pregnant and decides to understand the right behind her 
misfortune.  
‘I am here to find out what went wrong, nana’, said Pokuwaa submissively (p.40) 
Above, Pokuwaa refers to the cognitive mental process ‘find out’ to express her feelings. The 
Actor ‘what’ of the second paratactic clause is the doer of the material process ‘went’ the 
addressor is seeking from the priest. Without wasting time, the latter consults the fetish and 
replies on the spot:  
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The priest said, ‘Now, my child, go back home and do as you are told. You will be given 
another collection of the herbs. Boil them in water and use the water to bathe for seven days, 
and then come and see me’ (p.40). 
Like Pokuwaa’s mother, the priest uses the vocative ‘my child’ followed by action verbs (‘go 
back’, ‘do’) to give the desperate lady the assurance that she will get pregnant. In the 
passivised clause that follows the Beneficiary ‘You’ (anaphorically deployed for Pokuwaa) is 
made Subject of the participle ‘given’ as if she were the performer of the action. Then the 
successive Material Processes deployed as orders (‘boil’, ‘use’, ‘come’) indicate that 
Pokuwaa should undertake actions before perceiving (‘see’) the results or outcomes. All those 
discursive processes contribute to controlling Pokuwaa’s mental model as she obediently 
continues the sacrifices. As van Dijk (2008) posits, “control does not only apply to discourse 
as social practice, but also to the minds of those who are controlled" (p.9). However, 
Pokuwaa’s personal representation of the social cognition of her society cannot stay intact. 
She boldly decides to counterattack the social order of her community. Overtly, she confesses 
to her husband as she does to her mother and her girlfriend:       
‘Kwadwo’, she said, ‘I will not carry out any more sacrifices’ (p.113) 
It is crystal clear from the aforementioned statement that the Actor ‘I’ (referring to Pokuwaa) 
is no longer going to undertake (‘carry out’) ‘any more sacrifices’ (Goal). That reaction is 
what Fowler & Kress (1979) call resistance to “mystificatory tendencies" (p.196). As the 
scholars explicate, that kind of resistance is not resistance to language itself, nor to the 
individual users of language, but to the social processes which make language work in 
communication as it does. As a response to that unexpected decision, Kwadwo heartedly 
advises: 
‘Do try to take your mind off such idle thoughts tonight’, he counselled. ‘Let us continue to 
pray. 
Here again, the speaker mainly resorts to material processes to signal that there is necessity to 
act. In preceding the predicator ‘try’ by the function verb (or finite) ‘do’, he intends to lay 
emphasis on the urgency for his wife to get rid of (‘take off’) her ‘idle thoughts’. Unlike 
Pokuwaa, his action is not geared to disarticulating the established social order, but to 
reproduce the set ideologies by keeping on praying. In the husband’s view, there is no way to 
unpack or demystify the ideological processes which have hitherto maintained people in a 
vulnerable or weak position. In the next stage, it is showcased the perspective through which 
the ideological practices are enacted, expressed, or resisted. 
 
4.3. Characterisation 2: Points of View 
Four important categories of point of view are typified: temporal, spatial, ideological and 
psychological points of view. However, the current analysis is essentially focused on the last 
category – viz., psychological point of view- as this is “by far the most important” (Simpson 
1993, p.10). In addition, in the context of narrative fiction, point of view refers generally to 
the psychological perspective through which a story is told. According to the aforementioned 
scholar: 
Psychological point of view refers to the ways in which narrative events are mediated through 
the consciousness of the ‘teller’ of the story. It will encompass the means by which a fictional 
world is slanted in a particular way or the means by which narrators construct, in linguistic 
terms, their own view of the story they tell. Psychological point of view extends from 
authorial omniscience to a single character’s perhaps restricted version of ‘reality’ (Simpson 
1993, ibid.).  
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It stands to infer from the foregoing definition that psychological point of view subsumes 
authorial point of view and character point of view. Both types are concomitantly explored in 
this analysis. It should, however, be stressed that the novel at stake encodes a multi-personal 
point of view. As a matter of fact, the linguistic manifestation of speaking voices is diversely 
indexed in the novel. This can be noticed through a set of discourse sequences as displayed 
below. 
You are my only daughter. My sons will have children for their wives’ families; but the child 
that you will bear will be my own grandchild’, her mother had explained (p.32). 
Through the above advice, Pokuwaa’s mother resorts to the second-person voice to lay 
emphasis on the importance of childbearing in a matriarchal society. In point of fact, children 
in such a society belong to their mother. Therefore, having children is a must or necessity for 
the lady. It should be noticed, however, that the pronoun switches from the second person to 
the first person. After submissively abiding by the cultural practice for a while without any 
concrete result, Pokuwaa courageously decides to ventilate her pent-up feelings to her mother:  
‘I am a woman’, said Pokuwaa. ‘And a woman does want a child, that is her nature. But if a 
child will not come, what can I do? I can’t spend my whole life bathing in herbs (p.114). 
In the text above, the protagonist refers to the first-person voice to uphold the duty related to 
her gender. Yet, she underscores the limitations of a woman in fulfilling her dream of 
childbearing. Drawing on this, she daringly states her decision to stop all the sacrifices. The 
assertive act ‘I can’t spend my whole life bathing in herbs’ is revelatory of her resistance to 
the ongoing ideology. In other words, through the camera angle of the first person the main 
character is resolute to deconstruct and demolish the ideology that has thus far controlled the 
minds of the people of Brenhoma.  Pokuwaa’s subsequent deeds are cautiously described as 
follows:     
Going into her room Pokuwaa took off her cloth and slipped out of the talisman she had been 
wearing round her waist. ... She opened her brass bowl and took out another talisman. She 
brought the two into the yard, threw them into the fire… (pp.114-15).  
The sequence obviously denotes an external narratorial voice. As a matter of fact, the 
fragment is made of sentences of narration different from what is known as Narrative Report 
of Speech (NRP) and Narrative Report of Thought (NRT) (Simpson, 2004, p.32).   
It stands to make from the foregoing two claims. First, the fictional narrative is characterised 
by a variation in points of view. Second, the events are narrated with the narrator not a 
character of the story, but outside the story. That position is what Gerard Genette terms 
heterodiegetic (Simpson 1993, p.29). It is also of note to highlight that in the prose fiction, the 
narrator says less than the characters know. In fact, as revealed below the narrator describes 
just the actions performed by the characters without any access to their feelings and thoughts. 
This is called external focalisation. After challenging the established social order- thus 
demystifying the prevailing dominant ideology- the protagonist feels a kind of moral 
satisfaction. The narrator hence reports: ‘inside her, she felt quite calm’ (p.115). 
 
5. Conclusion 
In this paper, we have attempted to decode the stylistic resources encoded in the narrative 
fictional work A Woman in Her Prime to shape the discourse practices therein. Better put, the 
analysis of chunks of spoken discourse by different characters helped unveil the deep 
meaning embedded in the surface linguistic structures the participants deployed in their 
interaction.   As a matter of fact, the analysis of actual spoken texts -or language in use- in 
their linguistic idiosyncrasies has unearthed the apparent ‘pervasiveness’ of ideology.  
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Of course, it has been demonstrated that in Brenhoma village there are dominant ideologies 
which govern the life of human beings. It has also been proven that those ideologies evolved 
into general cultural knowledge- or what van Dijk (2008) terms ‘Common Ground 
Knowledge’ (CGK)- are considered as neutral, undisputable, uncontestable, thus taken for 
granted. They contribute to controlling both people’s discourse and minds in order to maintain 
the status quo. However, the main character Pokuwaa, who submissively abides by the 
prevailing ideological practices, finally stands up against the retrograde aspects of these 
practices. Not only does she express her pent-up feelings through an overt denunciation of 
those social practices, but she also indulges in actions of challenge.  
Through Pokuwaa’s attitude, Asare intends to endorse Fairclough (1992)’s statement that 
“changing discourse contributes to change in knowledge (including beliefs and common 
sense), social relations, and social identities” (p.8). He also subscribes to Amoussou & Djimet 
(2020)’s suggestion that women “ge[t] involved in strenuous non discursive practices” (p.37) 
for social change. Indeed, though Pokuwaa’s radical decision to resist the ideologically 
framed social cognition regarding childbearing primarily impedes her relations with her 
mother, she is ultimately congratulated. The mother confessedly admits later on: “My 
daughter, you have triumphed” (p.135). From this, we cogently agree with Fairclough 
(2012)’s view that “in so far as dominant conventions are resisted or contested, language use 
can contribute to changing social relationships” (p.4). 
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THE PATH OF AFRICAN WOMEN IN FICTION: A CRITICAL ANALYSIS OF 
NGUGI’S THE RIVER BETWEEN AND A GRAIN OF WHEAT 

 
Mathieu Tossou           
 
Abstract 
African writers involved in the trend of writing to re-establish the socio-cultural identity of 
Africa countries have not failed to mention the status of women in African communities. On 
the one hand, for some writers, the status and position of the African women since pre-
colonial, colonial and post-colonial periods have not changed. They have presented the 
women as inferior beings in all fields. They have portrayed them as human beings with no 
authority while men hold all authority. On the other hand, others have symbolised Africa as a 
woman who is in search of freedom and independence. Thus, they have portrayed mature, 
independent and capable women taking initiatives in the post-colonial period. The aim of this 
paper is to critically analyse The river between and A grain wheat and highlight the evolution 
of women’s status and position in African communities from the pre-colonial to the post-
colonial era. With the feminist and post-colonial criticism, this paper concludes that women 
have moved from the status of a dispossessed person to a status of a leader capable of 
suggesting and taking the lead of activities for the development of communities. 
Keywords: authority, independence, women 
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WOMEN’S PRECIOUS ROLES IN THE DEVELVELOPMENT OF AFRICA IN 
DARKO’S BEYOND THE HORIZON, NGUGI’S THE DEVIL ON THE CROSS AND 

A GRAIN OF WHEAT 
 
Docteur Théophile HOUNDJO 
Maître-Assistant (CAMES) des Etudes Africaines Anglophones 
  
Gerson Vêsahou ALISSA 
Doctorant en Etudes africaines anglophones à l’Université d’Abomey-Calavi.  
 
Abstract 
This paper aims at imparting to the reader the precious role that African women can play in 
the development of their continent as dealt with in Darko’s Beyond the Horizon, Ngugi’s 
Devil on the Cross and A Grain of Wheat. In fact, formerly relegated to the foreground, 
women’s awareness is raised on how they can significantly impact their destiny by carving 
out a place for themselves in the society through daily struggles so as to emerge from the 
darkness from which tradition has sunk them for aeons of ages and then influence positively 
the development of their respective country and therefore Africa in general. The results of our 
findings will enable us to give more insights into the significant role that African women can 
play in the development of both their country and Africa as a whole. With this in view, 
African women must awaken from their torpor so as to challenge the old image that people 
generally have of women in the world at large and in Africa in particular. Feminism, 
womanism and Marxist literary criticism are the literary theories used to delve into the novels 
under study so as to reveal how both their form and content bear on the topic above by 
questioning the traditional image of women in Africa. 
Keywords: Women; Precious; Role; Development; Africa.  
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PREVENTING ELDER ABUSE 
 
Gulshan Aliyeva 
Azerbaijan, Baku State University, Gender and applied psychology department 
ORCID: 0000-0001-9771-1156 
 
ABSTRACT 
Objective: The abuse of older people, also known as elder abuse, is a behavior act that causes 
harm to an adult 60 years and older. World Health Organization (WHO) mentioned that 
around 1 in 6 people 60 years and older experienced some form of abuse in community 
settings1.  This abuse can be reason of serious physical injuries and long-term psychological 
consequences. Common types of elder abuse are differentiated as physical, sexual, emotional, 
financial abuse and neglect based on the literature materials. Referring to Centers for Disease 
Control and Prevention Compared, it has been highlighted that  men had higher rates of both 
nonfatal assaults and homicides than women. The rate for nonfatal assaults increased more 
than 75% among men (2002–2016) and more than 35% among women (2007–2016). The 
estimated homicide rate for men increased 7% from 2010 to 2016 in the USA2.  
Methods: The main target of the research is exploring elder abuse facts and preventing model 
in correctional facilities The systematic review of research and policy papers, articles that 
published on elder abuse, and preventing programs were conducted and compared in this 
article.  
Results: Older adults are vulnerable population in the correctional facilities, committing any 
crime and prison condition are the risk factors for them. Older age is also characterized by the 
geriatric syndromes. They are frailty, urinary incontinence, falls, delirium and pressure ulcers. 
The previous researches, policy papers mentioned that aging process begins 10 years earlier in 
prison condition than other communities3.  
Elder abuse can have several physical and emotional effects on older prisoners. Victims are 
fearful and anxious. They may have problems with trust and be wary of others. Depression, 
stress, lacking of social support, suicide and other problems are in their mental health and 
well-being.  
Conclusion: National Center for Injury Prevention and Control  mentioned number of factors 
that may increase or decrease the risk of perpetrating and/or experiencing elder abuse.  
 Listen to older adults and their caregivers to understand their challenges and provide 
support. 
 Report abuse or suspected abuse to local adult protective services, long-term care 
ombudsman, or the police. 
 Educate oneself and others about how to recognize and report elder abuse. 
 Learn how the signs of elder abuse differ from the normal aging process. 
 Check-in on older adults who may have few friends and family members. 
 Provide over-burdened caregivers with support such as help from friends, family, or 
local relief care groups; adult day care programs; counseling; outlets intended to promote 
emotional well-being. 
 Encourage and assist persons (either caregivers or older adults) having problems with 
drug or alcohol abuse in getting help4.  

 
1 https://www.who.int/health-topics/abuse-of-older-people#tab=tab_1 
2 https://www.cdc.gov/violenceprevention/elderabuse/fastfact.html 
3Ronald H. Aday and Jennifer J. Krabill, “Older and Geriatric Offenders: Critical Issues for the 21st Century” 
Special Needs Offenders in Correctional Institutions, Edited by: Lior Gideon 
4 National Center for Injury Prevention and Control  
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We can use these items, and make preventing elder abuse program for correctional facilities. 
This program model can be useful for prison staff, officers, and also elder inmates.  
Keywords: elder abuse, elderly inmates, prison environment, preventing elder abuse in 
correctional facilities. 

 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/elder/preventingElderAbuseFactsheet.pdf 
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HOMODERIVATIONS WITH SEMIGROUP IDEALS OF NEAR RINGS 
 
Mehsin Jabel Atteya 
Al-Mustansiriyah University, College of Education, Department of Mathematics, Baghdad, 
Iraq. 
ORCID: 0000-0001-7380-6951 
 
Abstract  
 The main purpose of this paper is to study the notion of the additive mapping 
homoderivation d with semigroup ideal U of a prime near-ring N, where N is a 
zero-symmetric near-ring with multiplicative center Z(N). We give some results about that. 
Keywords: prime near ring, homoderivations, semigroup ideal, derivation. 
2010 Mathematics Subject Classification: 16N60, 16W25, 16Y30.  
 
1. Introduction 
In late 1930s Wieland studied nearrings,which were not near fields. Further rich text material 
about the subject can be found from two famous books on the near-rings JDP.Meldrum [14], 
1985 and G. Pilz,[15]. Near rings abound in all directions of mathematics and continuous 
research iis being conducted,which shows that their structure has power and beauty all its 
own.Near-ring have applications in various fields such as group theory, geometry and its other 
branches, combinations, design of statistical experiments, coding theory and cryptography. 
The notion of derivation in rings is quite old and plays a significant role in various branches 
of mathematics. The study of derivation was initiated during the 1950s and 1960s.  
The recent literature contains numerous results on commutativity in prime and semi-prime 
rings admitting suitably constrained derivations and generalized derivations, and several 
authors have proved comparable results on near-rings. In fact, the relationship between the 
commutativity of a 3-prime near-ring � and the behavior of a derivation on � was initiated in 
1987 by Bell and Mason [7]. In [8], M. Ashraf and et al. generalize some of their results by 
assuming that the commutativity condition is imposed on a near-ring. Motivated by these 
observation at [11], in this  paper, we will study the commutativity theorems for the prime 
near-ring by treating the case of homoderivations satisfying certain algebraic identities involving 
semigroup ideals.  
 
2. Preliminaries 
Throughout this paper, a near– ring is a triple (N,+, .) satisfying the condition :  
( i ) (N, +) is a group which may not be a belian,  
( ii ) (N, .) is a semigroup,  
( iii ) For all x, y, x ∈N,  x(y+z) = xy + xz .  
 In fact, condition (iii)  makes N a left near-ring . If we replace ( iii) by (iv) for all x, y, z ∈N, 
(x + y)z = xz + yz , then we obtain a right near-ring . A near -ring is called a semiprime if 
x∈N, xyx=0 for all y ∈ N implies x=0 and N is prime if x, r ∈N, xyr=0 for all y ∈N implies 
either x=0 or r =0. Every prime ring is semiprime but the converse is not true 
usually.  Furthermore, every ring is near ring, but the  converse is not true generally. Let d be 
an arbitrary additive endomorphism of N. Then d is a derivation on N if d(xy) = d(x)y + xd(y) 
for all x, y ∈ N, as noted in [10].  In 2000, El-Soufi [12] has introduced the concept of a 
homoderivation of a ring . An additive map d of a ring  R is called a homoderivation if d(xy) 
= d(x)d(y)+d(x)y+xd(y) for all x, y ∈ R. An example of such mapping is to let h(x) = d(x)-x 
for all x ∈ R where d is an endomorphism on R.  
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It is clear that a homoderivation h is also a derivation if h(x)h(y) = 0 for all x,y ∈ R. In this 
case, h(x)Rh(y) = 0 for all x,y ∈ R. So, if R is a prime ring, then the only additive mapping 
which is both a derivation and a homoderivation is the zero mapping. 
Moreover, a nonempty subset  U of a near-ring  N  will be called a semigroup ideal if  UN ⊂U  
and  NU ⊂ U. Let N be a near-ring, a mapping d: N→ N is called strong commutativity-
preserving derivation (SCP – derivation), if d  is a derivation such that  [d(x),d(y)] = [x,y],  for 
all  x, y ∈ N. Let S be a subset of N, a mapping d : S → S is said to be commuting 
(centralizing) on S if [d(x), x] = 0 for all x ∈ S ([d(x), x] ∈ Z (S) for all x ∈ S). Clearly every 
commuting mapping is centralizing but the converse is not always true. However under 
certain mild conditions both mappings are same M. Breˇsar [13]. 
We begin our discussion with the following lemmas which are essential for developing the 
proof of the main theorems: 
Lemma 2.1[3] Let � be an arbitrary derivation of a near ring �. Then � satisfies the 
following partial distributive laws. 
(i) �(ã�(%) + �(ã)%) = �ã�(%) + ��(ã)%, for all ã, %, � ∈ �. 
(ii) (ii) �(�(ã)% + ã�(%)) = ��(ã)% + �ã�(%), for all ã, %, � ∈ �. 
 Lemma 2.2[3]Let � be a 3-prime near ring and ( be a nonzero semigroup ideal of �. 
Let � be a nonzero derivation on �. 
(i) If ã, % ∈ � and ã(% = {0}, then ã = 0 or % = 0. 
(ii) If ã ∈ � and ã( = {0} or (ã = {0}, then ã = 0. 
(iii) �(() G {0}. 
(iv) If ã ∈ � and �(()ã = {0} or ã�(() = {0}, then ã = 0. 
Lemma 2.3 [3]  Let � be a 3-prime near ring. If � contains a nonzero semigroup left 
ideal or a nonzero semigroup right ideal, then � is a commutative ring. 
Lemma 2.4 [3] Let � be a 3-prime near ring. 
(i) If � ∈ � \ {0}, then � is not a zero divisor. 
(ii)   If � ∈ � \ {0} and ã is an element of � for which ã� ∈ �, then ã ∈ �. 
(iii)  If ã is an element of � which centralizes some nonzero semigroup right ideal, then ã ∈ �. 
Lemma 2.5 [6, Lemma 1. 8 ] Let � be a 2-torsion free 3-prime near ring and ( be a 
nonzero semigroup ideal of �. If � is a derivation on � such that �2(() = {0}, then � = 0. 
 
3. The Main Results. 
Now, we prove the following. 
Lemma 3.1 Let � be a 2-torsion free prime near ring and ( be a nonzero semigroup 
ideal of �. If d is a nonzero homoderivation of � such that d(U) ⊆ Z(N)  then � is a 
commutative ring. 
Proof: From the hypothesis, we  have d(U) ⊆ Z(N)  then 
d(x)d(y)+d(x)y+xd(y)  ∈ Z(N) for all x,y  ∈ �. Writing this result as follows 
[d(x)d(y), r]+[d(x)y+xd(y),r]=0  for all x,y  ∈ U , r ∈ �. Employing the relation d(U) ⊆ Z(N)  
yields [d(x)y+xd(y), r]=0  for all x, y  ∈ U, r ∈ N. 
Replacing y by x with using d(U) ⊆ Z(N), we conclude that  
2d(x)[x, r]=0. Due to N is 2-torsion free, we see that 
d(x)[x, r]=0. 
Obviously d(x)t[x, r]=0 for all x ∈ U, r, t ∈ N. Thus, d(x)N[x, r]=(0).  By reason of N is 
prime near -ring and d is nonzero homoderivation, we arrive to  [x, r]=0.  Replacing x by xt, t 
∈ N, we obtain 
x[t,r]=0 for all x ∈ U, r, t ∈ N. Right-multiplying by [p, q], we deduce that  
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[p,q]x[t,r]=0  for all x ∈ U, r, t, p, q ∈ N. Applying  Lemma 2.2(ii), we conclude that  N is 
commutative ring.Thus, we get the required result. 
 
Theorem 3.2  Let � be a prime near ring and ( be a nonzero semigroup ideal of � . If � is a  
nonzero homoderivation of � such that �([ã, %]) = 0 for all ã, % ∈ ( and d acts as 
homomorphism on N then � is a commutative ring. 
 
Proof By the hypothesis, we have �(ã%) = �(%ã)  for all  ã, % ∈ (. (3.1) 
Then relation (3.1) can be written as d(x)d(y)+ã�(%) + �(ã)% = d(y)d(x)+%�(ã) + �(%)ã  
for all ã, % ∈ (. 
We rewrite this relation as following (d(x)d(y)-d(y)d(x))+ã�(%) + �(ã)% = %�(ã) +�(%)ã. 
Due to d is a homomorphism, the left-side modifies to 
d([x, y])+ã�(%) + �(ã)% = %�(ã) +�(%)ã. According to the hypothesis where d([x, y])=0, we 
deduce that 
ã�(%) +�(ã)%=%�(ã)+�(%)ã                                                               (3.2) 
Replacing % by %ã in (3.2), we arrive to 
ã�(%ã) +�(ã)%ã=%ã�(ã) +�(%ã)ã   for all ã, % ∈ (.                     (3.3) 
Using (3.2), we find that 
ã%�(ã) + (%�(ã) + �(%)ã)ã = %ã�(ã) + %�(ã)ã + �(%)ã2 for all ã, % ∈ (.  
This implies that  
ã%�(ã)=%ã�(ã) for all ã, % ∈ (.                                                             (3.4) 
Again, replacing % by �% for � ∈ � in (3.4) and employ (3. 4), to get  ã�%�(ã) = �%ã�(ã)= 
�ã%�(ã).  This implies that [ã, �]%�(ã) = 0 for all ã, % ∈ (, � ∈ �. [ã, �](�(ã) = {0} for all 
ã, % ∈ (, � ∈ �. Using Lemma 2.2 (i), we obtain �(ã) = 0 or [ã, �] = 0   for all   ã ∈ (, 
� ∈ �. In the former case �(ã) ∈ �(�) as 0 ∈ �(�). In the later case ã ∈ �(�), which 
yields that �(ã) ∈ �(�). Thus in the both the cases we obtain �(ã) ∈ �(�) for ã ∈ (,  i.e., 
�(() ⊆ �(�). Hence by Lemma 3.1, we  obtain  � is a commutative ring.we get the required 
result. 
 
Theorem 3.3  Let N be a prime near ring has a cancellation property and U be a nonzero 
semigroup ideal of N. If N admits a nonzero homoderivation d acts as a homomorphism and 
commuting of N, then the following assertions are equivalent 
(i) �([ã, %]) = [�(ã), %] for all ã, % ∈ (. 
(ii)  [�(ã), %] = [ã, %] for all ã, % ∈ (. 
(iii)  � is a commutative ring. 
Proof: Obviously to verify that (iii) implies to  (i) and (iii) implies to (i). 
Let us start with Branch (i) implies to  (iii) . Hence,  assume that �([ã, %]) = [�(ã), %] for all 
ã, % ∈ (. Replacing % by %ã, we get [�(ã), %ã] = �([ã, %]ã), for all ã, % ∈ (. By definition 
of � above relation reduce to 
d(ã)yx-%x�(ã)=d([x,y])d(x)+d([x,y])x+[x, %]�(ã), for all ã, % ∈ (.  (3.5) 
Moreover, 
d(ã)yx- d([x,y])x=d([x,y])d(x)+[x, %]�(ã)+%x�(ã) for all ã, % ∈ (. 
According to Branch(i), this relation becomes 
(d(ã)y- d([x,y]))x=[�(ã), %]d(x)+[x, %]�(ã)+%x�(ã). 
Further, 
(d(ã)y- d([x,y]))x=[�(ã), %]d(x)+([x, %]+%x)�(ã). After simple computing, we find that 
yd(x)x=[�(ã), %]d(x)+xy�(ã). Applying the relation �([ã, %]) = [�(ã), %], we see that 
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yd(x)x=[�(ã), %]d(x)+xy�(ã) . Writing this relation 
[yd(x), x]=[�(ã), %]d(x) which yields 
y[d(x), x]+[y, x]d(x)=[�(ã), %]d(x). Since  d is commuting and N has a cancellation property, 
we deduce that 
[y, x]d(x)=0. 
Substituting %� for % in above, we obtain [ã, %]��(ã) = 0 for all ã, %, � ∈ (. This implies 
that 
[ã, %](�(ã) = {0}, using Lemma 2.2 (i), we obtain [ã, %] = 0 or �(ã) = 0 for all ã, % ∈ (. If 
there exist ã� ∈ ( such that [ã�, %] = 0 for all % ∈ (, then using our assumption we get 
[�(ã�), %] = 0 for all % ∈ (. In all cases, we arrive at �(ã) ∈ �(�) for all ã ∈ ( and Lemma 3.1 
forces that � is a commutative ring. 
(ii) implies (iii) Assume that [�(ã), %] = [ã, %] for all ã, % ∈ (. Replacing ã by ã%, we get 
[�(ã%), %] = [ã%, %], for all ã, % ∈ (. This implies that [�(ã%), %] = [ã, %]% = [�(ã), %]% for 
all ã, % ∈ (. In view of Lemma 2.1 partial distributive law, the last equation can be rewritten 
as �(ã)%2 + ã�(%)% − %ã�(%) − %�(ã)% = �(ã)%2 − %�(ã)%, so that 
ã�(%)% = %ã�(%) for all ã, % ∈ (.                             (3. 6) 
Since  (3.6) is look like to (3.5), arguing as in the proof of (i) yields (iii) we find that � is a 
commutative ring.Thus, we get the required result. 
 
Theorem 3.4 Let � be a 2-torsion free prime near ring and ( be a nonzero semigroup ideal of 
�. If N admits a nonzero homoderivation d acts acts as a homomorphism  of N, then the 
following assertions are equivalent 
(i) [�(ã), %] ∈ �(�) for all ã, % ∈ (. 
(ii)  � is a commutative ring. 
Proof: Without doubt Branch (ii) yields Branch(i). Conversely, i.e. prove Branch(i) 
yields Branch(ii). Postulate that 
[�(ã), %] ∈ �(�) for all ã, % ∈ (.                                                  (3.7) 
Hence, 
 [[�(ã), %], �] = 0 for all ã, % ∈ (, � ∈ �.                                        (3.8) 
Replacing % by %�(ã) in (3.8),  we find that 
[[�(ã), %]�(ã), �] = 0 for all ã, % ∈ (, � ∈ �.      (3.9) 
In view of (3.7), Relation (3.9) assures that 
[�(ã), %]�[�(ã), %] = {0} for all ã, % ∈ (.       (3.10) 
By primeness of �, we observe 
[�(ã), %] = 0 for all ã, % ∈ (.         (3.11) 
Replacing % by �% for all � ∈ � in (3.11) and using Lemma 2.2 (ii), we see that 
[�(ã), �] = 0 for all ã ∈ (, � ∈ �. 
Hence,  �(()⊆ �(�) and applying Lemma 3.1, assures that � is a commutative ring.This 
completes the proof of the theorem. 
Using the same techniques with necessary variations, we can prove the following 
corollary. 
Corollary 3.5  
Let N be a prime near ring and U be a nonzero semigroup ideal of N. If N admits 
a nonzero homoderivation d which acts as a homomorphism of N, then the following 
assertions are equivalent 
(i) [x, d(y)] ∈ Z(N) for all x, y ∈ U, 
(ii)  N is a commutative ring.  
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Theorem 3.6 Let � be a 2-torsion free prime near ring and ( be a nonzero semigroup 
ideal of �.  If N admits a nonzero homoderivation d , then the following assertions are 
equivalent 
(i) �(ã)�% ∈ �(�) for all ã, % ∈ (. 
(ii) � is a commutative ring. 
 
Proof It is clear that Branch (ii) leads to Branch (i). Conversely,  Branch (i) leads to (ii). 
Assume that 
�(ã)�% ∈ �(�) for all ã, % ∈ (.                      (3.12) 
(�) If  �(�) = {0}, then equation (3.12) reduced to 
�(ã)% = −%�(ã) for all ã, % ∈ (.             (3.13) 
Substituting �% for %, where � ∈ � in (3.13), we obtain 
�(ã)�% = −�%�(ã)= (−�)%�(ã)= (−�)(−�(ã)%)= (−�)�(−ã)% for all ã, % ∈ (, � ∈ �. In such 
a way 
(�(ã)� + ��(−ã))% = 0 for all ã, % ∈ (, � ∈ �. Therefore, 
  
(−�(−ã)� + ��(−ã))( = {0} for all ã, % ∈ (, � ∈ �. (3.14) 
Since � is prime, then equation (3.14) forces �(−ã) ∈ �(�) for all ã ∈ ( so �(−() ⊆ �(�). It 
is clear that −( is a semigroup right ideal, by Lemma 3.1, we conclude that � is a 
commutative ring. 
(å) Suppose that �(�) not equal to {0} and replacing % by %�(ã) in (3.12), we get 
(�(ã)�%)�(ã) ∈ �(�) for all ã, % ∈ �. By Lemma 2.4 (ii), we obtain 
�(ã) ∈ �(�) or �(ã)�% = 0 for all ã, % ∈ (.                                 (3.15) 
Suppose there exists ã� ∈ ( such that �(ã�) ∈ �(�) and using (3.12), we obtain �(ã�)($ + $) 
∈ �(�) for all $ ∈ (. By Lemma 2.4 (ii), we get �(ã�) = 0 or $ + $ ∈ �(�) for all $ ∈ (. 
Thus  relation (3.15) becomes  
�(ã) � % = 0 or $ + $ ∈ �(�) for all ã, %, $ ∈ (.   
If  �(ã) � % = 0 for all ã, % ∈ (. Using the same proof of (�), we obtain � is a commutative 
ring. 
If $ + $ ∈ �(�) for all $ ∈ (. Replacing $ by $�, where � ∈ �, we find that ($ + $)� 
∈ �(�) for all $ ∈ (, � ∈ � and using Lemma 2.4 (ii) together with the the property that 
N is a 2-torsion free, conclude that � is a commutative ring.This completes the proof of the 
theorem. 
 
Theorem 3.7 Let � be a 2-torsion free prime near ring and ( be a nonzero semigroup 
ideal of �. Then  there exists a nonzero homoderivation � of � satisfying one of the following 
conditions: 
(i) �(ã � %) = [ã, %] for all ã, % ∈ (. 
(ii) �([ã, %]) = ã � % for all ã, % ∈ (. 
 
Proof: (i) We have �(ã � %) = [ã, %] for all ã, % ∈ (.                       (3.16) 
Suppose �(ã � %) = [ã, %] for all ã, % ∈ (. Replacing % by %ã in (3.16) we arrive at �((ã � 
%)ã) = [ã, %]ã.  Hence expanding this relation and using (3.16), we find that 
d(xoy)d(x)+(ã � %)�(ã) = 0 for all ã, % ∈ (.   Applying the relation �(ã � %) = [ã, %], we 
find that [ã, %]d(x)+(ã � %)�(ã) = 0 for all ã, % ∈ (. Simplify this relation 2xyd(x)=0 for all 
ã, % ∈ (. Since N is 2 -torsion free, we arrive to xyd(x)=0 for all ã, % ∈ (.   
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Replacing y by yz, we obtain xzyd(x)=0   for all ã, % ∈ (, z ∈ N.  Writing this result 
xNyd(x)=0. Due  to  N is prime near-ring , we conclude that  yd(x)=0 for all ã, % ∈ (.  
Now, replacing y by yx , we arrive at 
 yxd(x)=0 for all ã, % ∈ (.  Again right-multiplying by x and combining the result with  
yxd(x)=0, we deduce that 
(xoy)d(x)=0 for all ã, % ∈ (.                                                            (3.17) 
Replacing  y by zy for in (3.17) ,  we find that 
(ã(�%) + (�%)ã)�(ã) = 0 for all ã, % ∈ (, � ∈ �. 
Now application of (3.17) yields that %ã�(ã) = −ã%�(ã). Combining this fact together 
with the later relation we arrive at (ã� + �(−ã))%�(ã) = 0 for all ã, % ∈ (, � ∈ �. 
This implies that 
[−ã, �](�(ã) = {0} for all ã ∈ (, � ∈ �.  
By Lemma 2.2 (i), we get �(ã) = 0 for all ã ∈ ( or −ã ∈ �(�). Both cases give �(−() ⊆ 
�(�) which forces that � is a commutative ring. In this case (3.16) and 2-torsion free  implies 
to 
�(ã%) = 0 for all ã, % ∈ (.                                                              (3.18) 
This means that 
�(ã)% + ã�(%) = 0 for all ã, % ∈ (.                                                      (3.19) 
Putting ã� instead of ã in (3.19) and using (3.18), we arrive at ã(�(%) = {0} for all ã, % ∈ (. 
Using Lemma 2.2 (i), we get either ã = 0 or �(%) = 0 for all % ∈ ( which gives a 
contradiction by Lemma (2.2) (iii) and the fact that ( not equal to {0}. This complete proof of 
part (i). 
(i) If � satisfies �([ã, %]) = ã � % for all ã, % ∈ (, then again using the same 
arguments.We obtain the required result. 
 
Theorem 3.8 Let � be a 2-torsion free prime near-ring which admits a nonzero 
homoderivation �  and ( be a nonzero semigroup ideal of � such that ( ∩ �(�)  not equal to 
{0}. Then the following assertions are equivalent 
(i) �(ã � %) ∈ �(�) for all ã, % ∈ (. 
(ii) � is a commutative ring. 
 
Proof It is obvious that (ii) yields (i). 
(i) yields (ii). Suppose that 
�(ã � %) ∈ �(�) for all ã, % ∈ (.                           (3.20) 
(�) If �(�) = {0}, then �(ã � %) = 0 and replacing % by %ã we obtain 
�(ã � %)d(x)+�(ã � %)x+(ã � %)d(x) = 0. Obviously, we find that 
 (ã � %)�(ã) = 0 for all ã, % ∈ (. Thus 
ã%�(ã) = −%ã�(ã) for all ã, % ∈ (.                            (3.21) 
Substituting %� where � ∈ ( for % in (3.21), we obtain 
[−ã, %]��(ã) = 0 for all ã, %, � ∈ (.                            (3.22) 
Accordingly, 
[−ã, %](�(ã) = {0} for all ã, % ∈ (.                             (3.23) 
Using Lemma 2.2 (i), we get −ã ∈ �(�) or �(ã) = 0 for all ã ∈ ( which implies that �(−() 
⊆ �(�). It is clear that −( is a semigroup right ideal, by Lemma 3.1, we conclude that � is a 
commutative ring. 
(å) If �(�) not equal to {0}, replacing % by %� in (3.20), where � ∈ �(�), we observe that 
(ã � %)� + (ã � %)�(�) for all ã, % ∈ (, � ∈ �(�).                (3.24) 
Using (3.31) together with Lemma 2.2 (ii), (3.24) reduces to  
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(ã � %)�(�) ∈ �(�) for all ã, % ∈ (, � ∈ �(�).                         (3.25) 
Since �(�) ∈ �(�), (3.25) yields that 
[(ã � %)�(�), �]= [ã � %, �]�(�)=0 for all ã, %, � ∈ (, � ∈ �(�). 
So [ã � %, �]��(�) = {0} for all ã, %, � ∈ (, � ∈ �(�). Based on the  primeness of �, the last 
equation gives the two options either 
�(�(�)) = {0} or ã � % ∈ �(�) for all ã, % ∈ (.                          (3.26) 
Suppose that �(�(�)) = {0}. If   % ∈ ( ∩ �(�) not equal to 0;   since �(ã � %) = �(ã)% 
+ �(ã)% ∈ �(�),   then �(�(ã)% + �(ã)%) = 0 and hence 
(�2(ã) + �2(ã))% = 0 for all ã, % ∈ (.                                             (3.27) 
Using the fact that % ∈ �(�) not equal to 0, then relation (3.27) leads to �2(ã) = 0 for all ã 
∈ (. So that �2 = 0 and Lemma 2.5 forces � = 0, a contradiction. 
Accordingly, we have ã � % ∈ �(�) for all ã, % ∈ (. Let  % ∈ �(�) not equal to 0; from ã 
� % = (ã + ã)%, ã2 � % = (ã2 + ã2)% it follows, because of the primeness, that ã + ã ∈ �(�), 
ã2 + ã2 ∈ �(�) for all ã ∈ (. Thus (ã + ã)ã� = (ã2 + ã2)�= �(ã2 + ã2)= �(ã + ã)ã= (ã + 
ã)�ã for all ã ∈ (, � ∈ �. 
Furthermore, (ã + ã)�[ã, �] = {0} for all ã ∈ (, � ∈ �. (3.28) 
Once again depending the primeness of N, Relation (3.28) yields ã ∈ �(�) or 2ã = 0 in 
which case 2-torsion  free  forces ã = 0. Consequently,  we arrive at  ã ∈ �(�) for all ã ∈ (. 
Hence,  �(() ⊆ �(�) and Lemma 3.1 assures that � is a commutative ring.This completes the 
proof of the theorem. 
 
Acknowledgments: 
The author is grateful to Al-Mustansiriyah University, the Republic of Iraq and 
beholden to the reviewer(s) for his/ their accuracy with professionally reading the article. 
 
 
References 
 [1] A. Ali, H. E. Bell and P. Miyan, Generalized derivations on prime near rings, 
Internat. J. Mat. & Mat. Sci. Vol. 2013, Article ID 170749, 5 pages (2013). 
 [2] A. Ali, H. E. Bell and P. Miyan, Generalized derivations on prime near rings II, 
Afrika Matematika, Vol. 26, Issue 3-4 (2015), 275-282. 
 [3] H. E. Bell, On derivations in near rings II, Kluwer Academic Publ. Math. Appl. 
Dordr. 426 (1997), 191- 197. 
 [4] H. E. Bell, A. Boua and L. Oukhtite, On derivation of prime near rings, Afr. Diaspora 
J. Math. 14 (2012) 65- 72. 
 [5] H. E. Bell, A. Boua and L.Oukhtite, Differential identities on semigroup ideals of 
right near rings, Asian Eur. J. Math. 6(4) (2013) 1350050 (8 pages). 
 [6] H. E. Bell and N. Argac, Derivations, products of derivations and commutativity in 
near-rings, Algebra Colloq. 8 ; 4 (2001), 399-407. 
 [7] H. E. Bell and G. Mason, On derivations in near rings, Near rings and Near fields, 
North-Holland mathematical studies, 137 (1987), 31-35. 
 [8] M. Ashraf, A. Boua and A. Raji, On derivations and commutativity in prime near 
rings, Journal of Taibah Univ. Sci. 8 (2014), 301-306. 
 [9] M. Ashraf, A. Shakir, On (æ, �)- derivations of prime near rings-II, Sarajevo J. 
Math, 4 (16) (2008), 23 – 30. 
 [10] X. K. Wang, Derivations in prime near rings, Proc. Amer. Math. Soc. 121 (1994), 
361- 366.  



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1628 

 [11] Leta Hailu, Adnew Markos, Arbo Nigusie, and Temam Kesim, Commutativity of 
prime near rings with derivations, International Journal of Creative Research Thoughts , 
Volume 8, Issue 11, November (2020), 2587-2595. 
 [12]  M. El-Soufi, Rings with some kinds of mappings,  Cairo University, Branch of 
Fayoum, Cairo, Egypt, 2000, M. Sc. thesis. View at: Google Scholar. 

[13] M. Breˇsar, Centralizing mappings and derivations in prime rings, J. Algebra, 
156(1993), 385-394. 

[14] JDP.Meldrum, Near rings and their links with groups,Research Notes in 
Mathematics Series ISBN 0- 273-08701-0, Pitmann, London, (1985) , 3-10. 

[15]  G. Pilz, Near-rings, 2nd Ed., North Holland /American Elsevier, Amsterdam, 
(1983). 



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1629 

ESTIMATION OF MANN ITERATIVE FIXED-POINT SCHEME OF 
CONTRACTIVE-TYPE CONDITIONS IN BANACH SPACES 

 
D. John 
Department of Mathematics,and Statistics, Faculty of Pure and Applied Sciences,Kwara State 
University 
 
A. M. AYINDE 
Department of Mathematics,and Statistics, Faculty of Pure and Applied Sciences,Kwara State 
University 
 
T. O. WAHAB 

Department of Mathematics,and Statistics, Faculty of Pure and Applied Sciences,Kwara State 
University 
 

H. B. ALIYU 
Department of Mathematics, Faculty of Physical Sciences, Modibbo Adama University 
 
Abstract  
The study of estimation of the Mann iterative fixed-point scheme of contractive-type 
conditions in Banach space is the focus of this paper. Every nonlinear problem with a solution 
has at least one fixed point in estimates. This estimation investigates contraction conditions 
that examine strong convergence in Banach space using the Mann iterative scheme. it reveals 
that with the imposed conditions, Mann iteration converges strongly to a unique fixed point in 
Banach space. The error estimates terms , ,  and of Mann iteration with the 

imposed contractive conditions and data profile are obtained, demonstrating that the 
approximate fixed point holds. The error estimate  performs better in terms of convergence 

than the other error estimate terms, whereas error estimate   performs poorly better in terms 

of convergent rate. This means that the Mann iteration compares more favorably to a fixed 
point of the  conditions. Some numerical examples are considered to compare the accuracy 

of each condition. 
Keywords: Banach space, Mann iterations, Strong convergence, Contractive conditions, 
Fixed point 
 
1. Introduction 
Let X be a nonempty set and  a self-map. We say that an element  is the 
point of the mapping T if  and denote by the set of all fixed points of T. The 
fixed point theory is concerned with finding conditions on the structure that the set X must be 
endowed as well as on the properties of the operator  in order to obtain results on: 
a. The existence (and uniqueness) of fixed points  
b. The data dependence of fixed points  
c. The construction of fixed points. 
       The ambient spaces X involved in the fixed point theorem cover a variety of spaces: 
lattice, metric space, normed linear space, generalized metric space, uniform space, and linear 
topological space. While the conditions imposed on the operator T are generally metrical or 
compactness type conditions Berinde (1978).   
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Let  be a metric space, a closed subset of X and  a self-map 

possessing at least one fixed point . For a given we consider the sequence 

of iterates  determined by the successive iteration method  

         (1.1) 

We are interested in obtaining additional conditions on  and , as general as possible, 

and which should guarantee the strong convergence of the iterates  to a fixed point of 

T in D Berinde (2007). The sequence in equation (1.1) is known as the sequence of successive 
approximations or simply Picard iteration. If the Picard iteration converges to a fixed point of 
T, we will be interested in evaluating the error estimate or the rate of converges of the method 
that is in obtaining a stopping criterion for the sequence of successive approximations. When 
the contractive conditions are slightly weaker, then the Picard iteration need not converge to a 
fixed point of the operator T, and some other iteration procedures must be considered.  
Fixed point theory is an important area in the fast-growing fields of non-linear analysis and 
non-linear operators. It is relatively a young and fully developed area for research. There are 
several domains like classical analysis, functional analysis, operator theory, topology, and 
algebraic topology, etc. where the study of existence theory of fixed points falls. Fixed point 
theorems are mainly useful in the existence theory of differential equations, integral 
equations, partial differential equations, random differential equations, non-linear oscillations, 
fluid flows, approximation theory, chemical reactions, steady-state temperature distribution, 
and economic theories and, other related areas. Kellogg and Birkhoff (1922) proved the 
existence of theorems in the theory of differential equations by the use of Brouwer’s fixed 
point theorem Raul (2000).  
The well-known Banach contraction mapping principle is one of the most important fixed 
point theorems in the study of nonlinear operators. Its significance lies in its vast applicability 
in several branches of mathematics. Alber and Guerre-Delabriere (1999) introduced the 
notion of weakly contractive maps in Hilbert spaces and proved that any weakly contractive 
map defined on complete Hilbert spaces has a unique fixed point. Rhoades reintroduced the 
notion of weakly contractive maps in the setting of metric space and proved that any weakly 
contractive map defined on a complete metric space has a unique fixed point Cho and Bae 
(2014).  
Suppose  is an arbitrary Banach space, then a self-map T of  satisfies the Banach 
contraction mapping, if there exists a constant  satisfying  such that, for each

 

         (1.2) 

This shows that equation (1.2) possesses a unique fixed point, and it can be obtained by 
repeated iteration of T, beginning at any point in . If  in equation (1.2), then  

         (1.3) 

is called a non-expansive contraction map. By modification, equation (1.2) becomes  
        (1.4) 

where . The extension of equation (1.4) to what is called weakly contractive maps is 
natural Rhoades (2001).  
Let  be a Banach space,  a closed convex subset of . A self-map T of  is called 
weakly contractive, if for each  

       (1.5) 
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where  is continued and non-decreasing such that is positive on , 

 and . If  is bounded, then the infinity condition can be omitted. 

Alber and Guerre-Delabriere (1999). 
Therefore, more assumption is required to obtain the existence of a fixed point such as 
uniform normal structure, or compactness on the space. From definitions, weakly contractive 
maps lie between those which satisfy Banach’s contraction principle and contractive maps. 
Also, equation (1.4) shows that for Hilbert spaces, weakly contractive maps possess a unique 
fixed point, without any additional assumptions and not that the same is true at least for 
uniformly smooth and uniformly convex Banach spaces. This theorem with its direct 
generalization has many applications in solving non-linear equations, but suffers from one 
drawback; the contractive condition forces T to be continuous on X. This shows that the 
Picard iteration fails if there exists a contractive condition which does not imply the 
continuity of T. T is a self-map of a complete metric space E, satisfying a contractive 
condition in equation (1.5) that may or may not be strong enough to guarantee the 
convergence to a fixed point of the Picard iteration associated to T under this condition, it is 
also shown that the Mann iteration associated with T converges a fixed point of T.   
Though, Picard iteration converges faster than Mann iteration most especially in Zamfirescu’s 
condition (quasi-contractive) but fails in terms of approximating the fixed point of non-
expansive contraction condition in equation (1.3) and so the need for Mann iteration since it 
converges even in the non-expansive condition Alber and Guerre-Delabriere (1999).   
 
2. Definition of Basic Terms 
2.1 Metric space : Let be a set and let  be a real-valued function defined 
on  that satisfies the following rules;  

i.   if and only if  

ii.  for all  

iii.  for all  

Then the pair  is called a metric space and  called a metric space.  
2.2 Banach space : A Banach space is a normed space that is complete in the metric induced 
by the norm. 
That is,  

2.3 Banach fixed point : A fixed point of a mapping  of a set into itself is an 
which is mapped onto itself. That is  
 

Image  coincides with  
2.4 Contraction : Let  be a metric space. A mapping is called a 

contraction on if there is a positive real number  such that for all  

 

2.5 Weak contraction : Let  be a metric space and let  be a self- mapping of . A 

mapping is said to be a weak contraction if, for each  one has  

 

where  is a continuous and non-decreasing function such that   if and 
only .   
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2.6 Strong contraction : A self-mapping that the range is always a subset of the domain, 
admits a unique fixed point which can be pinned down by the iteration of the mapping. 
2.7 Normed space : A normed space is a vector space equipped with a norm that satisfies 
i. it is nonnegative, that is for every vector x, one has , 

ii. it is positive on nonzero vectors, that is  , 

iii. for every vector x, and every scaler , one has , 

iv. the triangle inequality holds, that is, for every vectors x and y, one has 
. 

2.8 Convergent sequence: A sequence   of a normed space  is called a 

convergent sequence or is said to converge to a real number  if for every positive real 
number , there is a positive integer N such that for all natural numbers , . 

2.9 Cauchy sequence : A sequence   of a   is called Cauchy sequence if, for 

every positive real number , there is a positive integer N such that for all natural numbers
, . 

2.10 Comparison function : Let  be a function. The function ϕ is a comparison 
function with the following properties: 

i. ϕ is monotone increasing, that is,  implies ; 
ii. ϕ(t) < t for all t > 0; 
iii. ϕ(0) = 0; 
iv. ϕ is continuous; 

v.  converges to 0 for all t ≥ 0; 

vi.  converges for all t > 0; 
vii.  as t→∞; 
viii. ϕ is sub-additive. 
2.11 Modulus of convexity: Let be a real Banach space with norm . The modulus of 

convexity of is defined as 

,  so  is uniformly convex if 

 for all . 

2.12 Weak convergence: A sequence  in X is said to converge weakly to a point  

if  as  for every  and can be written as 

. 

2.13 Strong convergence : A sequence  in X is said to converge strongly to a point 

 if  as  for every . 

 
3. METHODOLOGY  
Introduction 
The Mann iteration starting from   is the sequence  defined by  
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where  satisfies certain appropriate conditions is the general modification by 

many author, Marino and Muglia (2015).  
Let E be a linear space, C a convex subset of E and let    be a mapping and 

, arbitrarily, let   be an infinite real matrix satisfying  

(a) for all   and for              

(b)  for all  

(c)  for all  

The sequence  defined by 

          (3.2) 

where  is called the Mann iterative process.  This process  can be briefly 

denoted by  to indicate the initial guess , the matrix A and the operator T to 

whom the process is associated. A Mann process  is said to be normal provided 

that  satisfies (a), (b), (c),  and  

(d) , ,  

(e) either for all n, or  for all  Berinde (2007) 

Iterative methods are often used to solve the fixed point equation . One classical 
iteration procedures were introduced in 1953 by Mann which is well known as Mann iteration 
process and is defined by equation (3.1).  has been proved to be a powerful method for 
solving nonlinear operator equations involving non-expansive mapping, asymptotically non-
expansive mapping, and other kinds of nonlinear mapping Chen et al (2014). 
The Mann iteration process which is an average iterative scheme, defined by equation (3.1) 
for which the sequence  is chosen in [0,1] and the initial guess  is arbitrarily 

chosen, is employed to approximate the nonlinear and non-expansive map  
satisfying the contractive conditions (i-iv) below.  
i.   

ii.  

iii.  

iv. ,  

The strong convergent of the sequence  , given by the Mann iteration equation (3.1) which 

satisfies the conditions (i-iv), shall be proved  for , we shall obtain the 
difference term 

 as  .        (3.3) 

The error estimates of the Mann iteration, shall be obtained from the above difference term 
such that 

         (3.4) 

where is the order of convergent for which the estimates depend on.  
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The data profiles of the Mann iteration with the contractive conditions (i-iv) shall be obtained 
for any two fixed points  and for which 

.          (3.5) 

The autocorrelation of the Mann iteration shall be examined utilizing graphical exhibitions. 
This shall be carried out using mathematical software (MATLAB 19 version). 
4. RESULTS 
Now to obtain strong convergence for contractive condition (i) in chapter 3.2, we consider the 
theorem below.  
Theorem 4.1: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. let T be a 

self -map of C satisfying 
, for  and , where .  The sequence  

defined by the Mann iteration converges strongly to a fixed point . 

Proof: Let  be fixed and F(T) is nonempty. Suppose  is a sequence defined by the 

Mann iteration, then by the condition of the theorem 4.1, we obtain  
 

    =  

    =  

    

      

Therefore, 
  

This further implies 
 

                

Since , then . 

Thus,  as . 

Hence, the sequence  defined by the Mann iteration converges strongly to  

Remark 4.1. from the result in theorem 4.1 above, let  

, the term  is the error estimate of Mann iteration with the 

imposition of condition  into theorem 4.1. 

Corollary 4.1: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. Let T be 

a self-map of C satisfying  
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, for .  The sequence  defined by the Mann iteration 

converges strongly to a fixed point . 
Proof: The proof of this corollary follows from Theorem 4.2 if  
Note: Its error term is similar to that of Remark 4.1. 
To establish uniqueness of contractive-type condition in theorem 4.1, we state the following 
theorem.  
Theorem 4.2: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. Suppose 

T is a self -map of C satisfying all the hypotheses of Theorem 4.1, then the fixed point  
 is unique. 

Proof: Let F(T) be a nonempty set and let be two fixed points for which 

. 

By contraction condition in Theorem 4.1, we have 
 

  

This further implies 
, 

which is a contradiction to the statement of the theorem. Hence,  if and only if 

 and therefore, the fixed point   is unique. 
         In order to obtain strong convergence contractive (ii) in chapter 3.2, the following 
theorem is established. 
Theorem 4.3: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. let T be a 

self-map of C satisfying 
, for , where  .  

The sequence  defined by the Mann iteration converges strongly to a fixed point 

. 

Proof: Let  be fixed and F(T) is nonempty. Suppose  is a sequence defined by the 

Mann iteration, then by the condition of the theorem 4.3, we obtain  
 

                 

                   

From Mann iteration in equation (3.1), we have  
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then 
 

   

This further becomes, 

 

Further, this implies that  

 

      

 

 . 

Since 

, then . 

Therefore,  as . Based on the prove above,  the sequence  defined by 

Mann iteration converges strongly to . 
Remark 4.2. As a consequence of theorem 4.3, let  

, 

then  is the error estimate of Mann iteration with the imposed condition  

, for all  where . 

The uniqueness of the contractive-type condition stated in theorem 4.3 is obtain below. 
Theorem 4.4: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. Suppose 

T is a self -map of C satisfying all the hypotheses of Theorem 4.4, then the fixed point  
 is unique. 

Proof: Let F(T) be a nonempty set and let be two fixed point for which 
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            =  

             

             

            . 

This implies that  
, 

which is a contradiction to . Hence  if and only if .  

In order to establish strong convergence for contractive-type condition (iv) in section 3.2, we 
consider the following theorem.  
Theorem 4.5: Let be a Banach space and C be a closed convex subset of X. let T be a 

self-map of C satisfying ,  , and . The 

sequence  defined by the Mann iteration converges strongly to a fixed point . 

Proof: Let be fixed and F(T) is nonempty, suppose  is a sequence as defined by the 

Mann iteration, then from the theorem 4.5 
 

 =  

  

By the property of ,   This implies that 

 

This implies that  
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, then . 

Thus  
 as . Based on , , the sequence  converges strongly 
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, then we conclude that  is the error estimate obtain by the condition 

. 

Based on statement of theorem 4.5, the following uniqueness theorem for contractive 
condition (iv) holds. 
Theorem 4.6: Let be a Banach space and let C be closed convex subset of X. suppose 

T is a self-map of C satisfying the hypothesis in Theorem 4.5, then the fixed point 
 is unique.  

Proof: Let F(T) be a nonempty set and let  be two fixed points for which 

. By contraction condition in Theorem 4.6, we have  

 

   

This implies that   

. 

By the property of implies that   . And Hence,  if and 

only if . 
The theorem below is basically on strong convergence of contractive condition (iii) in section 
3.2. 
Theorem 4.7: Let be a Banach space and C be a closed convex subset of X. let T be a 

self-map of C satisfying   , and . The sequence 

 defined by the Mann iteration converges strongly to a fixed point  

Proof: Let be fixed and F(T) is nonempty, suppose  is a sequence as defined by the 

Mann iteration, then from the theorem 
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This implies that  
 

 =  

  

 . 

Since also 

 then . 

Let . 

Thus 
 a nd . Based on , and , the sequence  

converges strongly to . 
Remark 4.5: Condition of Theorem 4.7 is deduced from Theorem 4.1 and its error term is  

 which is a similitude of Remark 4.1. 

Note that both  and  differ even though they are both defined in . 
The theorem below indicates the uniqueness of contractive condition in theorem 4.7  
Theorem 4.8: Let  be a Banach space and let C be closed convex subset of X. Suppose 

T is a self-map of C satisfying the hypothesis in Theorem 4.7, then the fixed point 
 is unique. 

Proof: Let F(T) be a nonempty set and let  be two fixed points for which 

. By contraction condition in theorem 4.5, we have  
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and therefore, conclude from Theorem 4.2 that the fixed point is unique. 
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4.2.1 `Comparison of the Error Terms 
Table 4.2.1: we compare of error terms , , and  obtain in theorem 4.1, 4.3, 4.5 and 

4.7 

n generations        

 
10  0.3766938 0.05351099 0.05345216 0.5965518 
20  0.3014212 0.001908951 0.02738555 0.587397 

50  0.2231893 8.666623e-08 0.01111783 0.5817521 
100  0.1774395 5.007357e-15 0.005586638 0.5798449 
200  0.1409509 1.671575e-29 0.002800294 0.5788865 
500  0.1039054 6.218385e-73 0.001121797 0.5783099 

 

In Table 4.2.1, it is  observed that the error term  performs better than other error terms 

while  performs poorly because of the convergent rate. This means that the Mann iteration 
compares more favorably to the fixed point under the contractive condition of Theorem 4.2 
than the others. 
 
4.2.2  Graph of Comparison of Error Terms 
 

Table 4.2.1: is the graph showing the comparison of error terms 

 
 

4.3 Data dependence 
The data profile of each highlighted condition shall be obtained. Throughout, we assume that 
the Mann iteration satisfying any the conditions (i) to (iv) has an approximate fixed point. The 
following result is the data estimate for condition (i-iv). 
To obtain the error estimate for (i) in section 3.2, the theorem below must hold. 
Theorem 4.9: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. Let T be a 

self -map of C satisfying 
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where .  Let  be an approximate operator of and are 

approximate fixed points of and , respectively. From theorem 4.1, the estimate 

 holds. 

Proof: Let  be two approximate fixed points of and , respectively. By 
the condition of the theorem, we obtain  

 

    

Therefore, 

. 

It is easy to see that  as . 

The theorem below is for error estimate based on condition (ii) in section 3.2. 
Theorem 4.10: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. Let T be 

a self-map of C satisfying 
 

where .  Let  be an approximate operator of and are 

approximate fixed points of and , respectively. From theorem 4.3, the estimate 

 holds. 

Proof: Let  be two approximate fixed points of and , respectively. By 
the condition of the theorem, we obtain  

 

  

  

  

 = . 

Therefore, 

 

The theorem below is the error estimate for condition (iii) in section 3.2. 
Theorem 4.11: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. Let T be 

a self-map of C satisfying 
  

where .  Let  be an approximate operator of and n are approximate fixed 

points of and , respectively. From theorem 4.5, the estimate  
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 holds. 

Proof: The proof follows immediately from Theorem 4.10 when . 
The theorem below is for error estimate for (iv) in section 3.2. 
Theorem 4.12: Let  be a Banach space and C be a closed convex subset of X. Let T be 

a self-map of C satisfying 
 

where .  Let  be an approximate operator of and are 

approximate fixed points of and , respectively. From theorem 4.7, the estimate  
 holds. 

Proof: Let  be two approximate fixed points of and , respectively. By 
the condition of the theorem, we get 

 

             

 

 

 

Therefore, 
. 

 
4.4 Numerical Examples 
4.4.1 Example 1 

Consider the set and let  be an increasing operator defined by 

 with fixed point . Let  be a sequence in . Then, the 

operator satisfies all the hypotheses of Theorem 4.1, 4.3, 4.5, and 4.7. 
Solution: 

Given that  , where  and with fixed point  and 

 be a sequence in . By the Mann iteration  , we have 
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From equation (4.1), we deduce the followings from theorem 4.1, that is to say, 

 

Therefore, 

    (4.2) 

with . Since as , then  and 

. This shows that the Mann iteration converges strongly to the fixed point 

. 
Also, from Theorem 4.3, we have that 
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Moreover, from Theorem 4.5, we obtain 
 

 

Therefore, 

, with   (4.4) 

Therefore, 

    

where , or . 

Recall that . Since as , then  

Finally, from Theorem 4.7, we obtain the following: 
 

 

Let , then 

, with .      (4.5) 

Since as , then  

 
4.4.2 Example 2 

 Let  and let  be an oscillatory operator defined by  with 

fixed point . Then, the Picard operator does not approximate  for any initial 

guess  even though  has a fixed point.  
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From theorem 4.1, we have  
  

Also from theorem 4.3, we have  

:  

Following theorem 4.5, we have,  

 

Lastly, from theorem 4.7, we have  

  

 
5. Summary 
This study centered on the estimations of Mann iterative scheme of contractive-type 
conditions in Banach spaces. The background of the study and the definition of some basic 
terms were given in section one of this work. Stamen of the problem, aim and objectives, 
significance of the study, and the scope were specified in the same section. Some literature 
reviews regarding the importance of the estimations of Mann iterative scheme of contractive-
type conditions in Banach spaces were given in section two of the works. Its contraction 
principle, generalized Banach condition, weakly contractive mapping, and quasi-contractive 
mapping was discussed in this section.  
The method used in this research work was discussed in section three. The imposition 
conditions and strong convergent of the sequence , given by Mann iteration that satisfies 

the conditions and order of convergent as well as the error and how the data profiles of the 
Mann iteration with the contractive conditions shall be obtained for any two fixed point 

 and  for which  was explained. Section four of the research 

work presents the strong convergent, data profile and error term and how error terms were 
compared to view and suggest a better contractive condition were also given. Numerical 

results and a table of comparison of error terms  and  was discussed. This 

section contained the summary, conclusion, and recommendation.  
 
5.2 Conclusion 
This research work revealed that Mann iteration converges strongly to a fixed point in Banach 
spaces with the imposed conditions and that the fixed point is unique, but there are error terms 
that occur in terms of convergence rate.  
The dating profile of the imposed conditions shows that the approximate fixed point holds. the 

error term  perform better convergent than other error terms while  perform poorly 
because of the convergent rate and it means that the Mann iteration compares converge more 
favorably to a fixed point under the hypothesis of Theorem 4.3 than the others. 
 
5.3 Recommendation 
In this thesis, the condition of Theorem 4.3 has a better convergent rate than Theorem 4.1, 
4.5, and 4.7. Therefore, it is recommended that the hypothesis of Theorem 4.3 be used in the 
application when approximating the Mann iterative scheme.   

,111 �� nn xx  n �1

)1(111 ���� nnn xxx  t
nn

t
t

1
)( 

n

n
n

n

nn
x

x

n
x

nn
xx

21111
11

�
����

n

n
nn

n

nn
y

y
xy

xn
xx

2

1

1
1

11
11

�
���� nn xy 

1nx

)(, Tfixqp  0 � qp

,,, 321 ppp 4p

2p 4p



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1646 

5.4 Contribution to Knowledge 
This research work has shown that Mann iteration can also converge strongly with contraction 
conditions (i-iv), but contraction condition (ii) converge faster than the other conditions while 
contraction (iii) converge slower than the others. But the beauty of it was that every fixed 
point is unique.  
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THE FRACTIONAL INTEGRAL INEQUALITIES INVOLVING RIEMANN-
LIOUVILLE OPERATORS 
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Abstract 
Here, we seek to prove some novel fractional integral inequalities for synchronous functions 
connected to the Chebyshev functional, involving the Gauss hypergeometric function. The 
final section presents a number of special instances as fractional integral inequalities 
involving Riemann-Liouville type fractional integral operators. Additionally, we take into 
account their applicability to other relevant, previous findings. 
Keywords: fractional, connected, hypergeometric 
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ANALYSIS OF GENERALIZED BESSEL-MAITLAND FUNCTION AND ITS 
PROPERTIES 

 
Talha Usman 
Department of General Requirements, University of Technology and Applied Sciences 
 
Abstract 
In this paper, we present the generalized Bessel-Maitland function (EGBMF) by using 
extended beta function and obtain some interesting properties of it. Then, we show interesting 
relationships of this function with Laguerre polynomials and Whittaker functions. Further, the 
Mellin transform of this function is evaluated in terms of generalized Wright hypergeometric 
function and Euler transform is also evaluated. Finally, we used the Gaussian quadrature and 
Laguerre-Gauss quadrature method to derive several graphical representations and it was 
shown that the numerical and theoretical simulations are consistent. Besides, the derived 
results are applied to find potentially useful in several fields notably physics, applied 
mathematics and engineering. 
Keywords: generalized Bessel-Maitland function, extended beta function, fractional 
derivative, Mellin transform, Laguerre polynomials, Whittaker functions, Wright generalized 
hypergeometric functions 
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DERIVATION IN δ- PRIME IDEALS 
 
Iman Taha 
 
Rohaidah Masri 
 
Alkhalaf Ahmad 
 
Rawdah Tarmizi 
 
Abstract 
Let R be an associative ring with identity. An aditive map δ : R → R is called a derivation on 
R if δ(cd) = δ(c)d + cδ(d), for all c, d ∈ R. Furthermore, the map ∂ : R → R defined by, ∂a = 
ac − ca, where a, c ∈ R is a partial derivation. In addition, An ideal U of R, where δ(U) ⊆ U is 
called a δ-ideal. A ring R is called δ-prime if, for any two δ-ideals U, V of R, the condition 
UV = 0 implies that U = 0 or V = 0. the map δ is called centralizing on a subset U of R if [c, 
δ(c)] ∈ Z(R)∀c ∈ U In this work we prove the following theorem 
 Theorem 0.1. Let R be a δ-prime ring of charR ̸= 2 and let U ̸= {0} be δ-ideal, where 0 ̸= δ ∈ 
DerR. If [δ(u), δ(v)] = 0 for all u, v ∈ U. Then R is commutative. Key words and phrases: 
Derivation, δ- prime ring, Idea1 
Keywords: derivation, associative, defined 
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J -COMPACTNESS IN TOPOLOGICAL SPACES  
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ABSTRACT 
In 2022, Hamant Kumar introduced and studied properties of a new class of sets in 
topological spaces namely J closed-  sets and J open- sets.  We will extend the concept of 
compactness via J open-  sets by introducing J compactness-  in topological spaces and will 
investigate their relationships among them as well as their characterizations by making use of 
generalized mappings including J continuous- functions and J irresolute-  functions. The 
objective of this paper is to introduce the new concepts called J compact-  space, 
J Lindelof-  space, countably J compact-  space, almost J compact-  space, and 

mildly J compact-  space in topological spaces and investigate fundamental properties and 
characterizations of these new notions in topological spaces.1 
2020 AMS Subject Classification. Primary: 54B05, 54D20, 54D30. 
Keywords:  Topological space, J closed set, -  J open set,-  J compact-  space, J Lindelof-  
space, countably  J compact-  space, almost J compact-  space, mildly  J compact- space    
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ABSTRACT 
  In 2017, Basavaraj M. Ittanagi and Raghavendra K introduced a new type of sets called 

open-#
R sets and closed-#

R sets in topological spaces and investigated some properties.  In  

this paper, we introduce continuous-#
R function, irresolute function,-#

R  open-#
R  

function, closed-#
R  function, Pr e open- -#

R   function, and Pr e closed- -#
R  function, and 

investigate properties and characterizations of these new types of mappings in topological 
spaces.  
Mathematics Subject Classification (2020): 54C05, 54C08, 54C10.1 
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R  continuous function,-#

R  irresolute-#
R function,  open-#

R  function, 

closed-#
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Abstract 
 With the help of the Laplace and Fourier transforms, we arrive at the fractional kinetic 
equation's solution in this paper. Their respective solutions are given in terms of the Fox's H-
function and the Mittag-Leffler function, which are also known as the generalisations and the 
Saigo-Maeda operator-based solution of the generalised fractional kinetic equation. The 
paper's findings have applications in a variety of engineering, astronomy, and physical 
scientific fields. 
Keywords: function, engineering, equation 
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Abstract 
In this work, we investigate the stability for distributed semilinear systems with time delay on 
a Hilbert state space. Firstly, we discuss the well possedness of mild solutions of the 
considered systems. Secondly, some sufficient conditions are given to guarantee the feedback 
stabilization for the semilinear systems. The stabilization results are given in term of 
observation estimates. Furthermore, an explicit decay estimate of the stabilized state is 
obtained in the strong stabilization case. At the end, examples with numerical simulations are 
given to show the applicability of our theoretical results. 
Keywords: stabilization, investigate, semilinear 
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Abstract 
Using the multiplier method and by analyzing a family of eigenvalues of the corresponding 
operator, we establish  the existence and uniqueness of the solution. The difficulty for this  
system arises  from the presence of a higher order term at the boundary, which are not 
controlled by the general energy. To overcome this barrier,   we construct a mono-
dimensional system to control the boundary terms. After reformulating this problem into  an 
abstract Cauchy problem, we show  the polynomial decay rate of the dissipative  wave 
equation subject to mixed  boundary condition in a bounded domain. 
Keywords: Eigenvalues, Spectrum, dynamical boundary condition, Stabilization, Cauchy 
problem. 1
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STABILIZATION OF AN AXIALLY MOVING EULER BERNOULLI BEAM BY AN 
ADAPTIVE BOUNDARY CONTROL 
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University Djilali Bounaama, Faculty of sciences and technology, Department of mathematics 
and computer sciences 
 
Abstract 
This talk concerns with the stabilization of an axially moving beam by an adaptive boundary 
control. We prove existence and uniqueness of the solution by means of nonlinear semigroup 
theory. 
Moreover, we construct the control through a low-gain adaptive velocity feedback. We also 
prove 
that the designed control is able to stabilize exponentially the closed loop system. Some 
numerical 
simulations are given to illustrate the theoretical results..  
Keywords: Nonlinear moving beam, Adaptive stabilization, Nonlinear semigroup, 
Exponential stability.. 
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NUTRACEUTICALS DENIPLANT IN THE NEUROPATHIC PAIN IN DOG WITH 
SPINAL CORD INJURY 
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ABSTRACT 
Background After spinal cord injury, intestinal dysfunction has a serious impact on physical 
and mental health, quality of life. The dysbiosis is thought to impair recovery by decreasing 
the production of short-chain fatty acids which play a role in suppressing inflammation within 
the central nervous system. The neuropathic pain, is directly or indirectly related to gut 
dysbiosis, which may be mediated by "gut-brain" interactions. 
Objective Remodeling gut microbiota could be beneficial for the recovery of motor function 
after spinal cord injury. Targeting gut dysbiosis could have significant therapeutic value in the 
management of spinal cord injury. The objective of this presentation is to discuss the 
scientific evidence supporting the efficacy of nutraceuticals Deniplant in the neuropathic 
pain.  
Materials and methods While surgical decompression is the recommended treatment for 
compressive injury, information is lacking on what treatment best targets contusive 
injury. Several methods for treating the contusive injury have been investigated in dogs but an 
optional treatment has yet to be determined. We will overview neuropathic pain and the use of 
nutraceuticals in spinal cord injury management, evaluated by clinical trials. 
Results Studies have demonstrated the presence of gut dysbiosis secondary to spinal cord 
injury. Nutraceuticals and dietary supplements derived from herbs have been used and there is 
considerable evidence that nutraceuticals may play an important role in inflammation and 
motor function after spinal cord injury. 
Conclusion The dysbiosis contributes to the onset and progression of intraspinal pathology 
after spinal cord injury. Canine studies have demonstrated that inflammatory mechanisms 
may play a critical role in canine spinal cord injury.  
Keywords: gut microbiota, spinal cord injury, ”microbiota-gut-brain” axis, nutraceuticals 
Deniplant 
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Abstract 
Objectives: to determine the predictive values of reticulocyte and platlet count for remission 
in cases of acute lymphoblastic leukemia after induction therapy. 
Material and methods: 
This cross sectional observational study was conducted in the department of hematology, MTI 
Hayatabad Medical Complex, Peshawar. All cases of ALL referred to department for 
remission after taking induction therapy, irrespective of age and gender were included. 
Relevant information’s were collected on a predesigned proforma prepared in accordance 
with the objectives of the study. 
Result: A total of 84 cases referred for remission were included, 56(66.7%) were males and 
28 (33.3%) females. 50(59.5%) cases were in the age range of 5-18 years. The mean with 
standard deviation of age of patients was 15+ 4 years. 75(89.3%) of the cases were classified 
into ALL-1) by FAB classification. 50(59.5%) of the referred cases had achieved 
morphological remission by bone marrow aspiration. There was a statistically significant rise 
in Platelet count of the remission vs non remission cases (p-0.001).  Again there was a 
statistically significant difference in the retic count of the cases with remission (p-0.05). We 
observed a statically significant downhill moderate correlation of retic count with remission 
(in term of blast count of BM aspiration) (p-0.04, r:-0.32). Platelet count also had an inverse 
significant correlation with remission ( p-0.01, r:-0.37). The diagnostic roles of the peripheral 
platelet count and retic count yielded an area under curves of (0.768 and 0.648 respectively) 
to predict remission. 
We observed that the retic count and platelet count has been shown to have strong predictive 
value for remission in ALL with interaction values of (R= 0.28**, ΔR²=0.02, p=0.08).  
Similarly, an increase in platelet also has strong predictive value for remission in ALL cases 
with interaction values of (R= 0.41**, ΔR²=0.16, p=0.001) 
Conclusion: In ALL cases of post induction therapy, The peripheral blood values for an 
increased in Retic and platelet count predict the remission with 95% confidence. These 
values, if strictly observed, can reduce the frequency of invasive procedures like bone marrow 
aspiration. 
Keywords: ALL, Remission, Reticulocyte count, Platelet count 
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MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF THE PARASTOMAL HERNIAS 
 
P.H.Najafguliyeva 
II Department of Surgical Diseases 
 
ABSTRACT 
A parastomal hernia is a type of incisional hernia that occurs at the site of the stoma or 
immediately adjacent to the stoma. A PSH is the most frequent complication following the 
construction of a colostomy or an ileostomy. A literature review found that PSH occurs in 1.8 
to 28.3 percent of patients with end ileostomies, 0 to 6.2 percent with loop ileostomies, 4.0 to 
48.1 percent with end colostomies, and 0 to 30.8 percent with loop colostomies. Surgical 
approach to the repair of parastomal hernia is controversial. Results of surgical treatment are 
disappointing. 
The aim of this study is to assess the outcome of surgical treatment of parastomal hernia. 
Materials and methods: Between 2009  to 2021, 151 patients diagnosed with incisional 
hernias, of which there were 32 parastomal hernias at 21 patients, 7 of which are recurrent 
parastomal hernia, were under our control on the Department of Surgical Diseases AMU.  
Clinical examination, intraoperative exploration and CT exam stated the following subtypes 
of parastomal hernia: interstitial (sac within layers of the abdominal wall) - 12 cases; 
subcutaneous (hernia sac in the subcutaneous plane) - 10 cases; intrastomal (sac penetrates 
into stomy) - 6 cases; peristomal (sac is within prolapsing stoma) – 4 cases. The most 
parastomal hernias were asymptomatic; only six cases with parastomal hernias required 
emergency surgical treatment for obstruction (3 cases) or strangulation (3 cases). Two patients 
had associated median incisional hernia. We performed: local tissue repair in 11 cases (3 
cases with recurrent parastomal hernia; stoma relocation in one case); sublay polypropylene 
mesh repair in 21 cases (3 cases with recurrent parastomal hernia; stoma relocation in 2 
cases). Associated surgery were practiced: viscerolysis, colic resection (3 cases), small bowel 
resection (1 cases). All patients resumed a normal diet 1 day after surgery; the median  
hospital stay was 5 (3-14) days. Postoperative morbidity registered were 3 wound infections 
(one case after mesh repair which required surgical reintervention) and stoma necrosis in one 
case with strangulation parastomal hernia. After local tissue repair recurrences were seen in 6 
cases, after mesh repair we registered recurrence only in one case, that helped a parietal 
suppuration and no relapse after the relocation of the stoma. 
Conclusion: Fascial repair alone can be performed for symptomatic small hernias because of 
its advantage of minimal morbidity. Stoma relocation without formal laparotomy can be 
advocated for larger hernias. A combination of local resite together with polypropylene mesh 
reinforcement may be the alternative for further improvement of results. 
Keywords: Postoperative, symptomatic, interstitial 
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ABSTRACT 
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a widespread method for enteral feeding in 
children with functional disorders in the gastrointestinal system. It was originally described in 
1980 by Gauderer et al. and has accumulated almost three decades of clinical experience until 
now. It has proven to be an efficient and safe technique even in small children and is 
associated with a tolerable complication rate. Given that nowadays PEG insertion is one of the 
most common endoscopic procedures performed worldwide, knowledge of its indications and 
contraindications is of paramount importance in modern medicine. This review highlights the 
current indications, contraindications and complications of percutaneous endoscopic 
gastrostomy and the knowledge and skills required to care for children with a gastrostomy. 
Keywords: Percutaneus endoscopy gastrostomy, Enteral feeding 
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ABSTRACT 
Hepatitis B and HIV infections are significant public health problems in sub-Saharan Africa, 
and research suggests that co-infected individuals with either HBV or HIV experience a 
higher rate of HIV progression. This study aimed at investigating possible HBV coinfection in 
relation to the sociodemograghic traits of HIV infected individuals, attending HIV clinic at a 
University Teaching Hospital at Awka, Anambra State, Nigeria. Two hundred and fifty-five 
(255) HIV-infected individuals gave consent to participate in the study. Blood samples (about 
5ml) were aseptically collected during routine investigations into sterile EDTA bottles and 
plasma samples obtained by centrifugation.  These samples were tested for HBV using 
Monolisa HBsAg ULTRA kit (Screening test) and Biorex Diagnostic ELISA kit 
(Confirmatory test) between September 2021 and March, 2022. CD4 counts were measured 
using the Partec CyFlow. Plasma viral loads (PVL) was also determined using the Abbott 
Real-Time HIV-1 Assay US protocol. The results showed that the majority (20.0%) of the 
study participants had a CD4 cell count of 350 cells/ul. The virological assay revealed that the 
viral RNA was not detected (TND) in most (11.1%) of the patients. About 45 (17.6%) HIV 
infected individuals were found to be coinfected with HBV out of which majority were of the 
female gender (12.2%). HIV positive individuals within the age group 31-40(5.5%) were 
mostly affected. The results obtained from the study reveals that there is no significant 
associations found between the socio-demographic characteristics of the patients and HBV. 
Keywords: centrifugation, sociodemograghic, hundred 
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Abstract  
The population of southern Morocco particularly that of Souss Massa uses traditional 
empirical care, several specialties of traditional medicine exist in the region including women 
healers considered traditional gynecologists, these women used medicinal plants to treat 
female genital disorders. This study was carried out in order to collect information on the 
therapeutic practices and medicinal plants adopted and used by women healers named locally 
by "ferraga" or "tachrift" and "tagouramt" in the Souss Massa region (Agadir Idaoutanan, 
Inzegane Ait Meloul and Chtouka Ait Baha), in order to preserve and protect this invaluable 
inheritance from loss and overlook. Using questionnaires, a series of surveys were conducted 
during the years 2019-2020 and 2020-2021, on the one hand, among the population (sample 
of 279 people) to determine the importance of these women healers in the health sector of the 
region of these women healers, and on the other hand, a survey was conducted among these 
women healers to collect the recipes adopted in the treatment of female genital disorders. The 
population that uses traditional medicine frequently resorts frequently to these women healers 
to treat genital disorders (urogenital infections, dysmenorrhea, menstrual pain and infertility). 
The floristic analysis of the adopted recipes has revealed 86 species divided into 40 botanical 
families of which the Lamiaceae (30%) and the Apiaceae (27.5%) the Asteraceae and the 
Zingiberaceae 17,2% are the most represented. The leaves 28.6% and seeds are the most used 
parts of the plant powdered preparation 41.4% and decoction 32.8% consumed as herbal tea 
are the most adapted.  
These results show that the women healers have a very important place in the health service, 
especially they have a very interesting knowledge of the treatment of female genital disorders. 
The plants identified in this study could constitute a data base for further research in the field 
of phytochemistry and pharmacology. 
Keywords: recipes, preserve, determine 
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ABSTRACT 
COVID-19 is a virus that causes severe pneumonia with variable degrees of severity 
depending on the patient's aptitude. The virus emerged in Wuhan, China, in December 2019 
and immediately spread as a global pandemic. To reduce viral transmission, early diagnosis of 
positive cases and timely treatment of infected persons are necessary. The demand for 
COVID-19 testing kits has increased, and most developing countries are running out of them 
as new cases arise on a regular basis. In this situation, the current study is using radiological 
imaging tools, including X-ray, to aid in the detection of COVID-19. The information offered 
in a chest X-ray sample is sufficient to aid medical experts in numerous disease diagnosis and 
decision-making situations. This research provides an intelligent technique to categorize nine 
different lung diseases, including coronavirus disease 2019, using X-ray examples and pre-
trained DenseNet169 architecture using a Deep Convolutional Neural Network (CNN). The 
purpose of this paper is to categorize lung diseases with use COVID-19. The datasets used 
were obtained from online repositories, specifically Kaggle and NIH, which comprised X-ray 
images of all nine classes. Each class has 1200 images in this collection. The dataset has been 
subjected to several rotations and scaling operations, and the data has been separated into test, 
train, and validation sets. The models fared well in compared to previous studies. 
DenseNet169 achieved the maximum accuracy for COVID-19, with an accuracy of 99.4%, 
F1-score of 97.5%, precision of 97%, recall of 98%, and specificity of 99.6%. In this study, 
the highest True Positive rate was 99% for COVID-19, followed by 97% for Cardiomegaly. 
In Atelectasis, the lowest rate obtained was 88%. After applying a testing procedure given in 
the literature, DesnseNet169 proved to be more robust and reliable in categorizing nine 
classes, including COVID-19, making them viable methods for classification using chest X-
ray samples Which will be useful for radiologists and physicians in the future. 
Keywords. · COVID-19, Deep learning, lung disease classification , Chest X-ray , CNN , 
Diagnosis 
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ABSTRACT  
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the second most prevalent type of lung cancer seen in 
both men and women. Despite the current treatment options present, there haven’t been any 
effective therapeutic alternatives to treat the disease in its most advanced stages. The 
epigenetic modification of DNA methylation is responsible for the progression of tumors in 
NSCLC which is frequently characterized by aberrant DNA methylation. Epigenetics has 
been one among the research hotspots and the question arises, whether the presence of certain 
phytochemicals in medicinal plants influence epigenetic patterns destructing cancer cells. 
Such a medicinal plant is the Diospyros peregrina belonging to the Indian subcontinent, 
wherein the anticancer activities of certain bioactive compounds have been tested on various 
model organisms. In this study, we have demonstrated the effect of Diospyros peregrina fruit 
preparation (DFP), on DNA methylation in NSCLC. The CRISPR-CAS9 system has been 
employed in modifying methylation at particular CpG sites and in eliciting gene expression in 
the peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of NSCLC patients and control subjects in 
presence or absence of DFP. CRISPR/Cas9 activation systems were utilized to induce site-
specific activation of p53 gene by transfection of p53-CRISPR activation plasmid and the 
suppression of endogenous c-Myc was carried out using c-Myc-CRISPR/Cas9 knock out 
plasmid in presence or absence of DFP and then the expressions of various markers associated 
with epigenetic modifications were examined.   
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Based on our research, we propose that changes caused due to DNA methylation could be 
modified by our effective epigenetic editing method in presence of DFP and this may offer us 
an appealing avenue of targeted therapeutic intervention for NSCLC. 
Keywords: Diospyros peregrina fruit preparation (DFP), Peripheral blood mononuclear cells 
(PBMCs), DNA methylation, p53, c-Myc, Non-small cell lung cancer (NSCLC). 
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ABSTRACT 
Epigenetic mechanisms are essential for normal development and maintenance of tissue-
specific gene expression patterns in mammals. Disruption of epigenetic processes can lead to 
altered gene function and malignant cellular transformation. NSCLC, the leading cause of 
mortality in both men and women, is largely diagnosed at its advanced stages that there are no 
effective therapeutic alternatives. Immunotherapy is a promising therapeutic modality in 
oncology aimed to create a robust antitumor response. DCs are the key initiator of tumor-
specific immune responses. They have the capacity to cross-present tumor-associated antigens 
and to cross-prime cytotoxic T lymphocytes (CTLs). In the current study we investigated the 
anti-cancer property of Doxorubicin could be extrapolated as an epigenetic regulator for DC 
maturation to elicit anti-tumor activity. Our approach was to prime the DCs with Doxorubicin 
and subsequently incite crosstalk between DC and T cells of NSCLC. We evaluated the effect 
of Doxorubicin prompted epigenetically modulated DCs and their crosstalk with T cells 
induced anti-tumor immunity in NSCLC through the generation of CTLs with concomitant 
increase in the extracellular secretions of TNF-, IFN-γ and IL-12. Thus the current study 
gives us a lead in targeting DC-mediated cancer immunotherapy to improve the treatment of 
NSCLC patients. 
Keywords: Doxorubicin, Dendritic cell (DC), Epigenetics, Non Small Cell Lung Cancer 
(NSCLC), Cytotoxic T Lymphocytes (CTLs) 
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ABSTRACT 
Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) cancer is the leading cause of death in all countries 
alike. Despite the advancement in surgery and chemotherapy, the prognosis of patients with 
advanced NSCLC is still poor. CCCTC-binding factor (CTCF) is 11-zinc finger extremely 
conserved protein and also referred as a transcription factor. It can work either as a 
transcriptional activator, or a repressor or an insulator protein by blocking contact between 
enhancers and promoters. CTCF sites can be mutated or deleted which as result causes cancer 
and also CTCF DNA binding can be modified by epigenetic changes. It has already been well 
documented that during tumor formation human T helper (TH)-cells are unable to activate 
transcription of TH1-network genes for protective immunity. Several studies also 
demonstrated the pivotal role of CTCF in controlling the expression of TH2 cytokine. 
Therefore, in the current research proposal, we found out the role of CTCF that lead to the 
epigenetic regulation of TH cell differentiation during NSCLC. Our study revealed the 
mechanistic association between CTCF and certain epigenetic regulators for evoking 
protective immunity during lung carcinogenesis. We observed the augmentation of TH1-
specific and suppression of TH2, TH17 and Treg-specific cytokines and transcription factors 
when TH cells are overexpressed with CTCF and we also detected nitric oxide (NO) release 
with concomitant augmentation of TH1-specificity when cells are overexpressed with CTCF. 
However, reverse effects were documented when CTCF was knocked out of TH cells using 
CRISPR/Cas9. Thus we claim that CTCF mediated epigenetic regulation of TH cell 
differentiating factors associated with malignancies can provide a promising avenue for 
targeting lung cancer therapy. 
Keywords: Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), CCCTC-binding factor (CTCF), T 
helper (TH) cells, Nitric Oxide (NO) 
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Abstract 
Foods that have components that improve health are referred to as functional foods. In recent 
years, the demand for functional foods has increased due to the development of healthy 
nutrition awareness and the increase in obesity and cardiovascular diseases. Most of the 
functional foods produced and consumed in our country are dairy products, margarine, herbal 
teas, biscuits, and crackers containing natural ingredients. Every day, new functional foods 
are designed and released onto the market. Since bread is one of the most popular foods 
consumed worldwide, it has been enhanced with functional ingredients. 
In this study, quinoa was added to the bread composition, and the effects of these components 
on dough rheology and bread-making properties and their effects on the physical properties of 
bread were investigated. The antioxidant activity of the bread was examined, and the bread of 
the control group was compared with the bread containing quinoa. For this purpose, 
antioxidant activity and total phenolic substance concentration were determined in bread. 
During the study, it was determined that the water retention capacity values of the flours 
varied between 56.4-58.4%. In comparison with the control group, the effect of quinoa 
addition on the water retention capacity of the flours was significant (P<0.05). The dough 
development time (DDT) values varied between 5.15-6.15 minutes. The quinoa increased the 
DDT. The stability and Mixing Tolerance Index (YTI) showed a significant decrease with the 
addition of quinoa. With the addition of quinoa, more voluminous and softer bread was 
obtained. Additionally, antioxidant compounds and functional properties were enhanced with 
the addition of quinoa.  
Keywords: Bread, functional foods, quinoa 
 
1 . Introduction 
Bread is one of the main food items for mankind. One of humanity's first methods to obtain 
food was bread making. According to studies, hundreds of years ago, bread was an essential 
part of the meals of the Babylonians, Egyptians, Greeks, and Romans. Lack of bread is still a 
sign of trouble. Numerous studies indicate that bread consumption in our nation is relatively 
high. Meat, fish, and seafood accounted for the greatest portion of food and non-alcoholic 
beverage expenditures in 2019 according to TUIK data, with 19.4%, followed by bread and 
cereals with 17.8% (TUIK, 2019). Turkey is one of the nations that consume the most bread 
in the world, with a daily intake of 333 grams per person and 121 kilograms annually, 
according to data from the Turkish Grain Board (TMO) (TMO, 2015). Bread, which is made 
by fermenting and baking the dough generated by adding water, salt, and yeast in the right 
ratios to wheat flour, may cause malnutrition in those whose diets mostly consist of bread due 
to the low lysne level of wheat protein. For this reason, bread is regularly supplemented with 
vitamins, minerals, protein, and/or amino acids.  
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Additionally, the food industry has started to emphasize the development of low-calorie bread 
in high-income countries as well as bread that can treat diseases like cancer and 
cardiovascular disease. Researchers are working to make bread more functional since bread is 
a big part of our diet, natural foods are becoming more popular, and we have questions about 
whether the bread we eat every day not only has a health-protective effect but also treats 
disease. Numerous studies have looked at the effects of natural additives on the quality of 
bread. To increase product variety and aesthetic appeal, a wide range of natural components 
have been used in dough formulation. 
Quinoa is viewed as a crop with many different uses. Due to the seeds' high nutritional 
content, they can be used as human food, in flour products, and as animal feedstock. Quinoa 
is gaining popularity across the globe as a result of its high nutritional content and versatility 
in agroecological circumstances. One of the crops FAO has chosen to provide food security in 
the twenty-first century is quinoa (Stikic et al., 2012). Growing interest has been 
demonstrated in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), a fashionable culinary component that 
resembles a grain. This pseudocereal is a good source of vitamins, minerals, fiber, and 
bioactive substances with intriguing antioxidant potential. Quinoa has been shown to have 
positive effects on human health,  and it may be used to create novel functional foods (Gil et 
al., 2022). Based on these observations, the current study investigated how quinoa flour (QF) 
addition affected various bread and dough quality parameters. 
 
2. Material and Methods 
2.1. Material 
The flour, white quinoa seeds, and commercial baker's dried yeast were purchased from a 
local market. A coffee grinder was used to ground the QF, which was then utilized right away. 
Chemical substances of analytical purity were used in the study. The chemicals used were 
obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis.MO. USA) and Merck (Darmstadt, Germany). 
 
2.2. Bread-Making Process 
The control dough formula was: 100g of wheat flour, 1 g/100 g flour basis of dried yeast, 1.5 
g/100 g flour basis of sodium chloride, and 57 g/100 g flour basis of distilled water. For the 
quinoa bread, wheat flour was replaced with QF at the level of 2.5, 5, and 7.5%. Water was 
added to the flour in an amount equivalent to 2% of the water absorption discovered during 
the dough kneading test. When kneading the dough, the stability value was taken into 
consideration. The weighted components were kneaded after these doughs were fermented at 
30 °C for 45 minutes in a fermentation cabinet with 85-88% relative humidity.  According to 
AACC, the chopped dough was left for 10 minutes before being shaped into a roving in a 
shaping machine (Imşek Laborteknik, Ankara) (10-10B). In a convection oven (Özkesolu, 
Istanbul), fermented doughs were baked for 18 minutes at 218°C. 
 
2.3.Determination of Dough Kneading Properties 
Dough kneading properties were determined using a computer-aided flour testing device 
(Yücebaş Makine-ISO 9001” DAS Certification LTD”-UKAS “Quality Management 
Acridation”, İzmir). Water retention capacity, Dough development time (DDT), stability, and 
mixing tolerance index (MTI) were determined. 
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2.4. Determination of physical properties  
After the baked bread was cooled, the bread volumes were determined according to the 
method reported by Dallmann (1958). Firmness was determined on days 1 and 4 using the 
TA.XT plus Texture Analyzer (TA.TX2. Stable Micro Systems Ltd. Godalming Surrey, UK). 
The firmness of the bread was determined using a 35 mm diameter cylinder head (P36/R). 
The force required to compress the bread sample by 25% was expressed as the firmness of the 
bread (Wang et al., 2002). 
 
2.5. Functional properties 
Total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TF), and 2, 2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging properties, according to the method reported by 
(Raciye Meral & Doǧan, 2013). While TPC was expressed in milligram gallic acid equivalent 
(mg GAE)/100 g, TF was expressed in milligram quercetin equivalent (mg QE/100 g 
 
2.6. Statistical analyzes 
Statistical analyzes were performed using CoStat statistical program(CoHort, 2004). 
 
3. Results and Discussion 
3.1. Dough kneading properties 
Dough kneading properties are given in Table 1. 
 

Table 1. Dough kneading properties 

Sample Water retention (%) DDT (min) 
Stability 

(min) 
MTI 

Control 57.75±0.21b 5.15±0.07 b 6.35±0.07a 41.05±0.07b 

QF-2.5 58.4±0.14a 6.15±0.07a 5.50±0.06c 28±1.41c 

QF-5 57.80±0.14b 6.04±0.04a 5.90±0.14b 38±2.82b 

QF-7.5 56.4±0.14c 5.25±0.00 b 4.75±0.21d 48.5±2.12a 

 
The quantity of water needed to reach the 500 consistency is referred to as the "water 
retention capacity." The results of the investigation showed that the flour's water retention 
capacities ranged between 56.4% and 58.4%. With the quinoa addition, water retention 
capacity increased. The effect of quinoa additives on water retention capability was found to 
be important (P< 0.05) when compared to the control group. This increase in water retention 
was probably due to the protein content, starch, and non-starch polysaccharides. 
Polysaccharides have many hydroxyl groups, and these hydroxyl groups form hydrogen 
bonds with water (Wang et al., 2002). In addition to higher protein content, quinoa has a 
considerable amount of fiber (Nowak et al., 2016). 
The dough development time (DDT) is an expression of the time required to reach the 
maximum peak viscosity. As a result of the analysis made to determine DDT, it was 
determined that the DDT varied between 5.15-6.15 min. The increase in DDT due to the 
addition of quinoa is due to the fact that the gluten proteins compete with the hydroxyl groups 
found in the fibers to bind water. In addition, the interaction between the fibers and gluten 
proteins prevents the hydration of the protein, and therefore, a longer time is needed to reach 
the maximum viscosity (Sanz Penella et al., 2008). However, at a level of 7.5%, stability 
decreased due to in the decrease gluten amount.  
Dough stability is a value that expresses the time to stay at 500 consistency during kneading. 
During kneading, the 500 consistency is obtained, the viscosity reaches its peak and then the 
viscosity starts to decrease.  
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The stability was significantly decreased with the quinoa addition. As the stability increases, a 
stronger dough is formed. It is thought that the decrease in the stability value is due to the 
proportional decrease in gluten in the flour. 
During kneading, the dough begins to develop and a peak viscosity is reached as kneading 
progresses. After this point, the dough begins to weaken and the viscosity begins to decrease. 
Kneading tolerance index (YTI); It is a measure of the viscosity decrease that occurs during 
kneading 5 minutes after the peak viscosity is reached. 
MTI decreases as a result of the fortification of flour with various effects. Higher stability and 
lower MTI are desirable in bread flour. MTI is affected by factors affecting stability value. 
The addition of quinoa decreased the MTI value up to 7.5%, but the MTI increased due to the 
proportional reduction of gluten at the 7.5% level. 
 
3.2. Physical properties 
The physical properties of bread are presented in Table 2. 

 
Table 2. Physical properties of bread 

Sample Baking loss (%) 
Specific volume 

(cm3/g) 
Firmness 
(1st day) 

Firmness 
(4th day) 

Control 12.5±0.70b 3.88±0.03c 427.0±2.82a 1421±1.14a 

QF-2.5 13.95±0.07a 4.45±0.07b 214.5±2.12c 731±1.41d 

QF-5 14.95±0.07a 4.75±0.21ab 277.5±2.12b 951±0.70b 

QF-7.5 14.90±0.14a 4.90±0.14a 279.5±0.70b 876±2.82c 

 
Baking loss is the measure of dry matter loss during fermentation and evaporation during 
baking. With the baking loss, an idea can be obtained about the volume of the bread. Baking 
loss values varied between 12.5-14.95%. The baking loss of bread containing quinoa was 
higher than the control (P<0.05). 
The specific volume is a characteristic feature of bread and refers to the gas-holding ability of 
the dough, and its fermentation properties. The specific volume varied between 3.88-4.95 
cm3/g. Quinoa produced a significant increase in the specific volume compared to the control. 
An increase was probably due to the higher fat content of quinoa-enriched bread.  When fat 
and similar additives are used in bread formulation, they contribute to the homogeneous 
mixing of the ingredients. The fats cover the gas cells and prevent gas escape from the dough. 
Thus, they contribute to obtaining more voluminous bread. It also has to preserve freshness 
and anti-staling effects. 
The firmness value is a test that gives information about the effects of the additives used on 
the staling of the bread during storage. The firmness of the bread on the day they were baked 
was between 214-427 g. The firmness of the control group bread was 427 g. The firmness 
value increased with storage. The firmness value of the control group bread was 1421 g and 
the firmness values on the 4th day varied between 731-1421 g. According to the values 
obtained at the end of the first day and 4 days of storage, 2.5% quinoa-added bread was the 
softest bread, while the hardest bread was control bread. Firmness is a feature that gives an 
idea about the degree of staling of the bread. An increase in the firmness value means an 
increase in staling. Bread hardening and staling include many complex events and occur as a 
result of a series of reactions (Goesaert et al., 2009) 
The firmness of quinoa-added bread was significantly lower than the control and they 
maintain freshness during storage. The increase in the volume value reduces firmness. Bread 
with high volume has more total pores (Skendi et al., 2010).   
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Sabanis & Tzia, (2009) in their study examining the effect of bread flour and durum wheat on 
the bread-making properties, determined that the bread made from wheat flour was softer on 
the first day. Higher bread volume contributes to softer bread. 
 
3.3. Functional properties 
In Table 3 total phenolic content (TPC) and total flavonoid content of bread samples are 
given.  
The TPC was found to be 0.37-0.58 mg GAE/100 g. The highest phenolic content was 
obtained in bread containing 7.5% quinoa. As a result of the heat treatment, a detectable level 
of phenolic substance was found. After bread making, phenolic substances can be found in 
bread and bread exhibited antioxidant activity. It is stated that some phenolics become free as 
a result of heat treatment. Processes used in food production can modify the phenolic 
composition and antioxidant properties of food in different ways. For example, the thermal 
process has been found to harm the flavonoid content of buckwheat (Dietrych-Szostak & 
Oleszek, 1999). Şensoy et al., (2006) stated that the extrusion process does not affect the 
antioxidant activity of buckwheat, while the toasting process reduces the antioxidant activity. 
 

Table 3. TPC and TF content 

Sample 
TPC 

(mg GAE/100g) 
TF 

(mg QE/100g) 
Control 0.37±0.014d 0.12±0.049 d 

QF-2.5 0.45±0.014b 0.39±0.07 c 

QF-5 0.54±0.028 c 0.54±0.014 b 

QF-7.5 0.58±0.014 c 0.69±0.07 a 

 
Total Flavonoid content ranged from 0.12-0.69 mg QE/100 g. The total amount of flavonoids 
showed a significant increase compared to the control. Flavonoids constitute a large group of 
phenolic compounds and attract the attention of researchers because they are free radical 
scavengers, regulate enzyme activities, and act as antibiotics, antiallergens, antidiarrheal, anti-
ulcer, and anti-inflammatories. 
During the study, extracts with antioxidant properties were added to the reaction medium at 
five different concentrations, and the concentration-dependent DPPH scavenging rate was 
determined. Even if quinoa cannot be added, control bread inhibits DPPH radicals by 29%. 
This is due to the antioxidant substances found in wheat (Yu et al., 2004), and the Maillard 
reaction (R. Meral & Erim Köse, 2019). 
The scavenging rate of DPPH radicals in bread enriched with quinoa is 49-59%. The addition 
of quinoa increased the DPPH scavenging effects by 41 to 59% compared to the control 
(Figure 1).  
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Figure 1. The DPPH scavenging rate of  quinoa-enriched bread 

 
The quinoa added to the bread composition increased the antioxidant activity of the bread. 
These results showed that bread prepared by adding quinoa was a free radical inhibitor. 
 
Conclusion 
In this study, three different amounts of quinoa were added to the bread composition, and the 
impact of the quinoa components on the rheology of the dough as well as certain other 
physical and functional characteristics of the bread were assessed. Up to a 7.5% quinoa 
addition level, an improvement in dough kneading properties was discovered. More 
voluminous and softer loaves were produced with the enrichment of quinoa, and a delay in 
bread staling was found. Quinoa was added to bread, increasing its phenolic content and 
antioxidant capabilities. 
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ABSTRACT 
In recent years, there has been a growing trend towards natural remedies and treatments, 
based on plants and plant extracts. 
In the mountain area of Suceava county there are plants that the locals use for therapeutic 
purposes, but which are very little known, as medicinal plants. Among them are Centaurea 
Jacea, used as a remedy for liver diseases and  Carlina acaulis, popularly used to relieve 
coughs or the Sorbus aucuparia, used as a tonic and energizer, in the form of wine. 
Among the recently researched bioactive compounds are polyphenols. Recent studies 
associate the presence of polyphenols in medicinal plants with a multitude of health benefits, 
many of them due to the antioxidant potential of polyphenols, which explains their role in the 
prevention of several major chronic diseases associated with oxidative stress, such as 
cardiovascular diseases, cancers, type II diabetes, neurodegenerative diseases, age-related 
cognitive disorders or osteoporosis, along with the anti-inflammatory, antiviral, antibacterial 
effects of polyphenols.  
The aim of the study is to identify and determine the content of polyphenols in ethanolic, 
ethereal and benzene extracts of Centaurea jacea, leaves, flowers and stems of Carlina acaulis 
and leaves, flowers and fruits of Sorbus aucuparia. 
In order to identify and establish the polyphenols content, samples were analysed using HPLC 
method. 
The presence of gallic acid and vanillic acid is noted in all aerial parts of Centaurea jacea, as 
well as chlorogenic acid, p-coumaric acid and kaempferol. Significant amounts of rosmarinic 
acid, myricetin and quercetin occur in greater quantity in the flowers. Gallic acid and vanillic 
acid also occur in the aerial parts of Carlina acaulis, along with chlorogenic acid, p-coumaric 
acid, rosmarinic acid, quercetin and kaempferol, in varying proportions between flowers and 
leaves. And the fruits of Sorbus aucuparia contain significant amounts of polyphenols: gallic 
acid, 4-hydroxybenzoic acid, caffeic acid, p-coumaric acid, rosmarinic acid, myricetin and a 
very high amount of quercetin, surpassed only by black elderberry, according to current data. 
The determinations made recommend the advanced study of these plants in order to use them 
as health remedies. 
Keywords: Centaurea jacea, Carlina acaulis,  Sorbus aucuparia, poliphenol, quercetin, 
myricetin, rosmarinic acid. 
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Abstract 
The causal linkage between food security and global threats has not been fully resolved. At 
both the global and national levels, the short-term impacts of shocks on food security pillars is 
not well understood. Drawing on latest research and insights, this study attempted to define 
COVID-19-induced effects on food security in the world. It overviews the impact of the 
pandemic on food security dimensions. Overall, after the start of the pandemic the number of 
people facing acute food insecurity worldwide has increased dramatically. We observed that 
the pandemic has revealed food system fragilities, such as rigid food supply chains, lack of 
diversity in terms of production, distribution and trade channels. All this indicates the need to 
prioritize food security in global agenda, in terms of mitigating the negative effects driven by 
global threats, specifically, pandemics.  
Keywords:  food security, COVID-19 pandemic, food security dimensions, supply 
disruptions. 
 
The term “food security” was first defined at the World Food Conference in 1974, amid a 
time of soaring food prices and widespread concern about the impact of market turmoil on 
world hunger. In that context, food security was defined as “[the] availability at all times of 
adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food 
consumption and to offset fluctuations in production and prices” [1]. This definition reflected 
the dominant thinking at that time that hunger was predominantly the product of lack of 
availability of sufficient food supplies at the global level and of international price instability. 
However, within a timespan the four dimensions have been highlighted in the academic 
literature on food security, namely, availability (sufficient quantity and quality of food), 
access (economic, social and physical), utilization (nutritional well-being), stability (food 
security provision in the event of sudden shocks or cyclical events). 
These days the food security definition has transformed with a view to global threats. In 
particular, in the wake of COVID-19 pandemic in 2020 the High Level Panel of Experts on 
Food Security and Nutrition (HLPE) has identified six dimensions of food security – adding 
to the four above agency (socio-political government structures enable the achievement of 
food security) and sustainability (food needs are ensured in line with long-term regeneration 
of natural, social and economic systems). Thus, food security is defined as “a situation that 
exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, 
safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and 
healthy life”. [2]  
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Table 1. Food security dimensions in line with HLPE definition  
 

 
Source: made by author after [3] 

 
The COVID-19 pandemic has revealed the interconnected nature of different systems, 
including food systems, as well as the need for coordination across different government 
sectors to ensure food security. COVID-19 is a respiratory illness and there is no evidence 
that food itself is a vector of its transmission [4]. However, the virus, and measures to contain 
its spread, have had profound implications for food security, nutrition and food systems. 
According to FAO, the number of people affected by hunger globally rose to as many as 828 
million in 2021, an increase of about 46 million since 2020 and 150 million since the outbreak 
of the COVID-19 pandemic. [5]  
Efforts to halt the spread of the disease, including travel restrictions and lockdowns, had an 
initial and medium term effects on economic and market systems. These measures have 
caused serious slowdowns in economic activity and disrupted supply chains, unleashing new 
dynamics with cascading effects on food systems and people’s food security and nutrition. At 
the same time, the pandemic has also exerted long-term implications for food systems. In 
general, the pandemic has diminished the state of food security in the world over the course of 
the pandemic that resulted in: disruptions to food supply chains; loss of income and 
livelihoods; a widening of social inequalities; disruptions to social protection programmes; 
altered food environments; and higher and more uneven food prices. [3, 6-8]   
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Table 2. COVID-19 impact on food systems over time 

 
Source: made by author after [9] 

 
The result of these interconnections between food systems and ecosystems, economic and 
market systems, health systems, and socio-economic systems highlights the importance of 
supporting all six dimensions of food security:  
(1) Ecosystem fragility highlights the importance of sustainability. For instance, the 
pandemic has resulted in an increase in food losses and waste and decreased attention towards 
climate change and environmental concerns. 
(2) Economic and market disturbances and restrictions illustrate the importance of 
stability. COVID-19 has initially brought export restrictions and border closures later 
contributing to uncertainty on markets & inputs access,  increased food price volatility and 
inflation.  
(3) Health system fragilities highlight the importance of availability and utilization. All 
the countries experienced supply chains disruptions, however, the agri-food production in 
lower-income labour-intensive countries suffered more than in high-income capital-intensive 
ones specifically due to labour shortages. The pandemic also had a negative impact on 
people’s ability to afford a healthy diet and marked a shift toward more processed foods [10]. 
(4) Socio-economic inequalities highlight the importance of agency and access. Food 
access has arguably been the most affected by the COVID-19 crisis due to global economic 
recession triggered by lockdowns resulting in loss of jobs and higher food prices. This means 
that, in the absence of social safety nets, spending on food decreased as incomes declined. In 
terms of agency, collective action and the ability to organize have been curtailed by physical 
distancing measures and lockdowns. 
  

Initial effects (first 1-2 
months)
• global and local food supply 

chains disruptions leading in 
some cases to food waste

• massive job losses and income 
constrains affecting food access

• fewer fresh foods available in 
markets leading to poor diet 
quality

• early export restrictions on some 
food products leading to price 
distortions

Medium term (next 2-5 
months)
• farm labour and input constraints 

affect food production and prices
• further food supply chain 

disruptions
• global recession further 

diminishes the ability to access 
food

• uneven food price effects for for 
food import dependent countries

Longer term (next 6-24 
months)
• ongoing uncertainty constrains 

long-term investment in the food 
and agriculture sector

• diminished attention to climate 
and biodiversity threats to food 
sustainability

• shift in diets to less nutritious 
foods
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Table 3. COVID-19 impact on food security dimensions 

 
Source: made by author 

 
Conclusion 
Although the COVID-19 pandemic and associated crisis in food security remains ongoing, we 
conclude that the pandemic has revealed food system fragilities, such as rigid food supply 
chains, lack of diversity in terms of production, distribution and trade channels. In addition, 
rising food price inflation at the global level was observed in most countries, although to 
varying degrees. Moreover, COVID-19 has exacerbated social inequities, which has had a 
direct impact on rising levels of hunger and malnutrition since the start of the pandemic due to 
the inability to afford adequate and nutritious foods on the part of those who have been most 
disadvantaged. All this indicates the need to prioritize food security in global agenda, in terms 
of mitigating the negative effects driven by global threats, specifically, pandemics.  
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Abstract 
To improve machining qualities of the surface, non-traditional machining processes have been 
widely applied in diverse of application. Normally, the processes are removed unwanted 
materials with aid of various energies such as mechanical, thermal, chemical and electrode 
chemical etc. At present scenario, electrical discharge machining (EDM) is extensively used 
to machine the hard material with application of electro chemical energy. EDM gives superior 
machined surface due to even spark distribution and controlled factors. Hence, in this 
investigation, the stainless steel is machined with help of copper electrode using EDM. 
Different machining parameters such as current, pulse on time and pulse off time are 
controlled to achieve better machining characteristics. The series of experiments is planned 
using central composite design of response surface methodology. The machining 
characteristics such as materials removal rate (MRR) and surface roughness (SR) are 
considered. Effect of machining parameters on MRR and SR are studied through surface plot 
constructed by RSM. Analysis of variance (ANOVA) is carried out to identify the dominating 
factors that affecting the MRR and SR. It was observed that MRR and SR increased with 
increasing of current and pulse on time regardless of pulse off time. Increased current and 
pulse on time generated strengthened ionization temperature that removed more quantity of 
materials from the workpiece. Due to ionization temperature, more craters and voids are 
formed that made surface irregular and hard. Hence, SR increased. At lower current and pulse 
on time, mild cracks and globules are formed due to its insufficient spark intensity.  
Keywords: Electrical discharge machining, material removal rate, surface roughness, crater. 
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THE EMPIRICAL STUDY OF A TURBOMACHINE IN AN INDUST 
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Sciences and Technology Houari Boumediene 
 
Abstract 
In this communication, the EMD method is used for the diagnosis of a turbomachine working 
in an industrial environment for the detection of faults generated by rolling bearings, plain 
bearings, and gears. This study shows the interest in using such an analysis as an aid to 
diagnosis and decision-making before a failure caused by poor vibration monitoring of 
rotating machinery can occur. A measured signal has hidden periodicities, which means that it 
is not strictly periodic but some statistical properties of the signal are periodic. This 
periodicity identifies the spectral correlation by integrating the MID function, which only 
depends on the alpha frequency, which is an indicator of the presence of modulations. The 
method was initially applied to a signal measured on a turbomachine bearing operating under 
real conditions in an industrial environment.  
Keywords: Cyclostationarity, Intensity modulation distribution, Spectral correlation density, 
Spectral coherence density, Turbo-machine. 
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STRUCTURAL LIGHTWEIGHT DESIGN OF LOADER BOOM BASED ON 
TOPOLOGY OPTIMIZATION 

 
Wangpeng 
Chang’an University, Engineering Mechanical College 
 
Abstract 
The movable arm is a key component of the loader's working device during operation. At 
present, the movable arm of most loaders generally has material surplus. In order to reduce 
the production cost of the loader and improve the fuel economy. In this paper, the loader 
movable arm is taken as the research object, and the finite element analysis is carried out 
under four typical working conditions. On this basis, the movable arm parametric model is 
established through Hypermesh software Optimistuct module. With the minimum structural 
strain energy as the objective function, the relative density of each unit on the two sides of the 
movable arm as the design variable, and the mass percentage of the optimized constraint area 
less than 25% as the constraint condition, the lightweight design of the movable arm is carried 
out. The results show that the weight reduction of the movable arm is achieved under the 
premise of meeting the strength and stiffness. Modal analysis of the movable arm model 
before and after optimization shows that the first six frequencies and mode shapes have little 
change. 
Keywords: topology optimization, lightweight, movable arm 
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FATIGUE CRACK GROWTH TEST AND NUMERICAL SIMULATION STUDY OF 
HG785D STEEL 
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Abstract 
In order to investigate the fatigue life and fatigue crack growth of HG785D high-strength 
steel, firstly, the material HG785D was made into three-point bending (SENB3) specimens, 
and fatigue crack growth tests were carried out on the fatigue testing machine; Then, on the 
platform of Abaqus software, the finite element model of the specimen is established, and the 
fatigue crack growth process is simulated by the extended finite element method (XFEM). 
The results show that the fatigue life of high strength steel is about 7.6 at a certain stress ratio 
× 104 times; The curve of crack length and crack tip intensity factor obtained from crack 
growth test and simulation has the same trend of change, and the difference between them is 
within the allowable error range; The numerical simulation method can better describe the 
fatigue crack growth process of three-point bending specimen, which provides an effective 
experimental and numerical simulation method for studying the fatigue life and fatigue crack 
growth process of HG785D high-strength steel.  
Keywords: HG785D; SENBS； Fatigue crack growth rate; XFEM； fatigue life 

 
Fig. 1 HG785D three-point bending specimen 

 

 
Fig. 2 Installation of a three-point bending specimen
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Fig. 3 Cloud Chart of Mises Equivalent Stress at Crack Tip under Different Crack Lengths
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ABSTRACT 
Recently, wireless communication systems have been developed with multicarrier 
transmission to achieve the rising demand for high data rate communication systems. One of 
these developments is Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation 
(OFDM-IM) technologies. OFDM-IM, which is an advanced multi-carrier modulation 
technology, with a highly flexible modulation, high spectral/energy efficiency, and better 
resistance to multipath interference, has been widely used in the field of wireless 
communication systems. Index Modulation (IM) schemes; maps transmission antennas, 
subcarriers, and radio frequency (RF) mirrors with information bits using M-ary Quadrature 
Amplitude Modulation (M-QAM) techniques. OFDM-IM can potentially transmit bits of 
information through the selection of active subcarriers, in addition to transmitting information 
using M-QAM techniques. Increasing M causes an increase in the spectral efficiency that 
allows more information bits to be transmitted for each symbol. Field Programmable Gate 
Arrays (FPGAs) offer high performance for digital communication system implementation 
and verification. As FPGA has the potential to be resource/power efficient, it can be used for 
building up constituents of Fifth Generation (5G) infrastructure. FPGAs perform giving faster 
output and higher throughput in signal processing so they can be used for signal filtering in 
telecommunication. Due to their flexibility and upgradeability, FPGAs have become widely 
used in the implementation of wireless communication systems. In this study, an OFDM-IM 
system with high-level modulations (such as 128QAM, 256QAM) over the Weibull fading 
channel is designed and implemented on an FPGA platform by the design flow methodology. 
The system design is realized on a Nexys Video Artix-7 FPGA. OFDM-IM system is 
modeled and simulated in Vivado software before the very high speed integrated circuit 
Hardware Description Language (VHDL) code is generated and downloaded to Nexys Video 
Artix-7 board for implementation. 
Keywords- Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Index Modulation, Weibull Fading 
Channel, FPGA.  
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WEIBULL FADING KANALLARI ÜZERİNDEN OFDM-IM SİSTEMLERİNİN 
FPGA UYGULANMASI 

 
ÖZET  
Son zamanlarda, yüksek veri hızlı iletişim sistemlerine yönelik artan talebi karşılamak için 
çok taşıyıcılı iletim ile kablosuz iletişim sistemleri geliştirilmiştir. Bu gelişmelerden biri de 
İndis Modülasyonlu Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM-IM) sistemidir. Son 
derece esnek, yüksek spektral/enerji verimliliği ve çok yollu girişime karşı daha iyi dirençli, 
gelişmiş çok taşıyıcılı modülasyon teknolojisi olan OFDM-IM, kablosuz iletişim sistemleri 
alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. İndis Modülasyonu (IM) şemaları; M’li karesel 
genlik modülasyonu (M-QAM) tekniklerini kullanarak iletim antenlerini, alt taşıyıcıları ve 
radyo frekansı (RF) aynalarını bilgi bitleriyle eşler. OFDM-IM, M’li karesel genlik 
modülasyonu (M-QAM) tekniklerini kullanarak  aktif alt taşıyıcıların seçimi yoluyla bilgi 
bitlerini iletir. Artan M, her sembol için daha fazla bilgi bitinin iletilmesine izin veren spektral 
verimliliği sağlar. Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA), dijital iletişim sistemi 
uygulaması ve doğrulaması için yüksek performans sunar. FPGA, kaynak/güç verimli olma 
potansiyeline sahip olduğundan, Beşinci Nesil (5G) altyapısının bileşenlerini oluşturmak için 
kullanılabilir. FPGA'lar, sinyal işlemede daha hızlı çıktı ve daha yüksek verim sağlar. Böylece 
telekomünikasyonda sinyal filtreleme için kullanılabilirler. Esneklikleri ve 
yükseltilebilirlikleri nedeniyle, FPGA'lar kablosuz iletişim sistemlerinin uygulanmasında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Weibull sönümlü kanal üzerinden yüksek 
seviyeli modülasyonlara (128 QAM, 256 QAM gibi) sahip bir OFDM-IM sistemi tasarlanmış 
ve tasarım akış metodolojisi ile bir FPGA platformu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sistem 
tasarımı bir Nexys Video Artix-7 FPGA üzerinde gerçekleştirilmiştir. OFDM-IM sistemi, çok 
yüksek hızlı entegre devre Donanım Tanımlama Dili (VHDL) kodu, uygulama için Nexys 
Video Artix-7 kartına indirilmeden önce Vivado yazılımında modellenmiş ve simüle 
edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama, İndis Modülasyonu, Weibull 
Sönümlemeli Kanal, FPGA 
 
I. INTRODUCTION 
Currently, with the proliferation of applications using wireless communication systems, there 
has been a huge increase in the number of users and data traffic. It is stipulated that next 
generation wireless communication applications such as the internet of things and 
communication between vehicles are enroled daily life soon. Despite the increasing demand 
day by day, the available resources are limited considering the frequency spectrum and 
physical hardware implementations. The next generation of communication systems aims to 
develop methods with high band efficiency, channel and energy efficiency under such 
resource constraints [1]. Especially with the definition of Fifth Generation (5G) vision, the 
need for systems with high data rate, low latency and energy consumption has increased. The 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technique is used in many wireless 
communication standards such as Wi-Fi, Long-Term Evolution (LTE), LTE Advanced and 
5G New Radio (NR) to meet these requirements. Thanks to the OFDM technique, it is 
possible to reduce the effect of intersymbol interference in frequency selective channels. In 
addition, the OFDM technique can be implemented using simpler hardware, thanks to the Fast 
Fourier Transform (FFT) block. In addition, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) 
techniques are also widely used to meet the increasing speed requirement.  
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The spatial modulation (SM) technique has recently been investigated as an alternative to 
traditional MIMO structures. In the traditional SM technique, only one antenna is active in 
each transmission range. This technique uses traditional amplitude and phase modulations to 
transmit information and use the active antenna index. The active antenna index principle 
used for information bit transmission in SM technique can be applied for subcarriers in 
OFDM technique. Orthogonal frequency division multiplexing with index modulation 
(OFDM-IM) technique with index modulation uses both classical amplitude and phase 
modulations and active subcarrier indices determined according to incoming information bits 
for information transmission. Since OFDM-IM technique uses index modulation in 
information transmission, bit error rate (BER) performance is better than OFDM technique 
under the same band efficiency. Index Modulation (IM) schemes; maps transmission 
antennas, subcarriers, and radio frequency (RF) mirrors with information bits using M-ary 
quadrature amplitude modulation (M-QAM) techniques. Increasing M causes the increase the 
spectral efficiency that allows more information bits to be transmitted for each symbol.  With 
each new technique that is started to be used, the equipment used will also need to be 
changed. Changing the used infrastructure (base stations, etc.) is extremely costly. In order to 
avoid these cost, the technology that has started to be used should be integrated into the 
system without changing the infrastructure. Field Programmable Gate Array (FPGA) appear 
at this point. Thanks to the field programmable features of FPGAs, it is extremely 
advantageous to change the existing hardware or add a new design to the existing hardware. 
Although the studies using OFDM-IM technique are generally based on simulation with tools 
such as MATLAB, but hardware implementations are also dedicated for determining 
performance. The most used platform for hardware implementations are FPGAs. Baseband 
OFDM transmitter for IEEE 802.11.a wireless LANs is implemented with System Generator 
tool of Xilinx company. The system, which is selected as the FFT length of 64 and designed 
using a circular prefix with a length of 16, is implemented on the FPGA numbered 
XC2V3000 from the Virtex-II family [2]. In another study, with Xilinx System Generator The 
baseband OFDM architecture is analyzed in the wireless environment [3]. 16-QAM and 128-
point the Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) blocks are implemented using 16-bit and 32-
bit fixed-point number formats on the FPGA numbered XC5VLX110T of the Virtex-5 family 
[4]. The scope of this study, it is aimed to create (Very High Speed Integrated Circuit) VHDL 
codes that enable the implementation of the basic transceiver blocks in the OFDM-IM 
technique, which forms the basis of the 5G communication systems, on the FPGA. In this 
study, all algorithms required for the design are implemented using a hardware language.  
This paper is organized as follows. Section II Weibull channel models are defined. Section III 
provides a description of the OFDM-IM system model. Section IV FPGA overview, Section 
V results while Section VI concludes the paper. 
 
II. WEIBULL CHANNEL MODELS 
Transferring information between the transmitter and receiver requires a communication 
channel. Rayleigh and Rician fading channel models are the most used channel models in 
communication systems. However, innovations have occurred with technological 
developments, and it has become necessary to work on more complex systems. As a result, 
new channel models have been used in communication systems. The Weibull distribution is a 
modifiable and useful statistical model used to describe multipath fading channels in wireless 
communication systems.   
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Assuming that X is a random variable, the PDF of the Weibull distribution is  
       

                                             �è(é) = .èêëì
í expÂ− è

îÅ,                                                               (1) 

 
where the m is the fading parameter that can take integer values only between 0 and ∞. Also, 
γ is a positive parameter concerning to the fading parameter [5]. 
 
III.  OFDM-IM SYSTEM MODEL 
OFDM-IM technique has recently been recognized as a very popular research area. In 
OFDM-IM technique, both amplitude and phase modulations as classical OFDM, and 
subcarrier indices activated according to the incoming information bit are used for 
information transmission. The transmitter and receiver block representation of the OFDM-IM 
system is given in Figure 1. In each transmission interval, b information bits are sent with an 
OFDM-IM block. These b bits of information are separated into sets of t bits by the bit 
separator. Each t bit string is of length n = N/c transported by sub-blocks. N denotes the total 
number of subcarriers in the system, n denotes the number of subcarriers in a subblock, and c 
= N/n the total number of subblocks. N is the number of OFDM subcarriers.  The first t1 
=[log2(C(N,K))] bit of the t bit in each subblock is used for the index selection that 
determines the subcarriers. Here K is the number of active subcarriers. If the remainder t2= 
K(log2M) bits, the modulated signal to be carried with the active subcarrier. It is mapped to a 
symbol from the M level sign space to identify it. During transmission, K of N subcarriers in a 
subblock are actived. For each subblock, only K out of N subcarriers are used. At this time, no 
data is sent from inactive subcarriers. That is, with the OFDM-IM technique, information is 
carried both with symbols in the M-ary signal constellation and with the indices of the 
subcarriers. Although all subcarriers in the system do not carry modulated signals, band 
efficiency is preserved according to OFDM technique, since information transmission is also 
carried out with subcarrier indices. The first t1 bit of the t bit arriving in each subblock is used 
to select K of N subcarriers to be activated [6]. The activated subcarriers in each subblock are 
expressed as: 
                                                     Iβ={iβ,1,…….,iβ,K}.                                                               (2) 
Here, the β index denotes the subblock. iβ,K , denotes active subcarriers in each subblock. The 
total number of bits carried in the system at each transmission interval is t = t1+ t2. Here, the 
total number of bits carried by the positions of the active indices are given by, 
t= t1 +t2 = [log2(C(N,K))] + [K(log2M)].                                                         (3) 
The M-ary mapper modulate symbols and carries t2 bits, can also be expressed by 
 
                                    S=[s(I1),…….,S(IK)].                                                                           (4) 
 
After creating the data from the subblocks, the Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) is 
implemented at the transmitter side to consist of N parallel data streams [6].  
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Figure 1. Block diagram of the OFDM-IM transmitter. 

 
IV. FPGA OVERVIEW 
FPGA is an abbreviation of the English words “Field Programmable Gate Array” meaning 
“Field Programmable Gate Arrays”. The most important feature of FPGAs is that can be made 
digitally on a single integrated circuit for usable all designs. Being programmable in the field 
and being able to test and verify designs are the aspects that make FPGAs popular today. The 
ability to perform operations that do not have cause-effect relationships in parallel, makes 
FPGAs almost unrivaled, especially for situations with intense information input such as 
image processing and signal processing, and processing the obtained data in a short time.  
Although FPGAs are shown as a member of the Programmable Logic Devices (PLD) class of 
the Digital Logic Integrators family, they are quite different from other logic devices in terms 
of the electronic elements they contain [7]. FPGAs do not contain gate-level elements (like 
AND and OR gates) like other programmable logic devices. Basically, FPGAs consist of three 
basic sources: logic cells/blocks, input/output (I/O) blocks that contain the connection to the 
outside world and programming pins and interconnect cables that connect the logic cells. 
Thanks to these structures, the semiconductor structure can send or receive the necessary 
signals to the outside. 
Programming of FPGAs is done with schematic design and Hardware Programming 
Languages (Hardware Description Language). The most widely used programming language 
is VHDL. 
VHDL means Very High Speed Integrated Circuit (Very High Speed Integrated Circuit –
VHSIC) and Hardware Description Language (HDL) is a programming language used in 
FPGA programming. With VHDL, it is possible to design in a wide range from the behavioral 
level to the low-level design, such as the hardware layout level, at the high-level modeling 
stage. However, as it goes down to lower levels, the complexity of the design will increase 
due to the situations to be considered. Circuit synthesis tools designed with VHDL can be 
downgraded to the hardware level. It is possible that the Register Transfer Level (RTL) 
connection may differ depending on the expression tool used [8]. The RTL design includes 
latches, arithmetic logic units, multiplexers, and interconnections. After all these RTL 
connections in the synthesis tool are created, connections at the logic gate level will be 
created because of the synthesis process. Then, with the logic optimization tools, the 
optimized logic gates design will be created, and this connection type can be sent to the 
FPGA. In return for the codes written with VHDL, a physical circuit is obtained by 
synthesizing a logic circuit that will operate on the FPGA because of compilation. 
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V. RESULTS 
In this study, VHDL codes that enable the implementation of basic transceiver blocks in 
OFDM-IM technique, which forms the basis of 5th generation cellular systems, have been 
created for the stated purposes. In OFDM-IM communication system, high level M-QAM is 
chosen as modulation type. 

 
Figure 2. The circuit diagram for OFDM-IM system. 

 

 
Figure 3. Simulation result for OFDM-IM system. 

 
RAM modules and addition, subtraction, and multiplication operations are used in the 
architecture designed to implement OFDM-IM system algorithm on FPGA. After adding, 
subtracting, and multiplying the OFDM-IM steps, the results are kept in the RAM modules of 
the relevant step. The register transfer level (RTL) circuit diagram resulting from synthesis is 
given in Figure 2. The VHDL code resulting from the synthesis is loaded onto the FPGA and 
the modulation block is implemented. The simulation results are given in Figure 3. 
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VI. CONCLUSION 
In this study, VHDL hardware description language codes are created to load the basic blocks 
of OFDM-IM technique on the FPGA hardware. The reason why FPGA is preferred is that 
the system knows how to design in a flexible structure and it is possible to add designs to the 
system later. In this way, the innovations to be brought to the system is integrated into the 
system and the system is designed in a hybrid structure. 
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Abstract 
Due to the concerns about climate change, the damage of fossil resources to the environment 
and greenhouse gas emissions, electric vehicles are replacing internal combustion engine 
vehicles as time progresses. Battery management system (BMS) are systems that control and 
manage battery packs consisting of one or more cells during charging and discharging. They 
are structures that intervene in the system when the optimum values are exceeded by 
measuring important values such as current, voltage and temperature in battery packs. The 
system formed by more than one cell is called a battery or battery pack. Battery packs consist 
of cells connected in series or parallel. In battery packs, series connections determine the 
voltage, parallel connections determine the current and capacity that can be drawn. Battery 
management systems are used to ensure coordination between these serial and parallel 
systems. BMSs are electronic systems that control and control rechargeable batteries. By 
acting as a protector to the battery systems, they examine the current operating states of the 
batteries and ensure that they remain in the optimum operating value ranges. Batteries, which 
are the main energy source for electric vehicles, have several limitations in order to provide a 
certain operation for driving safety. Battery management systems (BMSs) play an important 
role in overcoming these limitations, protecting the battery and providing more reliable 
driving for electric vehicles. In this paper, studies in the field of monitoring the values of the 
battery, battery safety, communication inside and outside of the car, active or passive 
balancing of cells, state estimations, temperature management and topologies, which are the 
sub-topics of BMS and BMS, were obtained from scientific websites such as Google Scholar. 
The advantages and disadvantages of the methods related to these subjects were compared in 
terms of quality and quantity. Since electric vehicles will be the vehicles of the future and 
domestic production will be made soon in our country, it is stated by the authorities that the 
Turkish vocabulary should be developed and academic studies should be carried out on 
electric vehicles. The authors think that with this paper, new perspectives will be gained to 
people working in the field of battery management system, researchers, factories and 
companies, and that it will contribute to the Turkish vocabulary in this regard. 
Keywords: Electric Vehicles, Battery Management Systems, Batteries 
 

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BATARYA YÖNETİM SİSTEMLERİ 
 
Özet  
İklim değişikliği, fosil kaynakların çevreye verdiği zararlar ve sera gazı emisyonları ile ilgili 
kaygılar sebebiyle elektrikli araçlar zaman ilerledikçe içten yanmalı motorlu araçların yerine 
gelmektedir. Batarya yönetim sistemi (BYS) bir veya daha fazla hücreden oluşan batarya 
paketlerinin şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya 
paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık gibi önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum 
değerlerin dışına çıkıldığında sisteme müdahale eden yapılardır. Birden fazla hücrenin bir 
araya gelerek oluşturduğu sisteme batarya veya batarya paketi denir. Batarya paketleri seri 
veya paralel bağlı hücrelerden oluşur. Batarya paketlerinde seri bağlantılar gerilimi, paralel 
bağlantılar çekilebilecek akımı ve kapasiteyi belirler.   
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Bu seri ve paralel bağlı sistemler arasındaki koordinasyonun sağlanması için batarya yönetim 
sistemleri kullanılır. BYS'ler şarj edilebilir pillerin kontrol ve denetimini yapan elektronik 
sistemlerdir. Batarya sistemlerine bir koruyucu gibi davranarak bataryaların o andaki çalışma 
durumlarını inceleyip optimum çalışma değer aralıklarında kalmalarını sağlarlar. Elektrikli 
araçlar için temel enerji kaynağı olan bataryaların, sürüş güvenliği için belirli bir çalışma 
sağlamak adına çeşitli sınırlamaları vardır. Batarya yönetim sistemleri (BYS’ler), bu 
sınırlamaları aşmak için, bataryayı korumak ve elektrikli araçlar için daha güvenilir sürüş 
sağlamak için önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu bildirideki BYS ve BYS’nin alt konuları 
olan batarya’nın değerlerini gözleme, batarya güvenliği, arabanın içinin ve dışının 
haberleşmesi, hücrelerin aktif veya pasif dengelenmesi, durum kestirimleri, sıcaklık yönetimi 
ve topolojileri alanındaki çalışmalar Google Akademik  gibi bilimsel internet sitelerinden elde 
edilmiştir. Bu konularla ilgili yöntemlerin, avantaj-dezavantajları niteliksel ve niceliksel 
bakımdan karşılaştırılmıştır. Elektrikli araçlar geleceğin araçları olacağı ve ülkemizde de kısa 
süre sonra yerli üretim yapılacağı için, elektrikli araçlar konusunda Türkçe kelime haznesinin 
geliştirilmesi ve akademik çalışmaların yapılması gerektiği otoriteler tarafından ifade 
edilmektedir. Yazarlar, bu bildiri ile batarya yönetim sistemi dalında çalışan kişilere, 
araştırmacılara, fabrikalara ve şirketlere yeni bakış açıları kazandırılacağını ve bu konuda 
Türkçe kelime haznesine de katkı sağlanacağını düşünmektedirler. 
Anahtar Kelimeler : Elektrikli Araçlar, Batarya Yönetim Sistemleri, Bataryalar 
 
A. INTRODUCTION 
In our globalizing and growing world, the need for energy is increasing day by day. 
Especially after the industrial revolution, traditional fossil fuel-based searches have started to 
meet this energy need and its consumption has increased rapidly until today. However, the 
negative effects caused by these fossil fuels have had a negative impact on the pollution of 
nature and the health of living things. The factor that causes this is the greenhouse gases 
emitted into the environment as a result of the use of fossil fuels for energy needs. The fact 
that climate changes caused by greenhouse gases change the structure of nature and cause 
global warming has become a serious issue for all humanity, and has rapidly increased efforts 
to prevent greenhouse gases and develop environmentally friendly systems (Yong et al., 
2015). For these reasons, electric vehicles began to be produced. 
 
B. BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS IN EVs 
Batteries are an energy storage device that converts chemical energy into electrical energy. 
Batteries are classified under the name of primary and secondary battery type. While the 
primary battery type is the battery types that cannot be recharged after being completely 
discharged, the secondary battery types are the battery types that can be recharged and 
therefore used repeatedly after being discharged. Regarding battery technology, primary 
battery types were used in the first electric vehicles (Yong et al., 2015). 
With the development of Lithium-ion (Li-ion) based batteries in 1970, a new era began in 
terms of electric (in cars) battery systems. Due to the advantages of Li-ion batteries such as 
high energy density, low maintenance, cheaper, no sulfation, high charge and discharge 
efficiency, low self-discharge function and no memory effect, EVs can also be used. It is the 
most used type of battery. With the advancement of Li-ion battery technology, it has been 
used as a standard energy source in EVs (Adany et al., 2013). 
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B.1. Monitoring of Battery Pack and Cells 
In EVs, the battery group has a very complex structure as it consists of too many series-
parallel batteries. Voltage, current and temperature values vary depending on the changing 
environmental conditions of the cells in the battery group. In EAs, this change is particularly 
evident while driving. EA must adapt itself to changing situations and complex structure. This 
process is carried out by measuring and monitoring the voltage, current and temperature 
changes of cells and batteries with the sensors in the battery management system. 
 
B.2. Battery Safety, Protection and Communication 
One of the main functions of the BMS is to protect the battery against the factors that will 
damage the battery and to take safety precautions for both the battery and vehicle users. By 
using online fault methods, the signal status from BMS sensors is detected, and it provides 
both security and warning and information to the user. Battery-related faults in EVs are 
generally high voltage due to overcharging, low voltage due to over-discharge, excessive 
current intensity, smoke, leakage, high or low temperature, short circuits, loose connections at 
the connections, damaged insulation, sensor errors, actuator faults. and controller failures 
(Xiong, 2020). The hazards in batteries are generally related to the chemical structure of the 
battery. For example, the operating temperature of batteries depends on both the 
electrochemical structure of the battery and the environmental conditions. Batteries must be in 
the optimum operating temperature range to avoid damage and function properly. BYS finds 
the above mentioned faults and provides security. 
These signals are generally open-closed, faulty-no, charging started-end, etc. is in the form. 
However, the BMS in electric vehicles must have an effective and safe communication with 
the outside world and the engine controller of the car in order to ensure the correct operation 
of the vehicle. Therefore, some advanced standard and special communication protocols are 
used for advanced battery groups such as EVs. The most widely used communication 
protocols are RS232, RS485, Controller area network (CAN) Bus, Local interconnect network 
(LIN), Ethernet, Universal Serial Bus (USB), Universal Asynchronous Receiver Transmitter 
(UART) port, Serial Peripheral Interface (SPI) etc. . protocols (Väyrynen and Salminen, 
2012). Among them, the most commonly used and standardized CAN bus communication 
protocol for EVs (Rajalakshmi and Razia Sultana, 2020). CAN Bus communication protocol 
is a protocol (designed) for serial communication in automobile applications by Robert Bosch 
in 1983 (Simonot-Lion, 2005). 
 
B.3. Cell Balancing 
One of the main tasks of BYS is to ensure that the batteries in the battery group remain at the 
same capacity in balance. There are two factors that cause the unbalance of the cells in the 
battery group. One can be categorized as an internal factor and the other as an external factor 
(Simonot-Lion, 2005). Internal factors are caused by production differences. Although 
batteries are produced in the same factory environment and conditions, they have different 
internal resistance and capacity due to their chemical structure. Different capacity values 
cause different self-discharge rates of batteries that are expected to have the same 
characteristics. External factors cause instability due to the parallel/series connection of 
batteries, the effect of ambient temperature and the design precision of integrated circuit 
boards. The main purpose of balancing is to maximize the capacity of the battery group and to 
ensure that all the batteries, which are the elements of the battery group, have the same 
capacity.  
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B.3.1. Passive Balancing 
The simplest and most easily applicable method in cell balancing is passive balancing. In the 
passive balancing process, the cell with the lowest capacity is determined from the series 
cells. Other cells with a higher capacity than the lowest cell work by consuming their energy 
through the resistor connected in parallel with them and reaching the value of the battery with 
the smallest capacity. This consumed energy is converted into heat energy by means of 
parallel resistors. The balancing speed here is determined by the value of the resistor 
connected in parallel (Moore and Schneider, 2001). 
 
B.3.2. Active Balancing 
In active balancing, the cell with the higher capacity is sent to the lower capacity cells instead 
of wasting its energy on a resistor. During charging, at least one cell with the highest capacity 
is expected to be filled. After the charging process is completed, the charging process is 
stopped by the BYS. Energy is transferred from charged cells to cells with less capacity. 
During discharge, the cell with the lowest capacity ends before the other cells. The active 
balancing system transfers energy from other batteries with higher capacity to increase the 
falling capacity. These processes continue until all batteries reach a certain balance level. 
Active balancing is more efficient than passive balancing, since the temperature of Li-ion 
based batteries must be carefully maintained under optimal operating conditions. The active 
balancing method is the best way to be applied for EVs that use a li-ion battery pack. It is 
more appropriate to balance three or more li-ion batteries connected in series with active 
balancing methods (Cao et al., 2008). 
 
B.3.3. Comparison of Balancing Methods 
From the compiled studies, it has been determined that battery balancing systems increase the 
life of the batteries and at the same time increase the security of the system that provides 
energy. However, it has not been determined which is the most appropriate method. 
 
B.4. Battery Status Estimates 
Since batteries are complex, non-linear and time-varying systems, their instantaneous states 
differ. In order for the batteries to work effectively and in a safe operating zone in EVs, the 
status of the batteries must be monitored instantly and at varying time intervals by BYS. In 
order to do this, there is a margin of error since the measurable variables of the battery, such 
as terminal voltage, current drawn and surface temperature, do not represent the surface 
temperature and internal temperature of the battery. values and battery states are estimated 
(Hu et al., 2019). 
 
 
B.4.1. Battery State of Charge (BSC) 
In EVs, BSC is one of the important indicators that should be determined by the IMS. By 
definition, BSC is expressed as the percentage of the instantaneous capacity (K(t)) of the 
battery to the maximum capacity (Km) currently provided by the battery. The mathematical 
formula of BSC is given in Equation 1. When the battery is fully charged, half charged, and 
fully discharged, the BSD values (comes) to 100%, 50%, and 0%, respectively. 
*Ş#(�) = (�(�) /��) × 100%    (1) 
RCA EVs are also used to determine the capacity of the battery. Thus, it allows the vehicle to 
show the user how much further driving range is available. From this point of view, it shows 
the fuel gauge in classic vehicles. Knowing the BSC provides protection against 
overcharge/discharge current of the battery as well as how much energy is left in the battery.  
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An accurate LPV estimation contributes to increasing the life of the battery and directly 
contributes to the increase in the performance of EVs in terms of both economy and safety 
(Zheng et al., 2018). 
 
B.4.2. Battery Energy Status (BES) 
The BES indicator tells you basic information about the battery life, performance and the 
distance the vehicle can travel, such as the BSC. BSC this indicates the remaining capacity 
value in ampere-hours (Ah), while BES shows the available energy in Watt-hours (Wh). The 
main task of batteries is to store energy and use it at the time of need. The driving 
performance of EVs depends on the amount of energy in their battery. Therefore, instead of 
BSC capacity estimation, BES energy estimation will give more practical and accurate results. 
This situation can be summarized as follows; While BSC changes linearly with 
charge/discharge current, it changes non-linearly as BES also calculates voltage value. The 
battery consumes energy during discharge. This energy is consumed by factors such as being 
consumed on the load at the output of the battery, converted into heat on the internal 
resistance of the battery, and the amount of energy consumed for electrochemical processes 
(Ye et al., 2018; Lee and Jang, 2019). 
 
B.4.3. Battery Overall Health (BGSD) 
In EVs, the cells in the battery group deteriorate over time and depending on usage. This 
situation directly affects the weakening of the battery capacity and the power of the battery. 
Batteries have a certain useful life. It means that the life of the batteries is over when they are 
no longer usable and cannot provide the desired power. The knowledge that the batteries can 
no longer be used is important for the system and driving safety (Tian et al., 2020). 
 
B.4.4. Battery Function Status (BID) 
As mentioned above, BSC and BES indicate the charge rate of the battery, and BGSD indicate 
the health status of the battery according to its state when it was first put into service. BID 
value, on the other hand, is the status indicator of the batteries, which shows whether the 
battery provides the instant power needed by the system it energizes according to the BSC, 
BES, BGSD, temperature value and charge/discharge rate. In addition, the optimal operating 
range of batteries may change over time. BID is also used to check whether the time-varying 
battery provides the power required by the system in the most appropriate operating range. 
When considered in this context, it works according to the binary counting (1/0) value it 
receives in the logical framework. If BID=1, the desired power for the task the system wants 
to do is supplied by the battery; If BID=0, it means that the desired power for the task cannot 
be supplied by the battery. The first definition of BID was explained by (Meissner and 
Richter, 2003). In their studies, they used the BID indicator based on BSC and BGSD in order 
to show the battery's ability to perform some tasks. There are actually two indicators that 
show the power capability of the battery. Apart from BID, BGD (battery power status) 
indicator is also used (Juang et al., 2012). Some authors made use of the BG status when 
expressing and finding the BID status (Dong et al., 2016); (Juang et al., 2012). 
 
C. BATTERY THERMAL MANAGEMENT (BTM) 
In EVs, cells are connected in series-parallel to obtain higher energy and capacity values than 
battery cells. Cells are combined and modularized. Battery packs are created by combining 
modules. Thus, the distance that the vehicle can travel is increased by increasing the energy 
densities of the increasing cells, modules and battery groups.  
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However, the increase/decrease in temperature caused by internal and external factors creates 
situations that endanger driving and vehicle safety in cells consisting of hundreds of 
thousands of numbers. Since batteries are electrochemical in nature, they are very sensitive to 
temperature changes. For example, since the optimum operating temperature for Li-ion 
batteries, which are frequently used in EVs, is between 15-35℃, the temperature going out of 
these limit conditions causes rapid aging in the battery, formation of unstable cells in terms of 
capacity, different charge/discharge behaviors, etc. causes undesirable situations (Han et al., 
2019); (Saw et al., 2016). 
 
C.1. Active and Passive Power Consumption in BTM 
BTY consumes active and passive power while processing heating/cooling. While the 
ambient temperature is used in the passive method, an energy source is used for the 
heating/cooling process in the active method. The tools used in the passive method are air 
cooling/heating, heat spreader or heat sink, use of fins, heat pipe and FDM. The main 
advantages of passive methods are low cost, energy efficiency, reliable and long-lasting 
operation. In the active method, an external energy source is needed to ensure the heat transfer 
in the battery. Heating/cooling means using active system are air, liquid and thermoelectric. In 
these systems, some tools such as fans, blowers, pumps are used that increase the cost. Active 
cooling methods are generally limited to light, costly and poorly performing direct air cooling 
and better performing indirect liquid cooling systems (Lopez et al., 2016). Although their cost 
is higher, they are very effective methods to provide thermal management in the battery 
(Siddique et al., 2018). 
 
C.2. BTM Working Structure 
When examined as a working structure, the internal cooling/heating method is some processes 
that provide heating/cooling from the inside of the battery, not the outer surface. External 
cooling/heating is the way of heating/cooling from the outer surface of the coil. Although 
there is a temperature difference between the inside and outside of the battery, external 
cooling/heating is preferred because it is easier to apply than internal cooling/heating, and 
many studies have been carried out in this area. The application of the internal cooling 
method is still limited. It is very difficult to reach the internal structure of cells in large-scale 
battery packs, especially EVs, to measure temperature and to apply cooling/heating technique. 
Therefore, external cooling/heating techniques are mostly used in battery thermal 
management. Internal and external cooling methods (Wu et al., 2019) were examined and 
discussed. As a result of their studies, it was emphasized that internal thermal management is 
more effective but more difficult in practice. 
 
C.3. Battery Cooling Methods 
Coil cooling methods have been the subject of more research than heating methods (Bahiraei 
et al., 2016); (Sabbah et al., 2008). This is because battery heating methods are to preheat the 
battery with some techniques for the operation of vehicles in a low temperature environment. 
As a result, it is a situation that occurs in cold climates, so its encounter is limited. However, 
battery heating is already affected in hot environments as well as in cold environments. This 
is explained by the concept of thermal drift. Thermal drift is caused by battery 
overcharge/discharge, short circuits, crushing or overheating. Especially as a result of 
overheating, it results in fire, smoke, gas emissions, decomposition of electrolyte and 
electrode material (Choudhari et al., 2020). In order to prevent such situations, thermal 
management of battery cooling with air, liquid, FDM, Thermoelectric (TE) and heat pipe (IB) 
tools is applied with BTY adjusted by BYS.  
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Although air cooling has disadvantages such as low heat capacity and thermal conductivity, 
its simplicity, low cost and electrical safety are higher than other systems. 
 
C.3.1. Comparison of Battery Cooling Methods 
Battery cooling methods have been explained in detail by many authors and their advantages 
and disadvantages have been compared. In the studies, it has been stated that each method has 
some advantages and disadvantages in itself and according to the system in which it is used. 
 
C.4. Battery Heating Methods 
As at high temperatures, the EA battery is seriously affected at low temperature values. At 
low temperatures, especially at sub-zero temperatures, the electrolyte conductivity, charge 
transfer kinetics and solid state diffusion of lithium ions in the anode of Li-ion batteries, 
which are frequently used in EVs, slow down. Such undesirable situations cause an increase 
in the internal resistance of the battery, an imbalance in the batteries and a decrease in its 
capacity. In addition, under extremely low temperature conditions, discharge and charge 
failures may occur due to the freezing of electrolytes. The EVs that are expected to spread all 
over the world, especially in the cold climate USA, Canada, Russia, Northern Europe, etc. 
Heating methods should be used in BTY for the safety of the battery, taking into account the 
cold climate characteristics in countries. Especially before charging, before starting the 
vehicle, sometimes during discharge, it is necessary to use a preheating system. Thus, at low 
temperatures, BTY is heated to a temperature above the minimum operating temperature of 
the battery and the safety of the battery is ensured before the vehicle starts to be used. Battery 
heating methods can be divided into 2 basic categories under the name of internal and external 
heating. External heating methods can also be divided into 2 groups. These are heating 
methods integrated with the cooling system and heating methods using thermoelectric 
elements. Likewise, internal heating methods can be divided into 2 groups within themselves. 
The first group is the self-heating method, and the second group is the systems that heat with 
current excitation using direct current, alternating current and pulse currents (Wu et al., 2020). 
The air heating method, which is one of the external heating systems, is a low-cost, simple 
method that can be used for all battery types. Its operation is the same as in the cooling 
system, but instead of cold air, heated air is distributed to the battery with the help of a fan. 
 
D. TYPES OF BMS 
BMS systems are systems used for effective, safe and efficient operation of battery packs and 
cells. Therefore, it is very important to choose the right type when using the BYS system. 
BYS is divided into types according to the system in which it is installed. Each cell directly or 
indirectly, collectively into a single battery pack or battery modules etc. can be shaped 
accordingly. However, its basic mentality should be cheap, compact, safe, easy to install and 
maintain (Andrea, 2010). Moreover, the structure of an IMS must meet the requirements of 
vehicle performance. Each type of BMS has its own advantages and disadvantages. In fact, 
the choice of BYS type should be chosen according to the system in which the batteries are 
used, not according to the batteries. Accordingly, the types of NMS can be divided into 4 
main categories in the literature (Andrea, 2010). 
 
E. CONCLUSION 
Greenhouse gas emissions from the transportation sector, environmental pollution, causing 
global warming, etc. Due to their situation, electric vehicles, which are an alternative source 
to traditional internal combustion engine vehicles, are gaining importance day by day.  
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Especially, battery electric vehicles offer a completely clean, quiet and environmentally 
friendly service while on the road. However, the energy capacity of the batteries offers a 
limited operating range in terms of power transmission to the vehicle. Therefore, a battery 
management system was needed for more efficient and safer operation of existing battery 
systems. Academic studies, research and development studies in this field are carried out by 
many domestic and foreign researchers. It is thought that especially in our country, the TOGG 
project should be started and the resources, concepts and researches related to electric 
vehicles, which will be the transportation vehicles of the future, should be included in the 
Turkish literature. This study was carried out in order to contribute to the Turkish literature of 
a detailed compilation study on the battery management system in electric vehicles. In the 
study, the necessity of a battery management system is mentioned in general due to the need 
for electric vehicles, their history, the function of the batteries used as an energy source and 
their difficulties. 
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ÖZET 
Bir fabrikada imal edilen ürünün türü ve hacmi o üretim dönemi için harcanan enerji 
miktarları ile doğrudan ilişkilidir. Geçmiş dönemlere ait üretim çeşitliliği ve üretim hacimleri 
ile aynı döneme ait enerji tüketim verileri kullanılarak bir fabrikada üretim ve tüketilen enerji 
arasındaki ilişki modellenebilir. Bu çalışmada literatürde enerji tüketimi ve talep tahmini için 
sıklıkla kullanılan ve başarılı sonuçlar veren yapay sinir ağları yaklaşımı kullanılarak bir 
işletmenin gelecekte oluşacak olan enerji tahmin modellenmesi amaçlanmıştır. 
İskenderun/Hatay filtre imalatı açısından önemli bir bölgedir ve birçok filtre fabrikası bu 
bölgededir. Filtre fabrikalarında oldukça yüksek çeşitlilikte filtreler imal edilirken bunlar 
temelde yağ, yakıt ve hava filtreleri olarak gruplandırılabilirler. Çalışmamızda İskenderun’da 
bulunan bir filtre firmasında geçmiş dokuz yıla ait on dokuz farklı filtre grubunun aylık 
üretim verileri ile her ay için tüketilen elektrik enerjisi ve doğal gaz verileri kullanılmıştır. 
Geçmiş yıllardaki üretim miktarları ile aynı dönemlere ait enerji (elektrik ve doğal gaz) 
tüketim miktarları arasında muhtemel ilişkiyi yapay sinir ağları ile matematiksel model 
kurarak modellenmiştir. Her geçen gün önemi artan veri bilimi ile önemi bir o kadar artış 
gösteren enerji alanı berber çalışılıp incelenmiştir. İşletmelerin yol göstericisi olan ve ayrıca 
strateji oluşturmada bir o kadar etkili olan veri bilimi, son zamanların endüstri 4.0 konusu 
gereği çok trendde olan bilim dalı olması sebebiyle önem arz etmektedir. Enerji ise son 
zamanlarda dünya genelinde işletmelere olan maliyeti artmakla birlikte özellikle son iki üç 
yılda dünyada yaşanan büyük enflasyonun sebebi olması bu alanda yapılacak olan her 
çalışmanın kıymetini arttırmaktadır. Şirketler için enerji talebini sürdürülebilir şekilde 
karşılayabilmek önemlidir. Bu sebeple, geleceğe dair güvenilir enerji talep tahminlerine 
ihtiyaç vardır. Tahmin çalışmaları gelecek yatırımların yönlendirilmesinde, enerji 
politikalarının belirlenmesinde, sanayi sektörünün devamlılığında oldukça önemli 
olduğundan, yatırım kararı veren kişilerin farklı tahmin çalışmalarını göz önünde 
bulundurarak en iyi kararı vermeleri gerekmektedir. Bu da yapılan bu tür çalışmaların 
ilerlemesiyle ortaya çıkabilecektir. Bu sebeple bu çalışmada üretim ve enerji tüketimini 
modelleyen bir matematiksel model geliştirilmiştir. Her ne kadar aynı döneme ait üretim 
verileri ile enerji tüketimleri modellenmeye çalışılmış olsa da üretim planları önceden (üzün 
dönemli 1 yıllık, kısa dönemli aylık) yapıldığı için ilgili üretim dönemi için ihtiyaç duyulan 
enerji kalemleri belirlenebilecek böylece gerekli enerji ihtiyaç planlaması da yapılabilecektir. 
Önerilen modelde kullanılan verilerinin %70’i modelin eğitiminde, %15’i doğrulanmasında 
ve geri kalan %15’i ise test edilmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar önerilen modelin yüksek 
tutarlılıkla üretim verileri kullanılarak enerji tüketimlerini modelleyebildiğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, enerji tüketimi, modelleme, tahmin yöntemi 
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MODELING OF ENERGY CONSUMPTION WITH ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS USING PRODUCTION DATA IN A FACTORY 

 
ABSTRACT 
The type and volume of the product manufactured in a factory are directly related to the 
amount of energy spent for that production period. The relationship between production and 
consumed energy in a factory can be modeled by using the production diversity and 
production volumes of the previous periods and the energy consumption data of the same 
period. In this study, it is aimed to model the future energy forecast of a business by using the 
artificial neural networks approach, which is frequently used in the literature for energy 
consumption and demand forecasting and gives successful results. Iskenderun/Hatay is an 
important region for filter manufacturing and many filter factories are in this region. While a 
very high variety of filters are manufactured in these factories, they can basically be grouped 
as oil, fuel, and air filters. In our study, monthly production data of nineteen different filter 
groups for the past nine years and data on electricity and natural gas consumed for each 
month were used in a filter company located in Iskenderun. The possible relationship between 
the production amounts in the past years and the energy (electricity and natural gas) 
consumption amounts of the same periods was modeled by establishing a mathematical model 
with artificial neural networks. Data science, whose importance is increasing day by day, and 
the energy field, which is increasing in importance, are discussed, and examined together. 
Data science, which is a guide for businesses and effective in creating strategy, is important 
because it is a very trendy science in recent times due to industry 4.0. Meanwhile, Energy has 
been the cause of the great inflation experienced in the world especially in the last two or 
three years, although its cost to businesses around the world has increased recently, which 
increases the value of every work to be done in this field. It is important for companies to be 
able to meet their energy demand in a sustainable way. Therefore, reliable energy demand 
forecasts for the future are needed. Since forecasting studies are very important in directing 
future investments, determining energy policies, and the continuity of the industrial sector, 
people who make investment decisions should make the best decision by considering different 
forecasting studies. This may emerge with the progress of such studies. For this reason, a 
mathematical model that models production and energy consumption has been developed in 
this study. Although energy consumptions have been tried to be modeled with the production 
data of the same period, since the production plans are made in advance (long-term 1-year, 
short-term monthly), the energy items needed for the relevant production period can be 
determined, so the necessary energy needs planning can be done. In the proposed model, 70% 
of the data was used in training the model, 15% in validation and the remaining 15% in 
testing. The results showed that the proposed model can model energy consumptions using 
production data with high consistency. 
Keywords: Artificial neural networks, energy consumption, modeling, forecasting 
 
1. GİRİŞ 
1.1 Çalışmanın Amacı 
Enerji, dünya genelinde talebi hızla artan bir kaynaktır. Artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme 
ve özellikle insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak hızla gelişen teknoloji ile enerjiye 
olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır (Akan ve Tak, 2003). Sanayi sektörünün vazgeçilmezi 
olan enerjinin gelecekteki ihtiyacının tahmin edilip modellenmesi, sektörün geleceği 
açısından yol gösterici ve strateji belirleyici duruma gelmiştir. Enerji ihtiyacının doğru olarak 
belirlenmesi doğru planlama ve maliyetlendirme gibi konularda öncü olmaktadır. 
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Özellikle son 3 yıldır herkesin fazlasıyla yaşadığı yüksek enflasyonun ana nedeni 
konvensiyonel enerji kaynaklarından birisi olan petrol fiyatlarıdır. Şekil 1’de görüleceği üzere 
2020 yılında başlayan fiyat artışı sonucunda dünya bugünkü enflasyonu yaşamaya başlamıştır. 
Sert bir trend ile yükselişe geçen petrol fiyatları birçok firma için maliyet ve rekabet 
edilebilirlik açısından önemli olan tedarik zincirinde gerek imalat süreçlerini gerekse de 
nakliye süreçlerini olumsuz etkilemiştir. Küresel bir krize sebep olan bu artış firmalar için 
enerji ihtiyaç planlamalarını da gündeme getirmektedir. Bu sebeple bir firmada önümüzdeki 
dönemler için ihtiyaç duyulan enerji miktarının tahminlemesi gerek üretim planlama 
revizyonlarında gerekse de ürün maliyet hesaplamalarında işletmelere oldukça yardımcı ve 
yol gösterici olarak kullanılabilir.  

 
Şekil 1. Brent petrol grafiği (Tradingview, 2022) 

 
İmalata yapan işletmelerde farklı enerji türleri kullanılabilir. Bunlara doğrudan elektrik 
enerjisi, doğal gaz veya ısıl enerji örnek verilebilir. Özellikle farklı kategori ve türlerde 
ürünlerin üretildiği işletmelerde üretilen her bir ürün tüketilen enerji kaynağı açısından farklı 
ihtiyaçlar gerektirebilir. Özellikle üretilen ürünlerin ebatları, üretim için gerekli süreçler, 
birim zamanda üretilebilen kapasite, üretim için ihtiyaç duyulan kuvvet vb. sebeplerle bazı 
ürünleri üretmek diğerlerine göre birim başına daha az enerji ihtiyacı duyarken bazıları da 
yüksek enerji ihtiyacı gerektirebilir. Bu ilişkinin anlaşılması için birçok yöntem kullanılabilir.  
Bu çalışmada özellikle enerji talep ve tüketimlerinin tahmininde mevcut literatürde sıklıkla 
kullanılan ve başarılı sonuçlar veren yapay sinir ağları yaklaşımı kullanılmıştır.  Önerilen 
modelin performansını test etmek için birçok filtre imalat işletmesinin bulunduğu 
İskenderun/Hatay bölgesinde faaliyet gösteren Şampiyon Filtre A.Ş.’den geçmiş dönemlere 
ait imalat ve enerji tüketimlerine ait veriler alınmıştır. Filtre işletmeleri yağ, yakıt ve hava 
filtreleri olmak üzere temelde üç kategoride ürün üretseler de bu kategoriler de kendi altında 
çeşitlenmekte olup çok çeşitli ürün gamına sahiptirler. Çalışmamızda on dokuz farklı filtre 
grubunun aylık üretim verileri girdi olarak kullanılmış olup her ay için tüketilen elektrik 
enerjisi ve doğal gaz miktarı çıktı olarak kullanılmıştır.  
Günümüzde birçok işletme/kurum ve hatta devletlerin gündeminde olan sürdürülebilirlik 
kavramı mevcut kaynakları kullanırken iyi planlanmış, israfa sebep olmayan ve geleceğe 
aktarılabilen bir yapıda olmasını savunan önemli bir kavramdır. İşletmeler için de enerji 
kullanımı, planlaması ve yönetimi sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir. 
Geleceğe dair güvenilir enerji talep tahminleriyle enerji ihtiyaç planlaması ve enerji yönetimi 
mümkün kılınabilir. Tahminlemeyle gelecek yatırımların yönlendirilmesi, enerji 
politikalarının belirlenmesi, sanayi sektörünün devamlılığı sağlanabilir. Bu sebeple bu 
çalışmada üretim ve enerji tüketimini modelleyen bir yapay zekâ ile matematiksel model 
geliştirilmiştir. Önerilen modelde aynı dönemdeki üretim ve enerji tüketimi verileri 
kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir.   
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Gelecek tahminlemesine gerek duyulmamıştır. Bunun en temel sebebi imalat yapan 
işletmelerde üretim planları önceden yapıldığı için ilgili üretim dönemi için ihtiyaç duyulan 
enerji kalemlerinin planda mevcut üretim için ne kadar enerji tüketileceğinin 
tahminlenmesinin yeterli olacağıdır.  
 
1.2 Yapay Sinir Ağları 
Dünyanın en karmaşık makinesi olarak değerlendirilebilen insan beyni sayısal bir işlemi 
birkaç dakikada yapabilse de; algılamaya yönelik olayları çok kısa bir sürede yapmaktadır. 
Örneğin, yolda araçla seyreden bir şoför, yolun kayganlık derecesini, önündeki tehlikeden 
uzak durumu, sayısal olarak değerlendiremese bile tecrübesine dayanarak aracın hızını azaltır. 
Bu nedenle, o anda çok kısa bir sürede tehlikeyi algılamış ve ona karşı koymuştur (Elmas, 
2007). 
Yapay sinir ağları (YSA), bazı özelliklere sahiptir. Bunlar; Doğrusal olmama, paralel çalışma, 
öğrenme, genelleme, eksik verilerle çalışma, hata toleransı, uyarlanabilirlik, çoklu değişken 
ve parametre kullanımıdır. YSA yöntemi dört grupta incelenir. Bunlar tek katmanlı 
algılayıcılar, çok katmanlı algılayıcılar, ileri beslemeli yapay sinir ağları ve geri beslemeli 
yapay sinir ağlarıdır (Öztemel, 2012; Güzeller ve Aksu, 2018). Bir yapay sinir ağında, üç 
katman bulunur. Bu katmanlar; birbirleriyle bağlantılı sinir hücrelerinin yer aldığı girdi 
katmanı, çıktı katmanı ve gizli katmanıdır. Girdi katmanı, dışarıdan gelen verilerin yapay sinir 
ağına alınmasını sağlar. Girdi katmanı probleme etki eden parametrelerden oluşur ve girdi 
katmanındaki nöron sayısı parametre sayısına göre şekillenir. Çıktı katmanı, bilgilerin 
dışarıya iletilmesini sağlar. Gizli katman ise girdi katmanı ile çıktı katmanı arasında yer alır. 
Gizli katmana ait nöronların dış ortamla bağlantıları olmayıp, sadece girdi katmanından gelen 
sinyalleri alıp, çıktı katmanına sinyal gönderirler (Benli, 2002). Ayrıca toplama fonksiyonu ve 
aktivasyon fonksiyonu da yapay sinir ağlarının diğer önemli ögeleridir (Öztemel, 2012) 
Aşağıda örnek bir yapay sinir hücresi vardır. 
 

 
Şekil 2. Bir Yapay Sinir Hücresinin Yapısı (Öztemel, 2012) 

 
Yapay sinir ağları, yapay sinir hücrelerinin katmanlar şeklinde bağlanmasıyla oluşturulan veri 
tabanlı sistemler olup insan beyninin öğrenme ve değişik koşullar altında çok hızlı karar 
verebilme gibi yeteneklerinin, basitleştirilmiş modeller yardımıyla karmaşık problemlerin 
çözülmesinde kullanılmasını amaçlamaktadır (Koç, 2004). 
Bu ağlarının olayları öğrenmesini etkileyen faktörler şunlardır (Öztemel, 2012). 
• Örneklerin seçilmesi 
• Girdi ve çıktıların ağa sunulması 
• Girdi ve çıktıların sayısal gösterimi 
• Ağırlıkların başlangıç değerlerinin atanması  
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• Öğrenme ve momentum katsayılarının belirlenmesi 
• Örneklerin ağa sunulması 
• Ağırlıkların değiştirilme zamanları 
• Girdi ve çıktıların ölçeklendirilmesi 
 
1.2.1 Levenberg-Marquardt Öğrenme Metodunun Önemi 
Yapay sinir ağlarının öğrenme süreçlerinde en çok kullanılan algoritmadır. Temel olarak, bu 
algoritma maksimum komşuluk fikri üzerine kurulmuş bir en az kareler hesaplama 
metodudur. Bu metot, diğer öğrenme algoritmalarının en iyi özelliklerinden oluşur ve diğer 
metotların kısıtlarını ortadan kaldırır. 
 
1.3 FİLTRE SEKTÖRÜ 
Çalışmanın yapıldığı yer bir filtre fabrikasıdır. Burada yağ, yakıt, hava, su, kabin filtrelerin 
üretimi yapılmaktadır. Filtre, bir araçtaki akış sağlayan malzemelerin (yağ, yakıt, hava, su 
vd.) içinde yer alan yabancı partiküllerin süzülmesinde görev alır. Filtreleme işlemi filtrede 
yer alan kâğıt tarafından yapılır. Bir filtrede kullanılan yarı mamuller oldukça komplike, 
işçiliği ve enerji tüketimleri oldukça yüksek yapılardır.  Şekil 3’te bir spin-on yağ filtresinin 
mevcut tüm malzemelerini detaylı şekilde bir arada gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Spin-on Yağ Filtresi 

 
Sac şekillendirmenin zorluğu enerji tüketiminin fazlalığını beraberinde getirmiştir. 
Fabrikalarda imal edilen ürünün türü ve hacmi o üretim dönemi için harcanan enerji miktarları 
ile doğrudan ilişkilidir. Burada geçmiş dokuz yıla ait olan üretim adetleri ile buna karşılık 
kullanılan enerji (elektrik + doğalgaz) aylık verileri kullanılmıştır. Bu veriler ile üretim 
miktarları ile enerji kullanımı arasındaki muhtemel ilişkiyi yapay sinir ağları ile matematiksel 
model kurarak modellenmiştir.   
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2. UYGULAMA 
Filtre fabrikasına ait 2013-2021 arası verileri ürün çeşidine göre gruplanmış olup on dokuz 
çeşit ürün grubumuz olup bunlar yapay sinir ağlarında kullanılmıştır. Üretim adetleri girdi 
(input ) , enerji kullanım miktarları ise çıktı (output) olarak tanımlanmıştır. Bu aşamadan 
sonra Şekil 4’te belirtilen yapıda bir sinir ağı oluşturulmuştur. 
 

 
Şekil 4. Oluşan Yapay Sinir Ağı 

 
Sinir ağında görüleceği üzere on gizli katman ve iki çıktı katmanı mevcuttur. Burada 
Levenberg-marquart eğitim yapısı kullanılmış ve verilerin %70 training (eğitim), %15 
validation (doğrulama) ve %15 testing (test) için kullanılmıştır.  
Şekil 5’te regresyon çıktılarında da görüleceği üzere R değerimiz tüm segmentlerde yüksek 
doğruluk regresyon oranları vermiştir.  Verilerimiz regresyon doğrusu etrafında 
kümelenmiştir. 

 
Şekil 5. Regresyon Grafiği 

 
3. SONUÇ 
Yapay sinir ağlarının öğrenme özellikleri sayesinde göz önünde bulundurulamayan faktörleri 
hesaplamalara kazandırarak sağlıklı bir tahmin algoritması sunmaktadır. Bu canlılık sayesinde 
diğer tahmin yöntemlerinden pozitif ayrışmaktadır.  
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Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, üretim adetleri ile enerji tahmin problemi için benimsenen 
metodolojinin uygunluğunu doğrulamaktadır. Dünya genelinde mevcut olan darboğazlardan 
biri olan enerji sektörünün doğru ve güvenilir bir şekilde planlanabilmesi geleceğimize ışık 
tutacaktır. Filtre fabrikalarının bu kadar yoğun olduğu Hatay bölgesinde enerji talep tahmini 
yapılması diğer firmalara da öncülük edecektir. 
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ABSTRACT 
Schiff bases are compounds that are formed by the reaction of aldehydes or ketones with 
primary amines, usually in alcoholic solution and in a neutral environment, and contain 
carbon-nitrogen (C=N) double bonds, called the azomethine or imine group, in their structure 
because of the condensation reaction. Schiff base compounds are stable, easily synthesized 
compounds. In addition, the fact that they have wide usage areas in many fields of chemistry, 
industry, medicine, and pharmacy has increased the interest in these compounds and made 
them widely used in different fields. Schiff bases as catalysts in epoxidation reactions, as 
monomers in the synthesis of conductive polymers; It is used as antifungal, antibacterial, 
antimicrobial and antioxidant against some types of oxidative radicals. In recent years, Schiff 
Base-based molecular sensors have been one of the most emphasized topics by scientists. In 
this study, it was aimed to obtain a new Schiff bases compound including benzothiazole in the 
light of literature and to investigate the fluorometric behaviors of this receptor against 
different metal ions. The structures of the new synthesized Schiff base receptor were 
characterized with the help of spectroscopic techniques (1H-NMR, FT-IR etc.). It was 
investigated whether the prepared receptor is fluorometrically selective against metal ions in 
different solvent environments. As a result of the studies, the newly synthesized Schiff base 
compound showed fluorometric selectivity for both Al3+ and Zn2+. 
Keywords: Aluminum, Fluorescence, Schiff Base, Zinc. 
 

BENZOTİYAZOL VE FLUORESAN ÖZELLİKLERİ İÇEREN YENİ SCHIF 
BAZLARININ SENTEZİ 

 
ÖZET 
Schiff bazları aldehit ya da ketonların primer aminler ile genel olarak alkol çözücüsünde 
kondensasyon reaksiyonu sonucunda elde edilirler. Schiff bazları karbon-azot (C=N) ikili 
bağı içeren azometin veya imin grubu olarak adlandırılan fonksiyonel grupları içeren 
bileşiklerdir. Schiff bazı bileşikleri genel olarak kolay sentezlenebilen ve stabil bileşiklerdir. 
Ayrıca bu tip bileşikler kimya, tıp ve ilaç sanayi gibi birçok sektörde geniş bir kullanım 
alanına sahiptirler. Schiff bazları katalizör olarak epoksidasyon reaksiyonlarında, monomer 
olarak iletken polimerlerin sentezinde, yükseltgeyici radikallerin bazı tiplerine karşı antifugal, 
antibakterial, antimikrobial ve antioksidan olarak da kullanılmaktadır. Son yıllarda Schiff bazı 
temelli moleküler sensörler bilim insanları tarafından en çok dikkat çeken konulardan biri 
olmuştur. Bu çalışmada benzotiazol içeren yeni bir Schiff bazı bileşiğinin sentezi uygun 
literatürler ışığında gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen yeni Schiff bazı bileşiğinin farklı metal 
iyonlarına karşı florimetrik davranışları incelenmiştir. Ayrıca sentezlenen yeni Schiff bazı 
bileşiğinin kimyasal yapısı spektroskopik yöntemler (1H-NMR, FT-IR) kullanılarak 
doğrulanmıştır.   
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Hazırlanan Schiff bazı reseptörünün çeşitli çözücü ortamlarında metal iyonlarına karşı 
florimetrik olarak seçici olduğu araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni sentezlenen 
Schiff bazı bileşiğinin metal iyonları arasından sadece Al3+ ve Zn2+ iyonlarına karşı seçici 
olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Floresans, Schiff Bazı, Çinko. 
 
1. INTRODUCTION 
Fluorescent probes that can selectively detect environmental and biological metal cations, 
with their advanced features such as low cost, easy operation, fast response, and excellent 
selectivity, have received significant attention in research areas [1-4]. Aluminum is widely 
found in the environment and in our daily life as an important element. Aluminum is widely 
used in household appliances as well as industrial fields such as pharmaceuticals, food 
additives and water treatment [5,6]. All these applications are closely related to human life, 
and we may be exposed to too much aluminum grudgingly. According to the data of United 
Nations World Health Organization (WHO), the intake of Al3+ in human body is limited to 7 
mg/kg. Excessive exposure to Al3+ leads to a wide range of diseases, including neurological 
disorders such as Alzheimer's disease, osteoporosis, and kidney disease [7]. UV-vis and 
fluorescence spectroscopies have been adopted as the most preferred tools in recent years to 
investigate Al3+ pollution because they have high selectivity and require less time. There are 
many articles published in recent years about fluorescent chemosensors for Al3+ detection [8-
12]. 
Zinc ion is an essential cofactor in a variety of biological pathways involved in pathology, 
immune function, brain function, mammalian reproduction and neuronal signal transmission. 
Such as, Zinc homeostasis is associated with several health disorders including Alzheimer's 
disease and diabetes. Its deficiency give rise to an acrodermatitis enteropathica, but it is 
detrimental when present in excess, caused severe health problem such as superficial skin 
diseases, prostate cancer, diabetes, and brain diseases [13]. So far, large numbers of 
fluorescent sensors for selective detection of Zinc have been reported [14-17]. 
The importance of Schiff base ligands with different donor atoms and their potential 
applications as building blocks of macrocyclic chemistry is common knowledge in biomedical 
engineering and environmental chemistry [18-24]. Schiff bases provide remarkable detection 
properties and high stability for a particular metal ion, due to their efficient electronic and 
geometric properties in the host-guest complex [25]. 
In this study, firstly 4-hydroxybenzaldehyde converted into benzothiazole aldehyde in the 
light of literature information [26-27]. Then, because of the condensation reaction of 
synthesized benzothiazole aldehyde and hydrazine hydrate, hydrazide derivative (N-H) 
synthesis was carried out (Schema-1). Finally, the synthesis of the new Schiff base (N2) was 
carried out because of the condensation reaction of the N-H compound and the 3'-formyl-4'-
hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile compound (Schema-2).  The structure of the newly 
synthesized Schiff base receptor characterized with the help of spectroscopic techniques (1H-
NMR, FT-IR). It was aimed to investigate the fluorometric behavior of these new receptor 
(N2) towards metal ions (Li+, Na+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, 
Cu2+, Ag+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, Al3+, Pb2+). As a result of the studies, it has been determined that 
the target compound turn on with both Al3+ and Zn2+ metals among metals. 
 
2. PROCEDURE FOR SYNTHESES 
The synthesis of 4-(benzo[d]thiazol-2-yl) phenol [26], 5-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-
hydroxybenzaldehyde [27] and 3'-formyl-4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile [6] was 
carried out according to the literature.  
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Synthesis of 4-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(hydrazineylidenemethyl)phenol (N-H) 
Hydrazine hydrate (10 mL) was added to solution of 5-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-
hydroxybenzaldehyde (0.8 g, 4.12 mmol) in absolute ethanol (40 mL) and the reaction 
mixture was refluxed for 6 h. The content was cooled to room temperature and then poured 
into ice cold water, a white solid precipitate was obtained which was filtered and washed with 
distilled water. The final product was recrystallized from ethanol to get a pure product which 
looks like a colorless silky needle crystal with a yield of 87.5%. 1H NMR (400 MHz, DMSO-
d6) δ 11.93 (s, 1H), 8.07 (d, J = 10.2 Hz, 2H), 8.03 (s, 1H), 7.98 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.82 (d, J 
= 8.5 Hz, 1H), 7.49 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.39 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.12 (s, 2H), 7.00 – 6.96 (m, 
1H). 
 
Synthesis of Schiff Base (N2) 
Compound 3'-formyl-4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile (230 mg, 1,03 mmol) was 
dissolved in 25 mL of ethanol. A solution of N-H (100 mg, 0,52 mmol) in 10 mL of ethanol 
was added to this solution and the mixture was refluxed for 24 h. The yellow solid product 
was obtained and filtered off. The resulting filtrate was washed 3 times (30 mL) with hot 
ethanol and dried in vacuo a yield of 78%. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11.40 (s, 2H), 
9.11 (s, 2H), 8.51 (s, 1H), 8.14 – 8.05 (m, 3H), 8.01 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.90 (d, J = 7.4 Hz, 
2H), 7.86 – 7.78 (m, 3H), 7.51 (m, 1H), 7.43 (m, 1H), 7.12 (m, 2H). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Preparation of the Chemosensor N2 
The synthesis procedure of N2 include four steps: the preparation of compound 4-
(benzo[d]thiazol-2-yl) phenol [26], 5-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-hydroxybenzaldehyde [27] and 
3'-formyl-4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile [6] was carried out according to the 
literature. Then, because of the condensation reaction of synthesized benzothiazole aldehyde 
and hydrazine hydrate, hydrazide derivative (N-H) synthesis was carried out (Schema 1). The 
chemosensor N2 was easily prepared by the condensation reaction of (N-H) and 3'-formyl-4'-
hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile in ethanol with 78 % yield as summarized in Scheme 
2. 1H-NMR and FT-IR were utilized to verify the structure of newly proposed chemosensor 
N2. 
 

 
Schema 1: Synthesis of Compound N-H.  
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Schema 1: Synthesis of New Schiff Base N2. 

 
Emission Study 
The stock solution of N2 (10-2 M) was prepared in DMSO and then diluted 5 μM in EtOH. 
The tested metal perchlorate salts (Li+, Na+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, 
Co2+, Ni2+, Cu2+, Ag+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, Al3+, Pb2+) were utilized as (10-2 M). 
 
Fluorescence Studies of N2 versus Al3+ and Zn2+ 

The fluorescent study of N2 was carried out in EtOH with Li+, Na+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, 
Ba2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Ag+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, Pb2+ and Al3+. The 
chemosensor N2 itself in a tested solution EtOH displayed no emission band at 534 nm when 
excited at 360 nm. After a series of 10 eqv metal ions was supplied into the N2 solution, the 
FL intensity of the N2 at 544 nm and 556 nm visibly enhanced with only Zn2+ and Al3+ 
accompanied by the color alteration of the N2 solution. On the contrary, no prominent 
fluorescence strength variation was detected after the treatment with other assorted ions (Fig 
1). This remarkable increase in fluorescence intensity indicates the strong interaction between 
N2 and Zn2+, Al3+.  
 

 
Figure 1: Emission intensity alterations of N2 (5 μM) in the presence of various tested 

cations. 
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To examine the sensitivity of N2 to Zn2+ and Al3+, standard titration analyses was performed 
as shown in Figure 2a and b. The titration study was performed by adding increasing Zn2+ 
concentrations (0-10 eqv.) on the N2 solution at 544 nm (Fig 2a). In the same way, titration 
experiments for aluminum ions were carried out by adding increasing Al3+ concentrations (0-
10 eqv.) on the N2 solution at 556 nm (Fig 2b).  
 

 
Figure 2: Emission spectrum of N2 the resulting at various concentrations addition of a) 

Zn2+, b) Al3+ 

 
The complexation ratio between N2-Zn2+ and N2-Al3+ was investigated by the method of 
continuous variation (Job's plot). As depicted in Fig. 3a and b, the turning point happened at 
0.5 of Zn2+ and Al3+ concentration ratio, indicating that the stoichiometric ratio of N2 both 
Zn2+ and Al3+ was 1:1. 
 

 
Figure 3: Job's plots of N2 with a) Zn2+, b) Al3+  
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3. 3. CONCLUSION 
In conclusion, a novel including benzothiazole-derived fluorogenic Schiff base for Zn2+ and 
Al3+ sensing has been developed. As a result of the coordination of the N2 with both Zn2+ and 
Al3+, the intensity alteration of N2 solution has occurred because of the strong affinity 
between N2 with both Zn2+ and Al3+. This proposed fluorogenic chemosensor N2 can become 
an easy recognition tool for Zn2+ and Al3+ in solutions and can reveal the design of various 
fluorogenic probes for Zn2+ and Al3+ recognition.  
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Abstract 
Infections in wound areas due to pathogenic bacteria are important problem for general public 
health. In general, antibiotics are used for the elimination of bacterial infections. However, in 
the report of the World Health Organization, bacteria have developed significant resistance to 
antibiotics in recent years so that antibiotics have become ineffective against bacterial 
resistance mechanisms and the treatment of bacterial infections has become more difficult. 
For this reason, the number of intensive studies on the development of new and effective 
antibacterial materials, unlike antibiotics and their mechanisms of action, has increased 
greatly. Wound healing can be achieved with nanofiber structures owing to many optimum 
conditions such as large surface area and high porosity. The fiber structure of the material has 
an important advantage; it mimics the extracellular matrix (ECM) tissue in microenvironment 
of wound area. Nanofibers used as a wound dressing material provide cell migration and 
proliferation, which are vital for wound healing due to mimicking the ECM structure. 
In this study, Bromelain enzyme obtained from pineapple fruit was used as a natural agent 
that has high antibacterial, antioxidant and anti-inflammatory activities and accelerate wound 
healing. First, nanofiber production was carried out with dextran solution using 
electrospinning method. Then, the nanofibers were cross-linked using epichlorohydrin (ECH). 
The material chemistry and functional groups were analyzed by FTIR spectroscopy and fiber 
structures were analyzed by SEM. Bromelain enzyme partially purified from pineapple fruit 
was immobilized to dextran nanofibers. Enzyme activity was determined by casein digestion 
unit (CDU) method and enzyme concentration was determined by Bradford method. Swelling 
and degradation kinetics of the nanofibers were determined. 
Increased activity (form 5 U/mL to 43.82 U/mL) and protein concentration (from 0.21 mg/mL 
to 3.85 mg/mL) values obtained after the partial purification process of bromelain indicated 
successful bromelain purification.   
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FTIR analysis of the prepared nanofibers showed characteristic bands related with the dextran 
structure and also indicated the success of the applied crosslinking process. The degree of 
swelling of cross-linked dextran nanofiber was determined in PBS (pH 7.4) and reached to 
695.45% after 120 hours. Degradation behavior of cross-linked dextran nanofiber was also 
evaluated in PBS (pH 7.4) and 21.24% decrease in the initial nanofiber weight was observed 
within 4 weeks. 
This study was supported by Yildiz Technical University Scientific Research Projects 
Coordination Unit under project number: FBA-2022-4985. 
Keywords: Dextran, bromelain, nanofiber, wound dressing. 
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ABSTRACT 
In order to control the emissions thrown into the atmosphere as a result of the activities of 
industrial and power generation facilities, flue gas measurements and analyzes are carried out 
by authorized laboratories in accordance with legal regulations. Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs), one of the important environmental pollutants that cause emissions, 
have toxic and carcinogenic effects that threaten human health, and are formed as a result of 
incomplete combustion of natural or anthropogenic organic compounds. PAHs in the flue gas 
(emission) are drawn at isokinetic flow rate with the nozzle of suitable diameter and by means 
of the heated probe, the particulate substances are kept on the heated filter and the gas phase 
sample is collected on the solid adsorbent after cooling with the condenser. Amberlite XAD-2 
resin (styrene-divinylbenzene polymer resin), which holds organic compounds as a solid 
adsorbent, is used for the retention of PAHs.  
In this study, it is aimed to investigate the reusability of used Amberlite XAD-2 resin in PAH 
removal processes in order to reduce its amount as a waste and reduce the process cost 
commercially. In this context, homogeneous resin samples were prepared by spiking known 
amounts of PAHs. PAHs were extracted with selected solvents from spiked samples and 
analyzed using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrument which can be 
found in the gas phase or gasified by GC-MS, were determined by mass separation and 
advanced molecular determination. Two kinds of solvents, toluene and hexane, were used for 
PAHs removal. Optimization studies were carried out in parallel with variables such as 
solvent type, solvent amount, extraction time, spike quantity for PAHs removal. For each 
variable, repetitive studies were carried out to calculate the recovery over the theoretical value 
and the resin cleaning rates in parallel. When the results in all variables were evaluated, it was 
seen that a minimum of 85% cleaning rate was obtained.  
Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), XAD-2, resin, regeneration, 
reusability. 
 
POLİMERİK REÇİNELER İLE POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN 
(PAH) GİDERİMİ, REJENERASYONU VE ÇEVRESEL ÖLÇÜMLERDE TEKRAR 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 
 

ÖZET 
Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere atılan emisyonları kontrol altına 
almak amacıyla yasal mevzuatlar gereğince yetkili laboratuvarlar tarafından baca gazı 
ölçümleri ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Emisyona neden olan önemli çevresel 
kirleticilerden Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), insan sağlığını tehdit eden toksik 
ve kanserojen etkiye sahip olup, doğal ya da insan kaynaklı organik bileşiklerin eksik yanması  
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sonucu oluşurlar. Baca gazı (emisyon) içerisindeki PAH bileşikleri, uygun çaptaki nozulla 
izokinetik akış hızında ve ısıtmalı prob vasıtasıyla çekilmekte, partiküler maddeler ısıtılmış 
filtre üzerinde tutulmakta ve gaz fazındaki numune ise kondenserle soğutulduktan sonra katı 
adsorban üzerinde toplanmaktadır. PAH bileşiklerinin tutulması için katı adsorban olarak 
organik bileşikleri tutan Amberlite XAD-2 reçine (styrene-divinylbenzene polymer resin) 
kullanılmaktadır.  
Bu çalışmada, kullanılmış Amberlite XAD-2 reçinesinin atık olarak miktarının azaltılması ve 
ticari olarak proses maliyetinin düşürülmesi için PAH giderim proseslerinde tekrar 
kullanılabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda reçine üzerine aşılama yöntemi 
ile bilinen miktarlarda PAH eklenmiş, içeriği teorik olarak bilinen homojen numuneler 
hazırlanmıştır. Numunedeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonları (PAH) ayırmak ve onları 
uygun çözücü hacminde toplamak için ekstraksiyon işlemi ile ön işlem gerçekleştirilmiştir. 
Seçilen çözücülerde ekstraksiyon sonucu toplanan PAH içerikleri Gaz kromatografisi-kütle 
spektrometresi (GC-MS) ile analiz edilmiştir. GC-MS ile gaz fazında bulunabilen veya 
gazlaştırılabilen PAH içerikleri, kütlesel olarak ayrıştırılarak ileri seviyede moleküler tayinle 
belirlenmiştir. PAH gideriminde toluen ve hekzan olmak üzere iki çeşit çözücü ile 
çalışılmıştır. Çözücü cinsi, reçine ve çözücü miktarı, ekstraksiyon süresi, aşılama miktarı gibi 
değişkenler ile paralel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Her bir değişken için tekrarlı çalışmalar 
yapılarak teorik değer üzerinden geri kazanım ve paralelinde reçine temizleme oranları 
hesaplanmıştır. Tüm değişkenler ile yapılan çalışma sonuçları değerlendirildiğinde minimum 
% 85 temizleme oranı elde edildiği görülmüştür.  
Anahtar Sözcükler: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), XAD-2, reçine, 
rejenerasyon, tekrar kullanılabilirlik. 
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ORIENTALIS PLANT EXTRACT 
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Abstract 
Compared to other methods, the green synthesis of nanoparticles has superior advantages such 
as not requiring energy, not using toxic chemicals and reagents, and being environmentally 
friendly. In this method, biological materials such as algae, fungi, bacteria, plant and plant 
extracts are used. In this study, the selected Trachystemon orientalis plant is seen in the Black 
Sea region of Turkey and the Western Caucasus region. It has medicinal properties such as 
diuretic, blood purifier and antipyretic. It is consumed as tea by brewing method, as well as 
flower, bud and leaf parts are consumed as pickles and food in the Black Sea Region. 
Phytochemical content of T. orientalis mucilage, tannin, essential oil, nitate salts, resin and 
saponin acts as a reducing agent in the synthesis of silver nanoparticles. To synthesize silver 
nanoparticles (TO-AgNPs) from T. orientalis (TO) plant extract, the extract and silver nitrate 
salt (AgNO3) were mixed in a 1:1 ratio and reacted. The formation of TO-AgNPs was 
observed by the color change of the solution. The color of T. orientalis aqueous extract in red 
tones has changed to dark brown. UV-Vis spectra showed surface plasmon resonance (SPR) 
at 461 nm for TO-Ag-NPs. TEM was used to determine the properties of the particles, 
including the shape, size and distribution of the particles. In TEM images, TO-AgNPs 
exhibited a spherical-arc profile with a size ranging from 10-35 nm. The antimicrobial activity 
of TO-AgNPs and TO- extract were evaluated against the pathogens Bacillus cereus, 
Escherichia coli and Candida albicans. In general, the antimicrobial activity of TO-AgNPs 
was noted to be much greater than that of TO- extract. The TO- extract did not show activity 
against E. coli and C. albicans. TO-AgNPs showed strong activity against B. cereus. 
Keywords: Silver Nanoparticle, Trachystemon orientalis, Antimicrobial activity, Green 
Synthesis 
 

TRACHYSTEMON ORIENTALIS (KALDIRIK) BITKI EKSTRAKTI  
KULLANILARAK GÜMÜŞ NANOPARTIKÜLLERIN YEŞIL SENTEZI 

 
Özet 
Nanopartiküllerin yeşil sentezi diğer yöntemlerle kıyaslandığında enerji ihtiyacı 
duyulmaması, toksik kimyasallar ve reaktiflerin kullanılmaması ve çevre dostu olması gibi 
üstün avantajlara sahiptir.  Bu yöntemde alg, mantar bakteri, bitki ve bitki ekstraktları gibi 
biyolojik materyaller kullanılır. Bu çalışmada, seçilen Trachystemon orientalis bitkisi 
Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde ve Batı Kafkasya bölgesinde görülmektedir. İdrar 
söktürücü, kan temizleyici ve ateş düşürücü gibi tıbbi özelliklere sahiptir. Demleme 
yöntemiyle çay olarak tüketildiği gibi çiçek, tomurcuk ve yaprak kısımları da turşu ve yemek 
olarak Karadeniz Bölgesinde tüketilmektedir. T. orientalis müsilaj, tanen, uçucu yağ, nitat 
tuzları, rezin ve saponin gibi fitokimyasal içeriği gümüş nanopartikül sentezinde indirgeyici 
ajan olarak görev yapar. T. orientalis (TO) bitki ekstraktından gümüş nanopartikülleri (TO-
AgNP ‘ler) sentezlemek için  özüt ile gümüş nitrat tuzu (AgNO3) 1:1 oranında  karıştırılarak 
reaksiyona  sokulmuştur. TO-AgNP'lerinin oluşumu, çözeltinin renk değişimiyle 
gözlenmiştir. T. orientalis sulu özütünün kırmızı tonlarındaki rengi koyu kahverengine 
dönüşmüştür.   
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UV-Vis spektrumları, TO-Ag-NP'ler için 461 nm'de yüzey plazmon rezonansı (SPR) gösterdi. 
TEM, parçacıkların şekli, boyutu ve dağılımı dahil olmak üzere parçacıkların özelliklerini 
belirlemek için kullanıldı. TEM görüntülerinde TO-AgNP’lerinin  10-35 nm  arasında değişen 
bir boyutta küresel-yaysal profil sergilemiştir. TO-AgNP'lerinin ve TO- ekstraktının 
antimikrobiyal aktivitesi Bacillus cereus, Escherichia coli ve Candida albicans patojenlerine 
karşı değerlendirildi. Genel olarak, TO-AgNP'lerinin antimikrobiyal akitivitesi TO- 
ekstraktından çok daha fazla olduğu kaydedilmiştir. TO- ekstraktının E. coli ve C. albicans’a 
karşı aktivite göstermemiştir. TO-AgNP'leri B. cereus’ a karşı güçlü aktivite göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Gümüş Nanopartikülü, Trachystemon orientalis, Antimikrobiyal 
aktivite, Yeşil Sentez 
 
GİRİŞ 
Nano boyutlardaki (1 - 100 nm) malzemeler, yığın halindeki aynı malzemelerle 
karşılaştırıldığında  fizikokimyasal özellikleri oldukça  farklıdır. Bu farklılıklar, 
fizikokimyasal özellikler ve yüzey/hacim oranındaki farklılık nedeniyle elementin 
atomlarının, moleküllerinin ve yığın malzemelerinin fiziksel ve yapısal özelliklerinde 
yatmaktadır (Mody ve diğ., 2010). Nanoteknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte, benzersiz 
özelliklere sahip envai çeşit nanomalzemeler  ortaya çıkmıştır (Sharma ve diğ., 2009). Gümüş 
nanopartiküller (AgNps), çok çeşitli mikroorganizmalara karşı olağanüstü savunmaları ve 
ayrıca yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı ilaç direncinin ortaya çıkması nedeniyle 
araştırmacıların büyük ilgisini çekmiştir (Sharma ve diğ., 2009). AgNP'lerin eşsiz özellikleri 
sayesinde biyomedikal, ilaç dağıtımı, su arıtma, tarım vb. gibi çok çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır  (Nair ve diğ., 2010; Prow ve diğ., 2011; Dankovich ve diğ., 2011; 
Chaloupka  ve diğ., 2017). AgNP'lerin yeşil sentezinin temel basamağı, gümüş metal iyonu 
çözeltisi ve indirgeyici bir biyolojik ajanın reaksiyona girmesidir. Çoğu durumda hücrelerde 
bulunan indirgeyici ajanlar veya diğer bileşenler stabilize edici ve kapatıcı ajanlar olarak işlev 
görür, bu nedenle yeşil sentez yönteminde dışarıdan kapatma ve stabilize edici ajanların 
eklenmesine gerek yoktur.İndirgeyici ajanlar, biyolojik sistemlerde (bitkiler gibi) yaygın 
olarak dağılmıştır. Yeşil sentez yöntemiyle şimdiye kadar AgNP'leri, Monera, mantarlar ve 
bitkiler sentezlenmiştir. Bu çalışmada Trachystemon orientalis bitkisinin müsilaj, tanen, 
uçucu yağ, nitat tuzları, rezin ve saponin gibi içerikleri kapatma ajanı olarak kullanılmıştır. 
Bu çalışmada yeşil sentez yöntemiyle AgNP sentezi için Trachystemon orientalis bitkisi 
kullanılmıştır. T. orientalis (L.) Boraginaceae familyasına ait 30-40 cm yüksekliğe sahip, 
rizomlu ve çok yıllık otsu bitki türüdür. Yaprak yapısı sert tüylü ve yürek biçimindedir. Dört 
mevsim yeşildir. Çiçekleri mavi renklidir. Doğu Bulgaristan, Türkiye’nin Karadeniz 
bölgesinde ve Batı Kafkasya bölgesinde görülmektedir. İdrar söktürücü, kan temizleyici ve 
ateş düşürücü özelliklere sahiptir. Demleme yöntemiyle çay olarak tüketildiği gibi çiçek, 
tomurcuk ve yaprak kısımları da yemek ve turşu yapılmış haliyle de tüketilmektedir. 
Ülkemizde halk arasında Kaldirik, Balıkotu, Hodan, Ispıt, Acı hodan, Doğu hodanı, Burğı, 
Tamara ve Zılbıt olarak da adlandırılmaktadır. Müsilaj, tanen, uçucu yağ, nitat tuzları, rezin 
ve saponin içermektedir. (Akçin ve diğ., 2004; Alıcı ve Arabacı, 2017). 
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Bitki Materyali 
Tracyhstemonas orienatis bitkisi Ordu/Altınordu halk pazarından mart ayının ortasında taze 
olarak temin edildi. Daha sonra laboratuvarda tür teşhisi yapılmıştır. 
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Bitki Ekstraktlarının Çıkarılması  
Taze olarak elde edilen Trachystemon orientalis bitkisinin yaprak ve tomurcukları 
gövdesinden ayrıldı. 2 defa steril suyla yıkandıktan sonra gölgede kurumaya bırakıldı. 
Kuruyan bitki parçaları havanda dövülerek küçük parçalar haline getirildi. Toplam 47.75g 
bitki kurusu homojenize edildi ve 500 ml saf suyla 50-55 °C sıcaklıkta 800-1400rpm hızda 20 
dakika özütlendirildi. Elde edilen karışım 4 kat tülbentten 3 kez süzüldü. Daha sonra elde 
edilen 50ml 12.000rpm 5 dakika santrifüjlendi.  
 

Şekil 1. Trachystemon orientalis bitkisinden özüt elde edilmesi 
 
Gümüş Nanopartikülünün Sentezi 
Trachystemon orientalis bitkisinden gümüş nanopartiküllerini (TO-AgNP‘leri) sentezlemek 
için gümüş nitrat (AgNO3) ile T.orientalis özütü farklı konsantrasyonlarda reaksiyona 
sokularak optimizasyon çalışmaları yapıldı. Optimizasyon çalışmasında 1:1 oranınlarında 
AgNO3 ile özüt reaksiyona sokuldu. Reaksiyonun başarılı olup olmadığının ilk değerlendirme 
aşaması karışımın renginin değişmesidir. Bu çalışmada reaksiyonun ilk dakikalarında açık 
kırmızı tonlarından koyu kırmızımsı kahverengiye değişen renk değişimi gözlenmiştir.  
 

 
Şekil 2. Gümüş nitrat ile muamele edilmiş Trachystemon orientalis bitki özütünden gümüş 

nanopartikül sentezinde renk değişimi. 
 
Gümüş Nanopartiküllerin Karakterizasyonu 
Çözeltideki gümüş iyonlarının biyolojik indirgenmesi UV/VIS spektroskopisinde UV görünür 
absorpsiyon ölçümü ile takip edilmiştir. Daha sonra, diğer analizlerin yapılması için 
Trachystemon orientalis bitki özütünden sentezlenen Ag NP (TO-AgNP) kuru formda elde 
etmek için 80 °C'de 6 saat kurutuldu yani liyofilizasyon yöntemiyle kurutuldu.  
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TO-AgNP'lerin yüzey morfolojisi, taramalı elektron mikroskobu (SEM) mikrografları ile 
değerlendirildi. 
 
Antibakteriyel Aktivite  
Sentezlenen TO-AgNP’lerin antibakteriyel aktivitesi gram pozitif bakteri olan Bacillus 
cereus, gram negatif olan bakteri Escherichia coli kullanılarak değerlendirildi. Antibakteriyel 
test yöntemi disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. Negatif kontrol olarak steril su, pozitif 
kontrol olarak 30 mcg gentamicin sulfate kullanıldı. Ekim sonrası bakteriler 370C de 24 saat 
inkübasyona bırakıldı. 
 
Bulgular ve sonuç 
Bu çalışmada Trachystemon orientalis bitki ekstraktından nanopartiküllerin oluşumu, metal 
nanopartiküllerin yüzey plazmon titreşiminin uyarılmasından kaynaklanan renk değişikliği 
(koyu kahverengi kırmızı) ile kolayca tespit edildi. Önceki çalışmalarda Farklı 
konsantrasyonlarda bitki ekstraktı için gümüş kolloidin SPR bantlarının 432-436 nm'de pik 
vermiştir (Ahmad ve ark., 2003). Bu çalışmada Trachystemon orientalis özütünden 
AgNP'lerin sentezi için optimum konsantrasyonun 10 ml Ag+ iyonları olduğu bulunmuştur. 
Konsantrasyon artırıldığında SPR bandının yoğunluğunda bir azalma olmaktadır. Şekil 3’ de 
görüldüğü gibi SPR bant yoğunluğundaki artış, Ag+ iyonlarının yüksek başlangıç 
konsantrasyonu nedeniyle daha fazla AgNP oluşumundan kaynaklanmaktadır. Sonraki SPR 
bant yoğunluğundaki düzenli düşüş, büyük boyutlu AgNP'lerin oluşumunu destekler. Ayrıca, 
AgNP oluşumu için karakteristik pik oluşumu kaldirikte ise 390 nm de gözlenmiştir.  
 

 
Şekil 3. Biyojenik gümüş nanopartiküllerinin UV-görünür spektroskopisi 

 
SEM analizi, sentezlenen gümüş nanopartiküllerinin şekli, boyutu ve dağılımı gibi 
özelliklerinin tespiti için kullanılmıştır. Şekil 4’te SEM mikrograflarından sentez 
AgNP’lerinin (TO-AgNP’leri)   15-40 nm arasında değişen bir boyutta küresel-yaysal profil 
sergilediğini görülmektedir.   
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Şekil 4. Biyojenik gümüş nanopartiküllerinin (TO-AgNP) TEM görüntüsü. 

 
Gümüş iyonlarının ve nanopartiküllerin mikroorganizmalar için oldukça toksik ve tehlikeli 
olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Gümüş nanopartiküllerin birçok inhibitör ve bakterisidal 
etkiye sahip olduğu ve bu nedenle antibakteriyel bir ajan olarak uygulamasının yaygınlaştığı 
tespit edilmiştir. Gümüş NP’lerinin antibakteriyel aktivitesi, inhibisyon bölgesi ile tahmin 
edilmektedir. Birçok farklı çalışma, gümüş nanopartiküllerin hücre yüzeyine yapışarak zar 
geçirgenliğini ve solunum fonksiyonunu etkileyebileceğini göstermiştir. Diğer bir olasılık ise, 
gümüş nanopartiküllerin sadece zarın yüzeyi ile etkileşime girmemesi, aynı zamanda 
bakterilerin derinliklerine de nüfuz edebilmesidir. Başka bir olasılık, gümüş nanopartiküllerin 
gram negatif bakterilere karşı gram pozitif bakterilere göre nispeten daha yüksek 
antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu açıklar. Bunun nedeni daha ince peptidoglikan 
tabakası ve porin adı verilen beta varil proteinlerinin varlığı olabilir (Geoprincy ve diğ., 
2013). Bu çalışmada biyosentez AgNP'lerin farklı insan patojenlerine karşı antibakteriyel 
aktivitesi çizelge 1'de gösterilmektedir. Sentez AgNP'lerin hemen hemen tüm test 
organizmalarına karşı inhibisyon bölgesi gösterdiği açıktır. Ag NPs süspansiyon ilaveli 
disklerde zon oluşumları gözlendi.Şekil 5'de gösterildiği gibi Trachystemon orientalis özütü 
ile T. orientalis aracılığıyla sentezlenen Ag NP'lünün antibakteriyel etkisi kıyaslandığında 
TO-AgNP’lerinin daha yüksek etkisi gözlenmiştir.  
 

Test maddeleri Escherichia coli Bacillus cereus 
To-AgNP’leri 14,5 18 
To-Extraktı - 10,5 
Gentamisin 29,5 40 

Çizelge 1. Test maddelerinin zon inhibisyonunun çapı (mm) 
 
Sonuç 
Bu çalışmada T. Orientatis sulu ekstraktı indirgeyici ajan olarak kullanılarak AgNP'ler 
sentezlendi. AgNP'leri üretmek için bu çalışmada geliştirilen biyolojik yöntemin kimyasal 
yöntemlere göre basit, kolay, toksik olmayan ve çevre dostu gibi birçok benzersiz avantajları 
vardır. Şifalı bitki kısımlarındaki araştırmalar, son zamanlarda dikkat çeken bir odak 
kazanmıştır. Çünkü bitkisel kaynaklı ilaç sisteminin doğal olması ciddi problemler yaratmaz. 
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Bu çalışma, T. Orientatis sulu ekstraktı kullanılarak AgNP'lerin anında hazırlanabileceğini 
göstermiştir. Alkaloidler, fenolik bileşikler, amino asitler, karbonhidratlar ve özellikle 
tanenler gibi fito-bileşenler, AgNP'lerin hazırlanması için indirgeyici maddeler olarak işlev 
görür ve AgNP'lerin fito-bileşenler tarafından kapatılması, AgNP'lere stabilite sağlar. Bu 
nedenle, nanopartiküllerin daha düşük maliyetle ve yeşil enerjiyle hazırlanması için bu tür 
sentez yöntemleri, endüstriyel ölçekte işlevselleştirilmiş AgNP'lerin üretimini teşvik 
etmektedir. 
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Abstract 
A wide variety of NPs such as metal and metal oxide NPs and inorganic NPs produced by 
physical, chemical and biological methods are used in many industries and branches of 
industry. However, with the improvement of the physicochemical properties of NPs, they 
have become much more preferred in medical applications in recent years. For example, the 
production of biosensors for the diagnosis of various diseases, drug delivery systems, and 
medical applications such as diagnostic and imaging tools are some of them. The rapidly 
increasing variety of NPs and their unconscious release to the environment have increased 
their environmental concentration. Therefore, direct and indirect exposure to NPs has been 
inevitable and this has been expressed as worrying by scientists and communities. It is 
potentially dangerous for people exposed to NPs, especially when NPs come into contact with 
the respiratory system. These NPs go directly to the lungs through inhalation and cellular 
uptake occurs. Oxidative stress plays an important role in nanoparticle toxicity. Various types 
of nanoparticles induce oxidative stress by generating reactive oxygen species in cells. 
Exposure of cells to NPs increases cellular uptake and intracellular metal ion content, 
resulting in reactive oxygen species (ROS). This ROS formation can occur by different 
mechanisms. One of these is the formation of free radicals as a result of NPs stimulating the 
secretion of cytokines, which initiates secondary oxidative stress. The other is that NPs 
generally generate a greater extent of reactive oxygen species compared to micro-sized 
particles, causing oxidative stress by increasing proinflammatory reactions via intracellular 
signaling pathways. ROS formed by NPs in cells cause many negativities. For example, 
mitochondrial dysfunction, disruption of intracellular redox state, organ pathophysiology, 
cancer, neurodegenerative and metabolic diseases etc. is. However, not all NPs cause 
oxidative stress. The production of ROS by NPs is closely related to the physical and 
chemical properties of NPs such as adsorption ability, solubility and crystalline phase. 
Keywords: Nanoparticle, nanotoxicology, oxidative stress, reactive oxygen species 
 

NANOPARTİKÜL TOKSİSİTE MEKANİZMASI OLARAK OKSİDATİF STRES 
 
Özet 
Fiziksel, kimyasal ve biyoloji yöntemlerle üretilen metal ve metal oksit NP’leri ile inorganik 
NP’ler gibi çok çeşitli sayıda NP’ler,  bir çok sanayi ve endüstri kolunda kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte, NP’lerin fizikokimysal özelliklerinin geliştirilmesi ile, son yıllarda medikal 
uygulamalarda çok daha fazla tercih edilmektedir. Örneğin, çeşitli hastalıkların teşhisi için 
biyosensör üretimi, ilaç dağıtım sistemlerinde, teşhis ve görüntüleme araçları gibi tıbbi 
uygulamaları bunlardan birkaçıdır. NP’lerin hızla artan çeşitli kullanımı ve çevreye 
bilinçsizce salınımı çevresel konsantrasyonunu artırmıştır. Dolayısıyla doğrudan ve dolaylı 
olarak NP’lere maruz kalmak kaçınılmaz olmuş ve bu durum bilim insanları ve toplulukları 
tarafından kaygı verici olarak ifade edilmiştir. NP’lere maruz kalan insanlar özellikle de 
NP’lerin solunum sistemiyle temas ettiğinde potansiyel olarak tehlikelidir. Bu NP’ler soluma 
yoluyla doğrudan akciğerlere giderek hücresel alımı gerçekleşir. Oksidatif stres, nanopartikül 
toksisitesinde önemli rol oynar. Çeşitli nanopartikül türleri hücrelerde reaktif oksijen türleri 
oluşturmasıyla oksidatif stres oluşumunu indükler.   
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Hücrelerin NP’lere maruz kalmasıyla hücresel alımı ve hücre içi metal iyon miktarı artar ve 
sonucunda reaktif oksijen türleri (ROT) oluşur.  Bu ROT oluşumu farklı mekazmalarla 
gerçekleşebilir. Bunlardan biri, NP’lerin sitokinlerin salgılanmasını uyarması sonucu serbest 
radikal oluşumu ikincil oksidatif stresi başlatır. Diğeri, NP’ler genellikle mikro-boyutlu 
partiküllerle kıyaslandığında daha büyük ölçüde reaktif oksijen türleri üretir ve bu da hücre içi 
sinyal yolları yoluyla proinflamatuar reaksiyonları artırmasıyla oksidatif strese neden olur. 
NP’lerin hücrelerde oluşturduğu ROT bir çok olumsuzluklara yol açar. Örneğin, 
mitokondriyal disfonksiyonu, hücre içi redoks durumunun bozulması, organ patofizyolojisi,  
kanser, nörodejeneratif ve metabolizma hastalıkları vs. dır. Fakat, tüm NP’ler oksidatif strese 
oluşturmaz. NP’ler tarafından ROT üretimi, adsorpsiyon kabiliyeti, çözünürlük ve kristal faz 
gibi NP’lerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle sıkı ilişkilidir.  
Anahtara Kelimeler: Nanopartikül, nanotoksikoloji, oksidatif stres, reaktif oksijen türleri  
 
GİRİŞ 
Özellikle Son 20 yılda, nanoteknoloji endüstrisinde hızlı bir gelişme olmuştur. 
Nanopartiküller (NP'ler), boyut ve şekil (1–100 nm çap), elektronik ve manyetik özellikler, 
daha büyük yüzey alanı/hacim oranı, mekanik ve optik özellikler gibi yığın ana malzemelerle 
karşılaştırıldığında benzersiz fizyokimyasal özelliklere sahiptir. Bu benzersiz özellikler, 
NP'leri mühendislik, elektronik, çevre, tıbbi ilaç dağıtımı, biyoteknoloji, kozmetik, malzeme 
bilimi ve biyosensörler alanlarında geniş bir uygulamaya yönlendirmiştir. Bu faydalı etkiler 
aynı zamanda, bu NP'lerin yüzey alanlarının hacim oranlarına bağlı olarak daha yüksek 
kimyasal reaktiviteleri ile dengelenir ve hücrelerde reaktif oksijen türlerinin (ROT) 
oluşumunda artışa yol açar. (Dayem ve diğ., 2017; Fu ve diğ., 2014; Fard ve diğ., 2015; 
Khanna ve diğ., 2015; Kovacic ve Somanathan, 2013; Manke ve diğ., 2013; Nogueira ve diğ., 
2014). Reaktif oksijen türleri (ROT), hücresel oksidatif metabolizmanın doğal yan ürünleridir 
ve hücre sağkalımının, hücre ölümünün, farklılaşmasının, hücre sinyalinin ve iltihaplanma ile 
ilgili faktör üretiminin modülasyonunda önemli roller oynar (Touyz 2015; Mueller 2005). 
Biyolojik olarak anlamlı ROT elementleri, singlet oksijen (1O2), süperoksit (O2

•–), hidroksil 
(HO•), hidroperoksil (HO2

•), karbonat (CO3
•–), peroksil (RO2

•), alkoksil ve karbon dioksit 
radikali gibi serbest radikalleri ve hidrojen peroksit (H2O2), hipobromöz asit (HOBr), 
hipoklorousasit (HOCl), ozon (O3), organik peroksitler (ROOH), peroksinitrit (ONOO–), 
peroksinitrat(O2NOO–), peroksinitroz asit (ONOOH), peroksomonokarbonat(HOOCO2

–), 
nitrik oksit (NO) ve hipoklorit (OCl–) gibi radikal olmayanları içerir (Augusto, O., & 
Miyamoto 2011; Wu ve diğ., 2014; Halliwell, 2006). ROT, serbest oksijen radikalleri ve 
radikal olmayan ROT olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilen, eşleşmemiş elektronlara 
sahip radikal iyonlar veya moleküllerdir. ROT, biyolojik sistemin enzimatik ve enzimatik 
olmayan kaynaklarından gelen hücresel metabolizmanın doğal yan ürünleridir. Hücre içindeki 
enzimler, ROT'un ana kaynaklarıdır. Radikal süperoksit, NAD (P) H oksidaz, ksantin oksidaz 
ve sitokrom P450 gibi birkaç enzim tarafından hücre içindeki moleküler oksijenin bir 
elektronla indirgenmesiyle üretilir. Bu enzimlere ek olarak, iyonlaştırıcı radyasyon, ağır 
metaller, metal kompleksleri, NP'ler, sigara dumanı, otomobillerden kaynaklanan kirleticiler, 
fosil yakıtlar, çeşitli ilaçlar ve belirli diğer kimyasal bileşik türleri gibi bir dizi dış kaynak da 
ROT oluşumuna katkıda bulunur. En önemli radikallerden olan O2

•–, süperoksit dismutazların 
(SOD'ler) aracılık ettiği H2O2'ye hızlı indirgenmesine atfedilen, kısa biyolojik ömrü olan bir 
serbest radikaldir (Johnson ve Giulivi,  2005). Bununla birlikte, H2O2, serbest radikallerle 
karşılaştırıldığında uzun bir biyolojik ömre ve daha yüksek stabiliteye sahip, ROT'un radikal 
olmayan bir türevidir (Paravicini ve Touyz, 2008). Mitokondri ve nikotinamid adenin 
dinükleotid fosfat (NADPH) oksidaz (NOX), spesifik enzimleri inaktive edebilen veya lipid 
peroksidasyonunu başlatabilen süperoksit üretir (Brand, 2010).   
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Oksijenin eksik elektron indirgemesi, süperoksit üretimine ve nihayetinde SOD tarafından 
H2O2'e dönüştürülmesine yol açar, bu da bir anahtar oluşturur. Oksijene maruz kalan hemen 
hemen tüm hücrelerde antioksidan savunma bulunur. SOD1 (esas olarak sitoplazmada 
bulunan SOD içeren bir bakır ve çinko iyonu), SOD2 (manganez iyonu içeren bir 
mitokondriyal SOD) ve SOD3 (bakır ve çinko iyonu içeren hücre dışı SOD) dahil olmak 
üzere üç SOD formu vardır (Dayem ve diğ., 2017). Çeşitli fizyolojik durumlarda, ROT ara 
ürünler olarak üretilir ve hücresel seviyeleri, SOD,glutatyon peroksidaz (GPX) ve katalaz 
(CAT) gibi çeşitli detoksifiye edici enzimler veya flavonoidler, askorbik asitler E vitamini ve 
glutatyon (GSH) dahil olmak üzere farklı antioksidanlar tarafından güçlü bir şekilde 
düzenlenir (Wu ve diğ., 2014). ROT üretimi ile metabolizma ve ayrıca hücresel patofizyoloji 
arasında önemli korelasyonlar vardır. (Halliwell ve Clement, 2000; Hampton ve 
Orrenius,1997). redoks dengesizliği, ROT üretimi ile hücresel antioksidan faktörler tarafından 
aşırı ROT'un nötrleştirilmesi arasındaki dengedeki bir kusuru temsil eder. Bozulmuş redoks 
homeostazı, hücre sinyal mekanizmalarına müdahalenin aracılık ettiği veya proteinler, lipidler 
ve nükleik asitler gibi biyomoleküllerde oksidatif hasarla sonuçlanan hücreler üzerinde zararlı 
etkilere yol açar (Ray ve diğ., 2012). Aksine, ROT üretiminin modülasyonu, hücre ölümü, 
hayatta kalması, farklılaşması ve çoğalmasını düzenleyen anahtar sinyal moleküllerinin 
aktivasyonunu arttırır (Coso ve diğ., 2012; Storz, 2011). NP'lerin belirli fizikokimyasal 
özellikleri toksisitesinide etkiler. Metal NP'leri, radikal reaktif süperoksite yol açan moleküler 
oksijene bir elektron verme yeteneğine sahiptir, ardından süperoksit, gibi bir dizi radikal 
oluşturan reaksiyonlar başlatır. ROT, hücrenin hayatta kalmasında, hücre ölümünde, 
farklılaşmasında, hücre sinyalleşmesinde, enflamasyonunda önemli rol oynar. Bu nedenle, 
hücre içindeki oksidan ve antioksidanlar (AO'lar) arasındaki denge, hücre işlevi, 
düzenlenmesi, adaptasyonu ve büyümesi için hayati önem taşır. Hücreler, süperoksit dismutaz 
(SOD), katalaz, glutatyon (GSH) ve GSH ile ilişkili enzimler, tioredoksin, E vitamini, lipoik 
asit, N-asetil-L-sistein ve ubikinonlar gibi aşırı ROT'u temizleyen AO'lara sahiptir. Oksidatif 
stres (OS), ROT üretimi ile bunların hücre içindeki AO savunma sistemi tarafından 
bozunması arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Artan ROT, DNA, mitokondri hasarı, 
proteinlerin ve lipidlerin oksidasyonu, aktif apoptoz, yaşlanma ve karsinojenez gibi birçok 
ciddi hastalık etkisinden sorumludur  (Panyal ve diğ., 2008).  
İnsanlar inhalasyon (solunum yolu), cilt teması, yutma ve enjeksiyon (kan dolaşımı) yoluyla 
nanomateryallere maruz kalabilir (Oberdörster ve diğ., 2005). Nanopartiküllerin küçük 
boyutları, hücre zarlarından ve diğer biyolojik bariyerlerden daha kolay geçmelerini sağlar, bu 
nedenle nanomalzemeler canlı organizmalara kolayca alınabilir ve hücresel işlev bozukluğuna 
neden olabilir (Nel ve diğ., 2006; Xia ve diğ., 2008). Ayrıca, yüksek yüzey-hacim oranları da 
dahil olmak üzere benzersiz özelliklerinden dolayı, nanomateryaller reaktif veya katalitiktir ve 
bu nedenle potansiyel olarak toksik olabilirler. Nanoteknolojinin güvenli gelişimi ve ticari 
nanomalzemelerin güvenli kullanımı için nanomalzemelerin hücresel toksisitesi ve 
fototoksisitesi ile ilgili araştırmalara ihtiyaç vardır (Fu ve diğ., 2014). Nanomalzemelerin 
benzersiz özellikleri, kullanımlarında üstel bir artışla sonuçlanmış olsa da, üretilen çoğu 
nanomalzemeye ilişkin sitotoksik ve genotoksik verileri aynı oranda yayınlanmamıştır 
(Oberdörster, 2004; Oberdörster ve diğ., 2005; Karlsson ve diğ., 2008; Ray ve diğ., 2009; 
Colognato ve diğ., 2012; Lin ve diğ., 2012). Ticari ürün olarak sentezlenen birçok 
nanomalzeme günlük olarak hayatımıza girmektedir. Örneğin, çinko oksit NP’leri  (nano-
ZnO), kişisel cilt ve saç bakım ürünleri, güneş kremleri, pigmentler, kaplamalar, seramik 
ürünler ve boyalar dahil olmak üzere endüstriyel ve ticari uygulamalarla en yaygın kullanılan 
nanomalzemelerden biridir (Brar ve diğ., 2010; Blinova ve diğ., 2010; Dechsakulthorn ve 
diğ., 2008; Fan ve Lu, 2005). Diğer bir örnek ise kullanımı çok yaygın olan titanyum dioksit 
(TiO2) NP’leridir.  
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TiO2 NP’leri kişisel bakım ürünlerinde, boyalarda, plastiklerde ve kozmetiklerde gıda katkı 
maddeleri ve ilaç taşıyıcı maddeler olarak yaygın olarak kullanılır (Ray ve diğ., 2009; 
Kangwansupamonkon ve diğ., 2009; Yin ve diğ., 2013). Bu NP’lerin insan sağlığına olası 
zararları ve toksisite mekanizması araştırmacıların ilgi odağı olmuştur.   
 
NP Kaynaklı ROT Üretimi ile İlişkili Mekanizmalar 
NP ile ilgili ROT üretimi NP'lerin içselleştirilmesi, partikül kimyası ve fiziksel özellikler 
(boyut ve yüzey alanı) gibi faktörler tarafından yönetilir (Knaapen ve diğ., 2004; Risom ve 
diğ., 2005). Farklı kimyasal yapılara sahip çeşitli nanomalzemelerin tehlikeli ve toksik etkileri 
ile ilişkili ROT üretme potansiyeli önceki çalışmalarda iyi karakterize edilmiştir (Vallyathan 
ve Shi,1997; Bonner, 2007). Mikropartiküller veya bunların kaynağı ile karşılaştırıldığında, 
NP'ler, ROT üretme potansiyelleriyle ilişkili benzersiz fizikokimyasal özelliklere (boyut, 
yüzey alanı, şekil, çözünürlük ve agregasyon durumu) sahiptir (Ray ve diğ., 2009; Lu ve diğ., 
2010). NP'ler, yüzey alanı açısından yığın materyallere kıyasla önemli ölçüde farklıdır. NP’ler 
önemli ölçüde küçük boyutlu ve aynı zamanda daha yüksek bir atom fraksiyonu içerir (Buzea, 
ve diğ., 2007). Yüzey-hacim oranını temsil eden parçacık kütlesi, parçacık boyutu ile ters 
orantılıdır (Buzea, ve diğ., 2007). Daha küçük NP'ler, daha büyük yüzey alanları ve kütle ile 
ilişkilidir; bu nedenle parçacık boyutu, NP yüzeyindeki reaktif bölgelerin sayısını düzenler 
(Stone ve diğ., 1998; Wilson ve diğ., 2002). Ayrıca, daha büyük yüzey alanına sahip NP'ler 
ile kimyasal reaksiyonlar önemli ölçüde hızlanır. NP'lerin yüksek kimyasal reaktivitesi, NP 
kaynaklı biyokimyasal katalizi destekleyen NP yüzeyinde bulunan atomların sarkan bağlarına 
(hareketsizleştirilmiş serbest radikaller) atfedilir (Fan ve diğ., 2011). Daha büyük NP'lerle 
karşılaştırıldığında, daha küçük NP'ler parçacık yüzeyinin elektronik özelliklerinde yapısal 
değişikliklere ve değişikliklere neden olur ve sonuç olarak parçacık yüzeylerinde reaktif 
grupların oluşumuyla sonuçlanır (Donaldson, K., & Tran,  2002; Oberdörster ve diğ., 2005). 
Bir çalışmada gümüş NP’lerinin boyuta bağlı hücresel etkileşimleri çalışılmıştır. 24 saatlik 
maruziyetten sonra canlılık ölçümlerinin, Ag-15 nm ve Ag-30 nm nanopartiküllerin artan 
dozuyla (10−75μg/mL) önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. 50μg/mL Ag-15 nm'ye maruz 
kalan hücrelerde ROT  düzeylerinde 10 kattan fazla bir artış tespit edilmiştir. Araştırmacılar 
Ag-15nm'nin sitotoksisitesinin muhtemelen oksidatif stres aracılığıyla gerçekleştiğini 
düşündürür (Carlson ve diğ., 2008). Başka bir çalışmada Ag NP’lerinin DNA hasarının reaktif 
oksijen türlerinin (ROT) oluşumundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için, ROT 
üretimi dikloroofloresein diasetat (DCFH-DA bazlı kurulu floresan testi kullanmışlardır 
(Wang  ve Joseph, 1999).  Ag+ iyonlarının başka raştırmacılar tarafından da bildirildiği gibi 
hücre içi ROT üretebileceğini, kaydetmişlerdir (Wadhera ve Fung 2005; Xiao ve diğ., 2008). 
Yaptıkları çalışmada Ag+'nın ROT ürettiğini açıkça göstermişlerdir (Lu ve diğ., 2010). 
AgNP'lerin, ROT'a bağlı bir mekanizmada insan MSC'lerinin (hMSC'ler) adipojenik 
farklılaşmasını destekleme potansiyelini göstermiştir (Heckert, ve diğ., 2008). AgNP ile 
indüklenen adipojenik farklılaşma, lipid damlacıklarının tespiti ve adipojenik farklılaşma ile 
ilişkili transkripsiyon faktörlerinin ifadesindeki artışlarla doğrulanmıştır (Heckert, ve diğ., 
2008). Seryum (Ce) oksit NP'ler (nanoceria), SOD ve CAT ile benzer mekanizmalar yoluyla 
serbest radikalleri temizleme yeteneğine sahip inorganik antioksidanlar olarak kabul edilir 
(Heckert, ve diğ., 2008; Celardo, ve diğ., 2011).  Nano Ce  yüzeyinde bulunan Ce4+ ve Ce3+ 
türleri, redoks durumlarının modülasyonunda yer almaktadır (Karakoti ve diğ., 2012). Nano 
Ce’nin biyobozunur albümin NP'leri içindeki kapsüllenmesi yoluyla nihai olarak nanoceria 
kapsüllenmiş albümin nanopartikülleri (BCNP'ler) oluşturmak üzere dağıtımı, hidrojen 
peroksite (H2O2) maruz kalan insan akciğer epitel hücre hattında (L-132) ROT üretimini 
güçlü bir şekilde temizledi ve sonuç olarak apoptotik değişiklikleri önlediği kaydedilmiştir 
(Bhushan ve Gopinath, 2015).   
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Nanopartikül  indüklenmiş  Oksidatif Stres 
Daha önceki çalışmalarda, fullerenler, CNT ve metal oksitler gibi değişen kimyasal bileşime 
sahip nanomalzemelerin oksidatif stresi indüklediği gösterilmiştir (Vallyathan ve Shi, 1997; 
Bonner, 2007; Manke ve diğ., 2013). Nanopartikül (NP) kaynaklı ROT'ta yer alan anahtar 
faktörler arasında, NP'nin reaktif yüzeyinde prooksidan fonksiyonel gruplar, geçiş metali bazlı 
NP nedeniyle NP yüzeyinde aktif redoks döngüsü ve parçacık-hücre etkileşimleridir 
(Knaapen ve diğ., 2004; Risom ve diğ., 2005). Çeşitli çalışmalar, ROT oluşumunda reaktif 
parçacık yüzeyinin önemini göstermektedir (Vallyathan ve Shi, 1997; Schins, 2002). Hem 
oksidanlar hem de serbest radikaller partikül yüzeyine bağlandığında NP yüzeyinden serbest 
radikaller üretilir. Kuvars parçacıkları üzerinde bulunan SiO∙ ve SiO2

∙ gibi yüzeye bağlı 
radikaller, OH∙  ve O2

∙− gibi ROT oluşumundan sorumludur (Fubini ve Hubbard, 2003; 
Knaapen ve diğ., 2004). Nanopartikül yüzeyinde adsorbe edilen ozon ve nitrojen dioksit 
(NO2) gibi ortam maddesi oksidatif hasara neden olabilir (Buzea ve diğ., 2007). Nanopartikül 
boyutunun küçültülmesi, NP yüzeyinde reaktif gruplar oluşturan yapısal kusurlara ve NP 
yüzeyinde değişen elektronik özelliklere neden olur (Donaldson ve Tran, 2002; Oberdörster 
ve diğ., 2005). Bu reaktif bölgeler içinde, elektron verici veya alıcı aktif bölgeler, Fenton tipi 
reaksiyonlar yoluyla ek ROT üretebilen O2

∙− oluşturmak için moleküler O2 ile etkileşime girer 
(Nel, ve diğ., 2006;Manke ve diğ., 2013). Örneğin, aynı NP boyutuna ve şekline sahip Si ve 
Zn gibi NP, yüzey özelliklerinden dolayı çeşitli sitotoksisite tepkilerine yol açar. SiO2'den 
kimyasal olarak daha aktif olan ZnO, artan O2

∙− oluşumuna yol açarak oksidatif strese neden 
olur (Manke ve diğ., 2013). Serbest radikaller ya doğrudan NP yüzeyine bağlanırlar ya da sulu 
bir süspansiyonda serbest varlıklar olarak üretilebilirler (Fubini ve Hubbard, 2003). NP'nin 
çözünmesi ve ardından metal iyonlarının salınması, ROT yanıtını artırabilir (Knaapen ve diğ., 
2004. Örneğin, kuvars parçacıklarının sulu süspansiyonları H2O2, OH∙ ve 1O2 üretir  
(Vallyathan ve Shi, 1997; Schins, 2002; Fubini ve Hubbard, 2003). Yüzeye bağlı özelliklerin 
yanı sıra, NP yüzeyindeki metaller ve kimyasal bileşikler ROT yanıtını hızlandırır (Wilson ve 
diğ., 2002). Demir (Fe), bakır (Cu), krom (Cr), vanadyum (V) ve silika (Si) dahil olmak üzere 
geçiş metalleri, HaberWeiss ve Fenton tipi reaksiyonlar gibi mekanizmalar yoluyla ROT 
oluşumunda yer alır (Fubini ve Hubbard, 2003). Fenton reaksiyonları genellikle, OH∙ ve 
oksitlenmiş bir metal iyonu vermek üzere H2O2 ile reaksiyona giren bir geçiş metali iyonunu 
içerir. Örneğin, H2O2'nin demirli demir (Fe2+) ile indirgenmesi, biyolojik moleküller için son 
derece reaktif ve toksik olan OH∙ oluşumuyla sonuçlanır (Thannickal ve Fanburg, 2000). Cu 
ve Fe metali NP'nin Fenton tipi reaksiyon yoluyla oksidatif stresi (O2

∙− ve OH∙) indüklediği, 
Haber-Weiss tipi reaksiyonun ise oksitlenmiş metal iyonu ile H2O2 arasında OH∙'yi 
indükleyen bir reaksiyonu içerdiği rapor edilmiştir. (Aust ve diğ., 1993; Thannickal ve 
Fanburg, 2000; Valko ve diğ., 2006. Krom, kobalt ve vanadyum içeren NP, hem Fenton hem 
de Haber-Weiss tipi reaksiyonları katalize edebilir (Valko ve diğ., 2006; Manke ve diğ., 
2013). Bir antioksidan enzim olan glutatyon redüktaz, metal NP'yi ROT tepkisini güçlendiren 
ara maddelere indirger. Ek olarak, bazı metal NP'ler (Ar, Be, Co ve Ni), MAPK ve NF-ïB 
yolları gibi hücreler arası radikal oluşturan sistemin aktivasyonunu destekler (Smith ve diğ., 
2001; Manke ve diğ., 2013). NP'nin prooksidan etkisine ek olarak, ROT, mitokondrinin NP 
ile indüklenen oksidatif stres için ana hücre hedefi olduğu durumlarda endojen olarak da 
indüklenir. NP mitokondriye girdikten sonra, bozulmuş elektron taşıma zinciri, yapısal hasar, 
NADPH benzeri enzim sisteminin aktivasyonu ve mitokondriyal zarın depolarizasyonu 
yoluyla ROT'u uyarırlar (Sioutas ve diğ., 2005; Xia ve diğ., 2006). Örneğin, katyonik 
polistiren nanoküreler, mitokondriyi hedefleme yeteneklerine bağlı olarak fare 
makrofajlarında O2

∙− aracılı apoptozu indükler (Xia ve diğ., 2006).  
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NP'nin hücresel içselleştirilmesinin, ROT/RNS'ye katkıda bulunan makrofajlar ve nötrofiller 
dahil olmak üzere bağışıklık hücrelerini aktive ettiği gösterilmiştir (Thannickal ve Fanburg, 
2000; Knaapen ve diğ., 2004). Bu işlem genellikle NADPH oksidaz enzimlerinin 
aktivasyonunu içerir. Silika gibi in vivo partikül maruziyetleri, akciğerdeki zengin inflamatuar 
fagosit havuzunu aktive ederek oksidatif patlamayı indüklemelerine neden olur  (Coccini ve 
diğ., 2013). Daha küçük parçacık boyutuna sahip NP'nin, yüksek yüzey/hacim oranı ve 
yüksek yüzey yükü gibi benzersiz özelliklerinden dolayı daha yüksek ROT'u indüklediği 
rapor edilmiştir. Parçacık boyutu, NP yüzeyindeki reaktif grupların/bölgelerin sayısını belirler  
(Stone  ve diğ., 1998; Wilson ve diğ., 2002; Sioutas ve diğ., 2005). Solunan NP tarafından 
indüklenen pulmoner yanıtların, artan yüzey alanı/parçacık kütle oranı nedeniyle mikron 
boyutlu parçacıklar tarafından üretilenlerden daha büyük olduğu düşünülmektedir (Donaldson 
ve diğ., 2001). Daha geniş yüzey alanı, moleküllerin çoğunluğunun NM'nin iç kısmından daha 
fazla yüzeye maruz kalmasını sağlar (Nel, ve diğ., 2006). Buna göre, nano-boyutlu SiO2 ve 
TiO2 ve MWCNT, daha büyük emsallerine kıyasla daha fazla ROT indükler (Sohaebuddin ve 
diğ., 2010). Ek olarak, kobalt/krom NP maruziyeti ile yapılan bir çalışma, parçacık boyutuna 
bağlı ROT aracılı genotoksisite gösterdi (Raghunathan ve diğ., 2013; Manke ve diğ., 2013). 
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Özet 
Bakteriler, doğadaki çeşitlilikleri, uygulama kolaylıkları, yüksek etkinlikleri ve 
detoksifikasyon mekanizmaları sayesinde metalleri, yapılarındaki protein ve peptitlerle 
bağlayarak metallerin toksik etkisini giderdiklerinden nanopartiküllerin (NP) sentezinde 
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Gümüş nanopartiküllerin (AgNP) geleneksel yöntemlerle 
sentezinde toksik kimyasalların (insanlarda ve çevrede toksik etkilere sahip) kullanılması 
AgNP’lerin endüstriyel uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. AgNP’lerin sentezinde, bakteriler 
kullanılarak gerçekleştirilen çevre dostu iyi bir yöntem olan yeşil sentez, fiziksel ve kimyasal 
yöntemlere alternatif olarak son yıllarda tercih edilmektedir. Benzersiz fiziksel ve kimyasal 
özellikleri sahip olan AgNP’ler antikanser, ilaç dağıtımı ve antimikrobiyal ajanlar da dâhil 
olmak üzere biyomedikal ve biyomalzeme uygulamalarında potansiyel nanopartiküller olarak 
tanımlanmaktadırlar. Bu araştırmada çevre dostu olarak kabul gören yeşil sentez ile daha önce 
AgNP biyosentezinde kullanılmayan laktik asit bakterilerinden probiyotik Ligilactobacillus 
salivarius KC27L suşunun postbiyotiği (kültür filtratı) kullanılarak AgNP’ler sentezlenmiştir. 
Sentezlenen AgNP’ler UV-Visible spektrofotometre, dinamik ışık saçılımı (DLS), enerji 
dağılım X-ışını spektroskopisi (EDAX), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını 
kırınımı (XRD) gibi çeşitli teknikler kullanılarak karakterize edilmiştir. Probiyotik L. 
salivarius KC27L suşundan ekstrasellüler olarak sentezlenen AgNP’lerin UV-Vis 
spektrofotmetre ile maksimum absorbans zirvesinin 450 nm olduğu, 26 nm ortalama çaplara 
sahip küresel ve düzensiz konturlara sahip olduğu belirlenerek karakterize edilmiştir. EDAX 
ile yapılan inceleme sonucunda saf AgNP elde edilmiştir. Probiyotik bakteriye ait postbiyotik 
kullanılarak saf AgNP’lerin sentezlenmiş olması, geleneksel yöntemlerle elde edilen 
AgNP’lere alternatif olabilecek metal NP’lerin uygulama alanlarının genişlemesine yol 
açabilecektir. 
Anahtarı kelimeler : Yeşil sentez, Ligilactobacillus salivarius, postbiyotik, gümüş 
nanopartikül, karakterizasyon 
 
Teşekkür : Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından  FYL-
2022-7844 kodlu proje ile desteklenmiştir.  
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILVER NANOPARTICLE FROM 
LIGILACTOBACILLUS SALIVARIUS KC27L THROUGH GREEN SYNTHESIS 
 
Abstract 
Due to their diversity in nature, ease of application, high efficiency and detoxification 
scanners, bacteria start to run nanoparticles (NPs) in the body, as they bind metals with 
proteins and peptides in their structures and remove the burden of metals. The use of toxic 
chemicals (with toxic effects on humans and the environment) in the synthesis of silver 
nanoparticles (AgNP) by conventional methods limits the industrial applicability of AgNPs. 
In the synthesis of AgNPs, green synthesis, which is a good environmentally friendly method 
using bacteria, has been preferred as an alternative to physical and chemical methods in recent 
years. AgNPs, which have unique physical and chemical properties, have been identified as 
potential nanoparticles in biomedical and biomaterial applications, including anticancer, drug 
delivery, and antimicrobial agents. In this study, AgNPs were synthesized by green synthesis, 
which is accepted as environmentally friendly, by using the postbiotic (culture filtrate) of 
probiotic Ligactobacillus salivarius KC27L strain from lactic acid bacteria that was not used 
in AgNP biosynthesis before. The synthesized AgNPs were characterized using various 
techniques such as UV-Visible spectrophotometer, dynamic light scattering (DLS), energy 
dispersion X-ray spectroscopy (EDAX), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray 
diffraction (XRD). AgNPs synthesized extracellularly from probiotic L. salivarius KC27L 
strain were characterized by UV-Vis spectrophotometer with a maximum absorbance peak of 
450 nm and spherical and irregular contours with an average diameter of 26 nm. As a result of 
the examination with EDAX, pure AgNP was obtained. The synthesis of pure AgNPs using 
postbiotics from probiotic bacteria will lead to the expansion of the application areas of metal 
NPs, which can be an alternative to AgNPs obtained by traditional methods. 
Keywords: Green synthesis, Ligactobacillus salivarius, postbiotic, silver nanoparticle, 
characterization. 
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Abstract 
The global goals in the preparation, production and particularly  finishing and colouring 
processes of textile products are not limited with only obtaining a desired quality, uniform and 
economical product, but also achieving these processes using less energy, water, dyestuffs and 
auxiliary chemicals. Nowadays,  Zero Discharge- Zero Emission has become a standard 
practice in textile sector  by the name of  Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) on 
the international agenda to regulate  the use and release of zero harmful chemicals.  These 
priorities are about to turn into demands that contain strong sanctions for all companies 
engaged in textile production, regulated in accordance with both official regulations and the 
commitments and expectations of international brands. On the other hand, programs such as 
sustainable production systems and clean production strategies and tools are very important 
for industrial companies to increase both environmental and economic performances. It is also 
beneficial to enhance the  institutional prestige and the socio-economic impact of the 
companies with an aim to  better  global competitiveness.  
In this paper, the importance and necessity of a chemical management system for a textile dye 
house is examined. There are very few studies in the literature conducted in this field. The 
extend of  a chemical management system is reviewed in regard of the demands of fashion  
brands and the requirements of clean and  sustainable production. It is estimated that about 
8000 different chemical substances are used in textile manufacturing operations. The 
chemicals used in  textile dye house are classified into four main groups as Basic chemicals,  
Dyestuff, Axillary chemicals and agents and Non-production chemicals.  A chemical 
management system serves as an effective guide  enabling the manufacturer to prepare a 
chemical inventory for checking the restricted chemicals and controlling the hazards and 
potential risks of chemical substances in regard of  international standards and requirements 
of fashion brands.  
Keywords: Chemical Management, Textile chemicals, Textile chemical inventory, Safety 
Data Sheet, Zero Discharge.  
 
TEKSTİL BOYAHANELERİ İÇİN KİMYASAL YÖNETİM SİSTEMİNİN ESASLARI 
 
Özet 
Tekstil ürünlerinin hazırlık, üretim ve özellikle terbiye ve renklendirme işlemlerindeki global 
hedefler, yalnızca istenilen kalitede, düzgün ve ekonomik ürün elde etmek değil, bu süreçleri 
daha az enerji, su, boyarmadde ve yardımcı kimyasal kullanarak elde etmek olmuştur. 
Uluslararası gündemde Zero Discharge- Sıfır Salınım adı ile Tekstil sektöründe sıfır zararlı 
kimyasal kullanımı ve salınımı konuları standart bir uygulama olmuştur.   
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Bu öncelikler, hem yasa ve yönetmelikler hem de uluslararası markaların taahhüt ve 
beklentileri doğrultusunda düzenlenerek tekstil üretimi yapan tüm firmalar için güçlü 
yaptırımlar içeren taleplere dönüşmek üzeredir. Diğer taraftan, sürdürülebilir üretim sistemleri 
ve temiz üretim programları gibi strateji ve araçların, endüstriyel firmaların çevresel 
performanslarını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik performanslarını, kurumsal 
prestijlerini, sosyo-ekonomik etkilerini de büyük ölçüde geliştirip rekabet gücünü artırdıkları 
bilinmektedir.  
Bu çalışmada firmaların sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde, zararlı kimyasalların 
kullanımını elimine edecek ve çevre politikalarının gelişmesine büyük katkı sağlayacak bir 
kimyasal yönetim sisteminin önemi ve kapsamı ele alınmıştır. Literatürde bu konuda yapılmış 
çalışmaların da oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.  Tekstil üretim süreçlerinde yaklaşık 8000 
farklı sentetik kimyasal kullanılmaktadır. Tehlikeli kimyasallar en çok boyama ve terbiye 
işlemlerinde kullanılıp, çoğu tekstil ürünün üzerinde kalmakta ve yıkandığında çevreye 
karışma potansiyeli taşımaktadır. Bir kimyasal envanteri oluşturulması sayesinde; kimyasal ve 
tedarikçi bilgileri ve güvenlik bilgi formlarında verilen bilgiler doğrultusunda zararlı 
kimyasalların kullanımı, çalışma ortamı tehlikelerinin önlenmesi, üretimdeki kimyasalların 
kontrolü ve atık su yükü limit aşmalarının önlenmesi gibi faydalar sağlanır. 
Anahtar sözcükler: Kimyasal yönetimi, Tekstil kimyasalları, Kimyasal envanter yapısı, 
Güvenlik bilgi formu, Sıfır salınım.   
 
1.  INTRODUCTION 
The global goals in the preparation, production and particularly  finishing and colouring 
processes of textile products are not limited with only obtaining a desired quality, uniform and 
economical product, but also achieving these processes using less energy, water, dyestuffs and 
auxiliary chemicals. Nowadays,  Zero Discharge- Zero Emission has become a standard 
practice in textile sector  by the name of  Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) on 
the international agenda to regulate  the use and release of zero harmful chemicals.  These 
priorities are about to turn into demands that contain strong sanctions for all companies 
engaged in textile production, regulated in accordance with both official regulations and the 
commitments and expectations of international brands. On the other hand, programs such as 
sustainable production systems and clean production strategies and tools are very important 
for industrial companies to increase both environmental and economic performances. It is also 
beneficial to enhance the  institutional prestige and the socio-economic impact of the 
companies with an aim to  better  global competitiveness.  
In this paper, the importance and necessity of a chemical management system for a textile dye 
house is examined. There are very few studies in the literature conducted in this field. The 
extend of  a chemical management system is reviewed in regard of the demands of fashion  
brands and the requirements of clean and  sustainable production.  A chemical management 
system serves as an effective guide  enabling the manufacturer to prepare a chemical 
inventory for checking the restricted chemicals and controlling the hazards and potential risks 
of chemical substances with reference to international standards and the requirements of 
fashion brands. 
 
2.  TEXTILE INDUSTRY AND MANUFACTURING STAGES 
The textile and apparel manufacturing has a very  diverse and long value chain  with a 
complex structure containing many different process steps. The entire process steps along the 
textile supply chain and the various suppliers and providers are shown in Fig. 1.  
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The manufacturing process of textiles by using natural and man made fibres consists of  a 
series of conversion process; from fibres to yarn, yarns to fabric and fabrics to apparel  or a 
decorative product. Textile supply chains are at the same time among the longest and most 
complicated in manufacturing industry, with many actors responsible for different. The whole 
course of manufacturing except for dyeing, finishing and other similar treatments  are 
physical operations. During the course of manufacturing, different chemicals are used and 
handled but mostly wet treatment and finishing dominate the chemical use. The textile 
materials are sourced according to the specification of the final customer.  
 

 
Figure 1.  The Complete  Supply Chain of Textile and Apparel Industry 

 
The production of garments uses roughly between 1 and 4 kg of chemicals per kg garment 
(Muthu, 2021). New innovative wet treatments such as supercritical carbon dioxide and dope 
dye technology drastically decrease the chemical usage (Johannesson, 2016). The actual 
amount is dependent both on garment type and supply chain performance, such as process 
conditions. Chemicals in this context include for instance detergents, salts, emulsifiers, 
pigments/colorants, finishing agents, and solvents. The chemicals are in their turn sourced 
either from a formulator at a local market or via global suppliers. 
Tin general hazardous chemicals are currently considered under European Union (EU) law 
such as Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 
(European Commission, 2006), persistent organic pollutants (POP) (European Commission, 
2019), and biocidal products regulation (European Commission, 2012), which require from 
market participants provision of information that in turn can be used by customers to evaluate 
the chemical content of articles. In theory, important chemical information would be possible 
to retrieve where market participants follow their compliance obligations. Quite often, part of 
the production may be executed by subcontractors without the final customer’s knowledge. In 
practice, the task of textile industry to obtain particular chemical information about hazardous 
chemicals used and emitted is really challenging because of the diversity and complexity of 
the supply chain.   
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3.  TEXTILE CHEMICALS 
In the manufacturing of textiles, a variety of chemicals are used, often in large amounts 
(Olsson et al., 2009). It is estimated that about 8000 different chemical substances are used in 
textile manufacturing operations. The chemicals used in  textile dye house are classified into 
four main groups as Basic chemicals,  Dyestuff, Axillary chemicals and agents and Non-
production chemicals. Some of textile chemicals are harmful to health and/or the 
environment, with properties such as sensitizing, human toxic, ecotoxic, persistent, or bio-
accumulative.  
The amount of chemicals added in the process during yarn spinning, fabric manufacturing 
(knitting and weaving), and garment making usually are low. Some of them are intended to 
become part of the product, whereas others are auxiliaries and in most cases are removed after 
the process without leaving remnants in or on the fabric. Raw material production, fibre 
production, wet treatment, and finishing are process steps where both high amounts and a 
large variety of 
 

 
Figure 2.  Basic  Stages of  Chemical Consumption in the Full Textile Cycle 

 
chemicals are used.  The basic stages of the full textile cycles are illustrated in Fig.2 with 
respect to the consumption of  various chemicals for different purposes.  
There are a great  variety of chemicals used in textile manufacturing.  The classification of 
these  chemicals are ususally made in accordance with the function of chemicals. However, 
thre is no standart classification for those chemicals in the literature. A comparison of various 
classification approach taken from the literature is given in Table 1. In general, chemicals are 
divided  into four to six basic groups. In consideratioon of these classifications, the proposed 
chemical management database is designed  to  organize all chemicals in five basic groups as 
follows: 
1. Basic Chemicals such as acids, salt and caustic.  
2. Auxillary chamicals such as functional finisihing agents, softeners and coating 
substabnces 
3. Dyestuff such reactive and disperse dye stuff and printing inks 
4. Non Production Chemicals such as oil and prurification materials not used in the 
prodcution process 
5. Other chemicals  covers the other specific chemicals substances.  
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Table 1  A comparison of Various Classification Systematic for Textile Chemicals 

 
 
In regard of forbidden or restricted chemicals, there are a strong demand by many brand 
holders. The Detox campaign commenced around 201  highlighted 11 classes of hazardous 
chemicals used in textile processing, and targeted fashion brands to eliminate them by 2020. 
The campaign also led to the formation of a brand driven stakeholder group called ZDHC 
which has been given a  mission to enable brands and retailers in the textile, apparel, and 
footwear industries to implement sustainable chemical management best practice possible 
across the entire value chain. 
 
4.  CHEMICAL MANAGEMENT  SYSTEMS 
In recent years, the implementation and  utilization of a Chemical Management Systems 
(CMS) in textile production have been a common procedure. It is very much useful to comply 
with existing legislation and also to fulfil customer demands, on  a very competitive market.  
The basic concept of  various CMS are to handle possible obstacles occurring due to the 
complexity of the supply chain. Several textile brands and companies use a variety of tools 
and routines to manage potential risks of chemical use in their supply chain (Fransson and 
Molander, 2013). These elements are in short: business agreements (business to business 
contracts), restricted substance list (RSL), audits at textile plant, routine procedures for 
material testing, and dialog and collaborations to enable mutual understanding of risks with 
handling chemicals both for the environment as well for workers and users. 
The chemical inventory acts as the heart of a chemical management system. It comprises all 
relevant data for the safe and proper use, handling practices, and procedures to be followed by 
company staff in connection with the company chemical management system. The database 
are divided into various sub categories. The number of sub categories are varied in accordance 
with the requirements and process range of the company. Typical components of  a chemical 
inventory for textile companies are illustrated in Fig.3.  As seen in the figure there are many 
divisions of the inventory such as;   Emergency Preplanning & Response,  Fire and Life 
Safety, Hazard Communications, Environmental Permits; restricted Chemicals List and 
Personal Protection Equipment (PPE) selection.   
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Basic information relevant to describe a chemical  includes a standardized identity data and 
additional specifications.  In general, chemicals are communicated via trade names, chemicals 
company names, unique chemical identification number (chemical abstracts service 
registration numbers (CAS RN). The extent of this information should be included in the 
database of the chemical inventory. It may be shared via dialog, email, excel sheets, business 
systems, contracts, and transaction receipts 
 

 
Figure 3.   Basic  Components of  a Chemical Inventory for Textile Chemicals 

 
A chemical management system should recognize steps in factory operations where chemical 
risks may exist from purchasing operation until the disposal. It shoul also be capable of 
identifying appropriate measures and controls to reduce or eliminate any potential risks. And 
naturally, a mechanism should exist to ensure that these risks remain controlled over time, and 
that possible new risks are identified before they cause any harm. 
A necessary prerequisite to such an organized approach to chemicals is the recognition by 
factory management that chemical safety is an important issue, and the expression of that 
importance and of management commitment to the issue in a factory policy. Additionaly 
factory management  must demonstrate its commitment by designating qualified personnel to 
evaluate the issues associated with chemicals: what is being done, and what should be done? 
Appropriate work practices and procedures should be identified, and those that appear to be 
inadequate should be changed and improved.  
 
5.  DESIGN OF  A CHEMICAL MANAGEMENT  SYSTEMS FOR TEXTILE MILL 
The first step in the design of a chemical management system is  to establish the framework of 
the chemical inventory, in consideration of the needs and requirements of a safe chemical 
management.    
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The structure of the data base is arranged to cover general requirements of such system 
together with the company specific data. The basic structure of the system is given in Fig. 4. 
chemical data. It is designed as a relational database incorporating eight sub sections. Some of 
the data fields are to be selected from predefined list such as the function or main  class of  
chemicals.  
 

 
Figure 4.   Basic  Components of  a Chemical Inventory for Textile Chemicals 

 
The system allows the user to enter a new chemical or to select among the list of chemicals 
included in the database. The basic identification keys are Chemical Name, CAS number, 
Trade name, Vender Name and Manufacturer Code.  A screenshot of the system is given in 
Fig. 5. Apparently the menu has seven separate window screen  used for Chemical Identity, 
Technical Spects, Compatibility and acceptability, Usage and Handling Data, Inventory 
information and Emergency information.  
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Figure 5.   The Screenshot of the Chemical Management Software 

 
6.  CONCLUSION 
In this paper, strategies and environmental approaches are evaluated in order to eliminate 
hazardous chemicals in the perspective of sustainable textile production. In order to achieve 
the safe use of chemicals and to control the hazards which are threating the health of the 
workers and environment,   all textile factories, especially dyehouses need to implement a 
chemical management system.  
The content and requirements of  textile based chemical regulations and standards such as are 
taken into consideration.  
In order to conduct an efficient and controlled chemical management a chemical data base is 
required. The frame f a chemical database is developed.  
A proper chemical management system enables the conduction of correct and safe actions of 
handling, using and storing of various chemicals together with the emergency responses. 
These actions are carried out in accordance with the Material Safety Data Sheet of chemicals 
which are easily accessible through the chemical management system 
Consequently, the establishment of a reliable and efficient chemical management  for textile 
production and the assistance of safe handling, correct  labelling and  decisive  traceability  
are essential for  a sustainable and clean production of textiles.  
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Background 
Emulsions have been widely used as immunological adjuvants, those could use materials 
derived from plants such as cottonseed oil or minerals such as zinc. Can be formulated at the 
nanometric scale, a field little explored up to now. The main objective of this study was to 
develop a nanoemulsions and evaluate their effect as immunological adjuvant. 
Methods 
Formulated CN (Cottonseed oil) and CNZ (Cottonseed oil whit ZnO nanoparticles) 
nanoemulsions were characterized by AFM, DLS and FTIR. Safety, dose, antioxidant and 
phagocytosis were evaluated in mice macrophages. In mice, immune stimulation was 
determined by the cytokines and antibodies production. 
Results 
The CN presented a higher particle size (543.1 nm) that CNZ (320 nm). By FTIR presence of 
oil functional groups was confirmed both in CN and CNZ. Nanoemulsions (1.25 to 10 
µL/mL) had no toxic effect (p=0.108). All doses tested for CN and CNZ induced nitric oxide 
and antioxidants in dose dependent. Subcutaneous tissue treated with nanoemulsions showed 
inflammation with higher leukocyte infiltration. Intraperitoneal inoculation with showed a 
high recruitment of intraperitoneal cells (CD14+ phenotype) (p=0.0001). CN increased 
macrophages phagocytosis in C. albicans-phagocytosis assay (p=0.004) at 3 h and increased 
(p=0.002) nitric oxide production at 2 h. CNZ stimulated a major INFγ secretion compared 
with FCA at day 7. A major IL-2 secretion of was observed at days 7 and 14. The 
nanoemulsions didn’t affect antibody production. CN induced a significant production of IgG 
against OVA.  
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Conclusions 
The two nanoemulsions with adjuvant and antioxidant capacity, are capable of generating 
leukocyte infiltration and increase the cytokines and antibodies production. 
Keywords: infiltration, immunological, recruitment 
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Abstract 
Inflammatory bowel disease (IBD) is a global chronic disease with long duration and repeated 
relapse. Currently, it still lacks effective approaches of preventing IBD. Food derived 
oryzanol (ORY) possesses extensive biological activities, such as ameliorating bowel 
diseases, anti-oxidation and anti-obesity. However, the mechanism of ORY in preventing 
colitis remains unclear. The present study aims to explore the potential mechanism of ORY in 
dextran sulfate sodium (DSS)-stimulated colitis in a rat model. The results showed that the 
symptoms of colitis were significantly improved with the administration of ORY. 
Mechanismly, the expression levels of Zonula occludens-1 (ZO-1), Claudin-1, Occludin, 
MUC2, and TFF3 were elevated through ORY treatment, suggesting that oral ORY relieved 
the degree of gut barrier damage in DSS-induced rats. Meanwhile, 16S sequencing results 
revealed that ORY supplementation increased the abundances of Alloprevotella, Roseburia, 
Treponema, Muribaculaceae, and Ruminococcus, which are associated with the synthesis of 
short-chain fatty acids (SCFAs). Furthermore, GC-MS results confirmed that ORY 
supplementation reversed DSS-induced reduction of acetic acid, butyric acid and total acid. 
Further investigation indicated that ORY intervention down-regulated the TLR4/NF-
κB/NLRP3 signaling pathway, which is closely linked to the expression of pro-inflammatory 
cytokines and colon injury. Taken together, ORY ameliorates DSS-stimulated gut barrier 
damage and inflammatory response via the gut microbiota-TLR4/NF-κB/NLRP3 signaling 
axis. 
Keywords: biological, improved, supplementation 
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AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN MARGINAL AND STRESS-PRONE AREAS: 
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ABSTRACT 
Agriculture is considered as the backbone of Pakistan's economy and millions of people in the 
country directly rely on this sector for their food and livelihoods. Nevertheless, the rapidly 
increasing population, shrinkage of land and water resources, climate change, and stagnant 
agricultural growth are threatening the food security and livelihood of the rural population. In 
Pakistan, approximately 6 mha area is affected by soil salinity, while 5 mha area is covered by 
Cholistan and Thal. The crop yields in these areas are quite low, and a big yield gap exists 
between the potential yields and actual yields attained at the farm level. However, these areas 
may contribute a significant share towards national agricultural production and the economy 
of Pakistan, by adopting appropriate and cost-effective technologies that support soil water 
conservation, reduce direct evaporation losses, enhance stress tolerance, and improve soil 
water balance. Biodegradable and superabsorbent polymers (BSPs) can be used as an 
efficient, sustainable, and environment-friendly approach to ensure the profitable cultivation 
of crops in marginal and stress-prone areas. Application of BSPs may increase the water and 
nutrient holding capacity, reduce irrigation requirement, ensure uniform water consumption, 
facilitate rapid root growth, minimize nutrient losses, and enhance soil physical properties. 
Nevertheless, most of the superabsorbent polymers particularly from synthetic sources are too 
costly and are difficult to apply on a field-scale by resource-poor farmers. Moreover, synthetic 
polymers are not easily degraded in soil and may cause environmental pollution. It is, 
therefore, inevitable to focus on the production of BSPs with plants/microbes, and their 
hybrids which are environmentally and economically acceptable for the farming community. 
Dr. Saddam Hussain is the pioneer scientist working on the synthesis of novel plant-based 
BSPs from agricultural waste. He has successfully tested the efficacy of these polymers under 
different abiotic stresses including salinity and drought. Here, he will comprehensively 
discuss the potential use of BSPs for enhancing crop productivity and resource use efficiency 
in marginal and stress-prone areas. He will highlight the current state of knowledge, new 
progress made along with future research trends, and major challenges hindering the wide-
scale application of BSPs in Pakistan. 
Keywords: Abiotic Stresses; Biodegradable and superabsorbent polymers; Crop Productivity; 
Sustainability   
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REDUCING THE CARBON FOOTPRINT IN AGRICULTURAL CROPS THROUGH 
THE USE OF SMART NITROGEN 
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Summary 
The agricultural field in contemporary society contributes significantly to carbon emissions 
and directly through the use of nitrogen-based products, products that, once evaporated from 
the soil structure (through various physico-chemical processes or evaporation), lead to the 
appearance of greenhouse gases , an aspect that will affect both the agricultural field and 
human and animal health. Technologies applied in the field of agriculture (ploughing, 
plowing, sowing, etc.) as well as nitrogen-based fertilization products determine a large 
contribution to the carbon footprint of different agricultural crops (legumes, large crops, etc.), 
regardless of the periods of application and the amount and the type of fertilizer per 
agricultural crop. From the scientific literature, it was determined that over 70% of the total 
emissions are represented by the use of nitrogen-based fertilizers (chemical complexes, urea, 
etc.), both chemical and organic fertilizers - their production, application and direct emissions 
(volatilization, decomposition, etc.) . Also, the use of pesticides, herbicides and other plant 
protection products both in the amounts indicated per hectare (depending on the type of 
agricultural or horticultural crop) leads to an alarming increase in the carbon footprint. This 
paper aims to briefly present a simple way to combat the increase in carbon footprint by 
reducing chemical fertilizers on agricultural crops, obtaining smart nitrogen from plant 
residues of previous agricultural crops, storing carbon by using plant residues as energy, 
mitigating carbon emissions and obtaining mineral elements for plant growth and 
development. 
Keywords: carbon footprint reduction, smart nitrogen, green technologies, sustainable 
agriculture  
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FIRST REPORT OF SERPENTINE LEAF MINER, PHYLLOCNISTIS POPULIELLA 
CHAMBERS (INSECTA: LEPIDOPTERA) ON POPULUS CILIATIA (SALICACEAE) 

IN KASHMIR, INDIA 
 
Deen Mohd Bhat 
Department of Zoology, Govt. College for Women, Cluster University  
 
Abstract 
The paper reports the occurrence of serpentine leaf miner, Phyllocnistis populiella Chambers 
(Lepidoptera) for the first time on Populus ciliatia (Salicaceae) in Kashmir, India. P. 
populiella is a leaf mining pest which attacks young leaves of the host plant. The young larvae 
eat within the leaf tissue and create serpentine mines in the leaves. In severe infestation, 
nearly 70 percent of the leaves of the host plant have been found to be damaged. In this 
investigation, the seasonal occurrence and biology of this leaf miner on poplar has also been 
studied. 
Keywords: Lepidoptera, Phyllocnistis, Populus, Kashmir 
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IMPACT OF ANTIDEPRESSANT PAROXETINE ON THE GROWTH RATE OF 
THE FRESHWATER CHLOROPHYTE PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA 

IN AQUATIC SYSTEMS 
 
Vidya Padmakumar 
Department of Zoology, Bangalore University 
ORCID: 0000-0002-3830-4232 
 

Abstract 
A common SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) administered to individuals with 
mental illnesses is paroxetine. There have been reports of synthetic drugs in ambient 
waterbodies, including paroxetine. In this study, Pseudokirchneriella subcapitata, a 
freshwater species, is used to assess the effectiveness of paroxetine. Using standard 
procedures, the 72-hour growth inhibition assay for mortality was carried out. The chemical 
was shown to be exceedingly toxic to the microalgae, resulting in a 48-hour inhibition of 
growth. These findings demonstrate the benefits of using a multi - faceted model to 
comprehend the drug's impact on microorganisms other than its targets. Additional 
investigation into toxicities is thus recommended since the data show that paroxetine 
negatively impacts aquatic life at levels many magnitudes greater than those found in urban 
effluent quantities. 
Keywords: Pseudokirchneriella subcapitata; SSRI; paroxetine; algae; antidepressant 
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Abstract 
The mechanisms involved in the selection of ovulatory follicles in farm animals are still 
poorly understood. Surges of follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone 
(LH) contribute to follicular growth at all stages of development and are consistently 
characterized by loci of a specific response to gonadotropins. This rise, in conjunction with 
feedback, contributes to the activation and selection of follicles in the pre-ovulation stage. The 
biosynthesis of steroids in the ovarian follicle is associated with two cellular models, and 
there are hypotheses showing that androgens are produced and released from one cellular 
model (theca cells) and then these androgens must be aromatized and saturated to estradiol in 
the second cellular model (granulosa cells). In this regard, many studies still attribute the 
source of estradiol to theca cells alone. In vitro and in vivo studies conducted on granulosa 
cells isolated from ovarian follicles in the pre-ovulatory phase have shown that progesterone 
is produced as a result of the LH's sudden surge.  Besides, FSH and dihydroxytestosterone 
(DHT) act synergistically to accelerate progesterone production in in vitro- isolated granulosa 
cells. Relevant studies provided preliminary evidence on the interaction of steroid and protein 
hormones in the regulation of steroid biosynthesis in granulosa cells. Currently, biochemical 
evidence has indicated that granulosa and theca cells are required for the synthesis and 
production of estradiol. This was followed by the initiation of cellular and molecular bases to 
explain the synergistic effects of FSH and LH in stimulating the pre-ovulatory follicles.  
Keywords: farm animal, ovarian follicle,  steroid biosynthesis. 
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THE CLOSEST KINSHIP OF COELACANTH FISH (LATIMERIA SP.) BASED ON 
MITOGENOME SEQUENCE 
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ABSTRACT 
Coelacanth fish (Latimeria sp.) is one of ancient species in the world with known as the 
ancestral of Tetrapod species. The aim of this esearch was aimed to determine the closest 
kinship of Coelacanth fish based on the mitogenome sequence that collected from GenBank 
database. Two molecular software of BioEdit and MEGA-X were used for sequence analysis. 
The UPGMA 5000 bootstrap replication method were used in phylogenetic tree analysis for 
determining the kinship of Coelacanth fish. Present study revealed that Coelacanth fish has 
the close kinship (about 75%) with Actinopterygii superclass fishes. 
Keywords: Coelacanth fish, kinship, mitogenome, phylogenetic tree 
 
INTRODUCTION 
Coelacanth fish (Latimeria sp.) is known as the the living fossil species in the world (Cavin 
and Alvarez, 2022). The evolution study revealed that Latimeria has the extinct ancestral from 
two genera fishes of Trachymetopon (Jurassic period) and Mawsonia (Cretacious period) as 
reported by Cavin et al. (2021a). Moreover, Inoue et al. (2005) reported that the Coeacanth 
fish has been lived in the world since Silurian period (>400 Mya). In the Silurian 
(Carboniferous) period, almost chondrichthyans and osteichthyans species were developed 
(Sudarto et al., 2010; Kadarusman et al., 2020). In addition, both ancient genus fishes have the 
body length of 5 m and longer than present Latimeria (2 m) at Cenozoic period (Cavin et al., 
2021b). Coelacanth fish has higher of longevity time rather than Actinopterygians and 
Chondrosteans (He and Stewart, 2001). Mahe et al. (2021) reported that Coelacanth fish able 
to life until 100 years with 50 years of sexual maturity and 5 years of gestation length.  
Presently, there are two Coelacanth species in the world i.e. Indonesian Coelacanth (L. 
menadoensis) and African Coelacanth (L. chalumnae) fishes (Pouyaud et al., 1999; Holder et 
al., 1999). According to the IUCN Red List for Threatened Species (www.iucnredlist.org), 
African Coelacanth fishes have the conservation status of Critical Endangered. Meanwhile, 
Indonesian Coelacanth fishes have the conservation status of Vulnerable. Many studies 
argued that Coelacanth fishes are the ancient ancestral of tetrapods species in the world 
(Noonan et al., 2004; Amemiya, 2014). In addition, a lungfish (Lepidosiren paradoxa) is also 
the closer living sister group of Tetrapods rather than Coelacanth fish based on partial 
mitochondrial genes and 251 nuclear functional genes (Zardoya and Meyer, 1997; Amemiya 
et al., 2013; Brinkmann et al., 2004).  
Unfortunately, the closest kinship of Coelacanth fish has not been reported. Hence, this study 
was aimed to reveal the close phylogenetic tree of Coelacanth fish based on mitogenome 
DNA sequence that available on GenBank database. The results of this study can be used as 
the additional information to determine the origin of Coelacanth fish that important for 
evolution study. 
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MATERIALS AND METHODS 
Two mitogenome sequences from L. menadoensis and L. chalumnae. were collected from the 
GenBank database (www.ncbi.nlm.nih.gov). Therefore, a BLAST analysis was performed in 
the GenBank database to get the close kinship based on percent of identity. A BioEdit 
software (Hall, 2011) was used for the alignment analysis. Thus, a MEGA-X software (Hall, 
2013) was used for obtaining the phylogenetic tree with close species using UPGMA 5000 
bootstrap replication method. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
A total 18 fish species from Actinopterygii superclass were detected as the close kinship of 
Coelacanth fish (Table 1). The similar finding was reported by Brinkmann et al. (2004) that 
informing many Actinopterygii fishes (Crossostoma lacustre, Cyprinus carpio, Carassius 
auratus, Oncorhyncus mykiss, Salmo salar, Gadus morhua) that classified in similar cluster 
with Coelacanth fish based on the mitochondrial genome. Inoue et al. (2005) reported that the 
divergence time between Sarcopterygians and Actinopterygians (Polyodon spathula, 
Acipenser transmontanus) was occured at 450 Mya (Silurian period). Therefore, 
Sarcopterygians and Actinopterygians are originated from Teleostomi fishes from the late 
Ordovician or early Silurian. Mainly, the polypteriformes order fishes (Erpetoichthys 
calabaricus, Polypterus ornatipinnis, Polypterus senegalus) are close to Coelacanth fish 
rather than Acipenseriformes order fishes (Polydon spathula, Acipenser transmontanus, 
Scaphirhynchus albus) as reported by Thome and Kishino (2002). Interestingly, another 
genera of different species i.e. Andrias, Lacerta, Pan, Sus, Bos and Neoceratodus were 
developed in Silurian period and classified as sister cluster of Coelacanth fish (Sudarto et al., 
2010; Kadarusman et al., 2020)   
Mostly the Actinopterygii superclass fishes that obtained in this study were classified into 
Acipenseriformes order group with about 76% close to Coelacanth fish. In addition, six fish 
species of Homalopteroides smithi (74.83%), Culter alburnus (75.30%), Dawkinsia denisonii 
(76.46%), Albulichthys albuloides (76.12%), Anematichthys apogon (75.89%) and 
Cyclocheilichthys janthochir (75.99%) were classified into similar clade that close to 
Latimeria clade (Figure 1). According to the mitogenome sequence information, the Tetrapod 
species were not detected as the close kinship of Coelacanth fish. Hence, the depth study with 
paleo-genomics and biochemistry approaches is important to reveal the evolution of Tetrapod 
species from molecular aspect.  
 
CONCLUSION 
The BLAST analysis with mitogenome information revealed that Actinopterygii 
(Acipenseriformes) fishes are the close kinship of Coelacanth fishes with the percent identity 
about 76%. Nonetheless, the Tetrapod species were not detected as the close kinship of 
Coelacanth fish. In addition,  Dawkinsia denisonii was detected as the closest species of 
Coelacanth fish (76.46%) based on mitogenome sequence. 
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Table 1. The result of BLAST analysis in mitogenome Latimeria menadoensis (GenBank: 
NC006921.2) 

Species Superclass GenBank Percent identity (%) 
Latimeria chalumnae Sarcopterygii AB257296.1 95.94 
Acipenser debryanus Actinopterygii AY510085.1 76.33 

Acipenser sinensis Actinopterygii KJ174513.1 76.24 
Acipenser scherenckii Actinopterygii OK094492.1 76.09 

Acipenser stellatus Actinopterygii MK213064.2 76.07 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Actinopterygii NC_050885.1 76.22 

Cyclocheilichthys janthochir Actinopterygii NC_031524.1 75.99 
Scaphirhynchus albus Actinopterygii NC_030324.1 75.96 

Scaphirhynchus platorynchus Actinopterygii MF101788.1 75.95 
Scaphirhynchus suttkusi Actinopterygii MF101791.1 75.91 
Anematichthys apogon Actinopterygii AP011250.1 75.89 
Gymnarchus niloticus Actinopterygii AP009610.1 75.57 

Culter alburnus Actinopterygii KX244762.1 75.30 
Albulichthys albuloides Actinopterygii AP011254.1 76.12 
Homalopteroides smithi Actinopterygii AP012134.1 74.83 

Brienomyrus niger Actinopterygii AP008929.1 76.45 
Dawkinsia denisonii Actinopterygii KF019637.1 76.46 
Polyodon spathula Actinopterygii AY510086.1 76.15 

Dysomma anguillare Actinopterygii MK189460.1 76.11 
 

 
Figure 1. The Phylogenetic tree of Coelacanth fish (Latimeria sp.) based on mitogenome 

sequence with UPGMA 5000 bootstrap replication methods 
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ABSTRACT 
Today’s society is very aware of health including medicines and traditional medicinal plants. 
Some people are considered in avoiding using the western medication, thus providing 
appropriate herbal dosage forms plays an important role. One of the preferred forms is the 
tablet, with its advantages including more precise dosages, easier packaging methods, fewer 
costs, and also easier use. On the other side, avocado (Persea americana) leaves are used as 
herbal medicine, especially used as a source of antioxidants, and are reported to possess anti-
inflammatory, blood pressure regulation, act as a vasorelaxant, and have an effect as an 
anticonvulsant. Thus, the preparation of good tablets from avocado leaf extract is our 
consideration in this study. The dissolution test for the avocado extract tablet was done in 
phosphate buffer at several conditions of pH for up to 120 min, and its antioxidant activity 
was analyzed showing proportional to the dissolution time. The result concluded that the 
avocado leaf extract tablet meets the required standard. 
Keywords: Tablet, dissolution, antioxidant, Persea americana 
 
 
I. INTRODUCTION 
Herbal plants are plants that are efficacious in healing or preventing all kinds of diseases 
(Yulianto, 2017). Avocados (Persea americana) are very easy to find in Indonesia, and 
famous for their delicious fruit, so many people consume the fruit by eating it directly or 
processing it. Indonesian people often use avocado leaves as a traditional medicine for people 
with kidney stones. Avocado leaves contain saponins, alkaloids and flavonoids that can be 
utilized. One of the compounds present in avocado leaf extract is a flavonoid which is useful 
as an analgesic and anti-inflammatory. The use of flavonoids is for inflammatory diseases 
(Budiman et al., 2019). 
Antioxidant compounds can reduce the risk of chronic diseases, such as coronary heart 
disease and cancer. The mechanism of action of antioxidant compounds is by capturing free 
radicals in the body. Antioxidant compounds can be obtained from plants, flower parts, leaves 
and even fruit. Plants that contain bioactive compounds such as flavonoids, alkaloids, and 
terpenoids are the main ingredients that can be used as natural antioxidants (Purwanto et al., 
2017). 
In pharmaceutical preparations there are many types of drugs, which contain one or more 
active substances in a carrier that is used as an internal or external drug, one of which is a 
tablet. Tablets are preparations that are used and are always evolving in terms of formulation. 
Tablets have several advantages such as a more precise dosage, an easier packaging method, 
less costs, and also an easier method of use (Putri & Husni, 2018). The aim of conventional 
tablets is for rapid dosage disintegration, rapid release of drug, and also tablet dosage objects.  
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The way to make conventional tablets is by pressing the medicinal ingredients and additional 
ingredients, disintegrants, binders, lubricants, and others. These tablets will be digested in the 
stomach and then the drug will be dissolved in gastric juice and absorbed systemically (Parfati 
et al., 2018). 
Dissolution is a kinetic process, and in order to know the process, observations are made of 
the amount of active substance dissolved in the medium as a function of time (Widyastuti & 
Nugroho, 2018). In vitro dissolution has been recognized as an important element in drug 
development. The dissolution test is used to test in-vitro bioavailability, because the results of 
the dissolution test are related to the availability of the drug in the body. The dissolution test 
was carried out as an initial step, prior to the in vivo test. The relationship between in vitro 
and in vivo data is usually used when wanting to develop dosage forms in order to save time 
and for the sake of a good formula (Cardot et al., 2007). 
DPPH test is an effective and fast method to see antioxidant activity. The principle of this 
method is to measure the absorbing power of an extract of a material against DPPH free 
radicals. The DPPH chromophore and auxochrome groups give a strong absorption at a 
wavelength of 517 nm with a purple color. The DPPH method can be used for samples in 
solid or liquid form (Ridlo et al., 2016). 
 
MATERIALS AND PROCEDURES 
MATERIALS  
Materials used in this research are the conventional tablets of avocado leaf extract, aqudest, 
Na2HPO4.7H2O (Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate), NaH2PO4 (Sodium Phosphate 
Monobasic Monohydrate), 1,1-Diphenyl-2-Picrylhidrazyl (DPPH), ethanol 96%. 
 
EQUIPMENT 
Equipment used in this research are digital scales (Metler Teledo PL 202-S), volume pipettes, 
pH meters, dissolution tester machines, analytical balances (Denver SI-123), chemical glass 
vials, hot plates, magnetic stir stirrers, test tubes and test tube racks, beakers, measuring cups, 
spatulas, vortex mixers, micropipette, sonicator, and UV-Vis spectrophotometer (RIGOL 
U3600). 
 
PREPARATION OF CONVENTIONAL TABLETS 
Avocado leaves were weighed, sorted and washed thoroughly, then dried at room temperature 
for 5 days. Until it has dried, weighed and then mashed with a grinder. The avocado leaf 
simplicia powder was extracted using the maceration method with 96% ethanol solvent in 
Erlenmeyer and left in a rotator shaker for 3 x 24 hours with a 1:3 ratio of simplicia and 
ethanol solution, then filtered with filter paper and a funnel. The filtrate is evaporated using a 
rotary evaporator until the ethanol evaporates and produces a thick extract. The concentrated 
extract is mixed according to the formula in the table below. 
 

Table 1.  Conventional Tablet Formulas 

NO Content Percentage 

1 Avocado extract leaf + Aerosil (2:1) 56% 

2 Lactose 24% 
3 Mg stearat 1% 
4 Talc 1% 
5 Avicel Ph 102 015% 
6 PVP 30% 
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After stirring the tablets are made into wet granules and then granulated again after the 
granule testing is complete, the tablets are formed and followed by the dissolution test 
 
DISSOLUTION TEST 
For the dissolution test, phosphate buffer with a variation of pH 5.8; 6,8; 7; and 7.4 is 
prepared in the dissolution flask. The condition of dissolution is set to 37± 0.5 ºC with stirring 
speed for dissolution flask at 75 rpm.  Sampling was done every 10 and 15 minutes up to 120 
minutes. 
 
MEASUREMENT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY  
After samples was collected from dissolution test, then it will be tested for its antioxidant 
activity. DPPH fresh stock solution (stand for 1 hour without exposure of direct light and to 
be used before 10 hours) was prepared at 80 ppm using water containing small amount of 
ethanol. Furthermore, tablet dissolution samples were mixed with DPPH, and incubate for 30 
minutes, and continued by measurement in a spectrophotometer at 517 nm. Absorbance unit 
(AU) data was collected and converted by calculation to antioxidant activity or inhibition 
percentage data using the formula: 

'�ℎå��� (%) = Cå�. *����� − Cå�. ð��<��
Cå�. *�����  × 100% 

 
 
RESULTS AND FINDINGS 
DESCRIPTIVE STATISTICAL RESULTS OF CONVENTIONAL TABLETS 
AVOCADO LEAF EXTRACT 
Table 2 below shows the descriptive results of antioxidant activity of tablet, obtained using 
analytical statistics. 
 

Table 1. Statistical Descriptive Results of Avocado Leaf Extract Tablets 
 pH 

Time (min.) 5.8 6.8 7.0 7.4 
0 48.61±0.029 54.41±0.064 49.97±0.029 49.64±0 

10 54±0.029 56.19±0.035 52.95±0  

20 57.66±0.029 61.67±0.029 55.98±0.029  

30 60.96±0.058 65.19±0.029 58.29±0.05 56.68±0.029 
40 63±0.029 67.09±0.05 60.7±0.029  

50 65.43±0.029 70.04±0 63.76±0.029  

60 67.21±0.252 71.44±0.029 66.56±0.029 62.94±0.058 
75 70.62±0.058 76.06±0.058 72±0.029 67.9±0 
90 74.72±0 78.96±0.029 73.11±0.029 71.62±0 

105 78.59±0.05 81.72±0.029 76.06±0.029 75.06±0.029 
120 83.5±0.029 86.13±0.029 80.59±0.029 78.99±0.186 

 
FACTORIAL STATISTICAL ANALYSIS (ANOVA)  
This section describes the results of the analysis of the data obtained using the 2×3×7 
Factorial ANOVA statistics conducted in this study. Table 3 shows the statistical results of 
factorial ANOVA statistic testing the difference in means between groups of data based on 
two or more independent variables and one dependent variable.   
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Tabel 2. Results of Factorial Statistic Analysis (ANOVA) 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 11,960.85 39 306.68 85,507.96 0.000 
Intercept 492,180.45 1 497,180.45 1.386E8 0.000 

pH 780.46 3 260.15 72,533.45 0.000 
Time 11,368.02 10 1,138.80 316,952.40 0.000 

pH * Time 70.55 26 2.71 756.58 0.000 
Error 0.28 80 0.004   
Total 545,026.50 120    

Corrected Total 11,961.14 119    
 
 
DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST ANALYSIS BASED ON PH VARIATIONS  
Analysis of Duncan's Multiple Range Test was carried out for variation of pH (Table 4) 
showing that pH 7.0 as the highest variable in providing a meaningful analysis obtained.  
 

Table 4. Variation of pH based on Duncan's Multiple Range Test 

pH N 
Subset 

1 2 3 4 
7.0 33 64.5424    
5.8 33  65.8461   
7.4 21   66.1186  
6.8 33    69.8994 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

 
DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST ANALYSIS BASED ON TIME VARIATION 
For variation of dissolution time, Duncan's Multiple Range Test shows that time of 
dissolution in increases with time, showing that the time variation made a significant 
contribution to the ANOVA analysis. 
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Table 5. Results of Duncan's Multiple Range Test Analysis based on Time Variation 

Time of disso 
lution 

N
Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 
1
2

50.65           

10 9  54.38          
20 9   58.43         

30 
1
2

   60.27        

40 9     63.59       
50 9      66.40      

60 
1
2

      67.03     

75 
1
2

       71.64    

90 
1
2

        74.60   

105 
1
2

         77.85  

120 
1
2

          82.30 

             
 
CONCLUSIONS 
This research concluded that analysis of antioxidant activity on the selected variation gives 
significant effect for its antioxidant activity, which is: 
1. This study proves that conventional tablets of avocado leaf extract (Persea americana) 
have antioxidant activity. 
2. Antioxidant activity of avocado leaf extract in the form of conventional extract is 
influenced by pH used in dissolution test (p=0.000). 
3. Incubation time of dissolution test effect antioxidant activity of avocado leaf extract 
conventional tablets (p=0.000). 
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OXIDE BASED SOLAR CELLS ON DEPOSITED Cu2O ELECTRODE USING 
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ABSTRACT 
Cuprous oxide (Cu2O) films were grown by thermal oxidation in furnace of changeable 
oxygen condition. The effect of the structural, surface morphology and photoelectrochemical 
(PEC) properties of Cu2O films was examined. The introduced solar cell architecture is 
inexpensive that are usually employed as electrodes in Cu2O solar cells and is composed 
almost inclusively of oxide layers. Fe3O4O/Cu2O epitaxial growths were successfully 
fabricated at low temperatures via microwave oven on thermally oxidized copper II oxide. 
The electrical properties of both p- Fe3SO4/Cu2O and copper plate films electrochemically 
deposited from one electrolyte solutions were analyzed by current–voltage measurements. 
The synthesized cells show short circuit current of 6.85mA, open circuit voltage of 141mV 
and power conversion efficiency of 0.5 × 10-�. 
Keywords: Oxide solar cells, Cuprous oxide, Electrochemically, Electrode, Cell fabrication,  
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Abstract 
Cancer is a disease in which some tissue cells grow uncontrollably and this growth spreads to 
other parts of the body, where one of the most prevalent traditional therapies for that disease 
is Chemotherapy worldwide. However, prolonged use of Chemotherapy can cause multiple 
drug resistances and undesirable side effects on other healthy cells. Therefore, there is an 
increasing interest in anti-cancer drug discovery which are less-toxic and target-focused. In 
this work, (Z,E )-vic-Dioxim containing hydrazone group ligand, LH2, with four N-donor sets 
and its coordination compounds with Ni(II), Cu(II) and Co(II) metal centers were prepared 
according to the literature. Moreover, in silico molecular docking studies were performed 
against epidermal growth factor receptor (EGFR) and vascular endothelial growth factor 
receptor 2 (VEGFR2) target proteins. Furthermore, the highest occupied molecular orbital 
(HOMO) and lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energy levels were calculated 
and quantum chemical calculations were performed. The bioactivity evaluation was 
performed also. As a result, Ni(II), Cu(II) and Co(II) metal complexes have higher binding 
affinities with target proteins when compared to LH2. Moreover, the Ni(II) and the Cu(II) 
complexes were the most promising inhibitors for VEGFR2 and EGFR, respectively. 
Therefore, those Ni(II) and Cu(II) complexes can be suggested as hit compounds against 
those cancer proteins. Besides, fit quality values of these Ni(II), Cu(II) and Co(II) metal 
complexes were convincing in the manner of their bioactivities. Furthermore, Cu(II) complex 
had the lowest ΔEgap and η values and the highest σ value when compared with the other 
compounds and has the most potent electrophile ability (acceptor ability). In conclusion, the 
results indicate that the Ni(II) and Cu(II) complexes are particularly potential anti-cancer lead 
molecules, which can be taken into account for further cancer studies. 
Keywords: Hydrazone, molecular docking, HOMO-LUMO Analysis, quantum chemical 
calculation, bioactivity. 
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Abstract                                                                                                            
Permanent Magnet Synchronous Machine or PMSM is widely applied in many high-
performance systems like industrials, transports, robotics, and others due to like high torque to 
current ratio, superpower density, exceptional efficiency, low noise, and fast response. 
However, the design of PMSM is the MIMO model and its torque is characterized by a 
nonlinear model, which means the existence of parameter uncertainties, load disturbance, and 
unmodeled dynamics, which affects its performance. In addition, it become a focal point of 
research in the field of electrical transmission, which opens up great development prospects 
for it. For this, the control techniques are designed for the PMSM performance. Several 
classical control like FOC and DTC were applied successfully on the PMSM. Although they 
enhanced dynamic performance they suffer sensitivity problems under uncertainties, and 
disturbances and cannot maintain good performance characteristics when changing speed 
among low, medium, and high speed; in addition, they are applied just on the linear model. In 
order to improve the PMSM performance under existence of the uncertainties and 
disturbances such as changes in PMSM parameters and load torque applied, robust-nonlinear 
techniques are designed. In this context, the sliding mode control (C-SMC) is one of the most 
robust nonlinear applied on the PMSM. Despite the features of the C-SMC mentioned above, 
the two main problems of the C-SMC are a chattering phenomenon and a finite-time 
convergence, which appears as an oscillation and occurs in a steady state that may excite 
unmodelled high-frequency dynamics in the system. In order to overcome this problem and 
give better performance characteristics, this paper presents the continuous approximation 
method based on SMC (SAM-SMC) applied on the current and speed loop of the PMSM 
drive. To demonstrate the effectiveness of this study a MATLAB/ Simulink is used with 
several scenarios applied. 
Keywords: PMSM drive, Nonlinear control, Robust techniques, Sliding Mode Control, 
Continuous Approximation Method. 
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Abstract 
Nickel and nickel-based alloys as protective coatings are used in various applications where 
the corrosion resistance is required. This work aims to investigate the electrodeposited nickel 
layers on copper substrates which was conducted with various stirring speeds (0 rpm and 150 
rpm).  The electrodeposition process was carried out by cyclic voltammetry in the potential 
region of -0.1 to -1.2 V vs.SCE with a scan rate of 20 mV/s at 55°C. The effect of stirring rate 
on the electrochemical behaviour and corrosion properties of the electroplated nickel layers 
was investigated by potentiodynamic polarization and cyclic voltammetry. while the structure 
and the morphology of the surface of the layers were performed by optical microscopy and 
white light interferometer “WLI”. The Ni layers have been deposited successfully on the Cu 
substrates. The results show that the stirring speed effect clearly on the grain size, the surface 
morphology, structure and electrochemical behaviour. Corrosion potential and corrosion 
current changes while the stirring speed increase. The electrochemical investigation shows 
that Ni at 0 rpm (without stirring) sample possessed the best corrosion resistance.  
Keywords: Nickel- Corrosion- stirring rate- cyclic voltammetry- WLI- Electrodeposition. 
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RESEARCH ON LOAD SPECTRUM COMPILATION METHOD OF EXCAVATOR 
CONNECTING ROD BASED ON MIXED DISTRIBUTION 
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Abstract 
The anti-fatigue design of connecting rod is the research focus in the mechanical field. If the 
load spectrum accuracy is not solved well, it will bring great errors to the fatigue analysis and 
subsequent research. The measured load data of excavator connecting rod were processed and 
analyzed, and the measured data were compressed and edited. In the process of load spectrum 
compilation, the load amplitude and frequency relationship of connecting rod were fitted 
together based on the mixed distribution, and the number of mixed distribution was optimized. 
Compared with the single peak distribution, the mixed distribution improved the energy 
utilization rate. It provides reference for the precision of fatigue life evaluation of key 
components of construction machinery equipment. 
Keywords: excavator; Connecting rod; mixed distribution; Spectrum compilation; 
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Abstract 
Zinc oxide (ZnO) has attracted a lot of interest as a semiconductor material for various 
application areas, especially in optoelectronics and protective systems[1–3], due to its 
membership in the transparent conducting oxide family and the abundance of its components. 
The properties of ZnO thin films, such as structural, optical, and electrical, are highly 
dependent on the deposition conditions, namely gas phase composition, deposition 
temperature, geometry, and specific growth technique. Thin film ZnO can be grown using 
different techniques. The most advantageous is the SILAR process. The properties and 
performance of the oxides deposited by this technique depend on several factors. The 
principal one is the precursor solution concentration[4,5]. In order to reveal the most effective 
morphological form of ZnO for deposition via the successive adsorption and reaction of the 
thin film method. The results of the synthesis and characterization of zinc oxide (ZnO) 
nanostructures thin films, successfully grown via the automated SILAR process[6]. The 
deposition is effectuated on glass substrates at room temperature under different Zn 
concentrations. The deposited films were annealed at 400°C for 1 hour in an oxygen 
atmosphere. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) 
characterizations show that the film completely covers the substrate and exhibits a hexagonal 
Wurtzite structure. The Zn concentration effect for the different films' morphology and 
structure was evaluated.  
Keywords: ZnO, thin films, SILAR 
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Abstract 
In this article, we investigate the influence of the hydrostatic pressure, magnetic field, and 
conduction band non-parabolicity on both the diamagnetic susceptibility and the binding 
energy of shallow donor impurity in a quantum disk made out of GaAs. The Hamiltonian of 
the investigated problem has been solved within the framework of the effective-mass 
approximation. The energy minimization has been performed using variational approach. Our 
results reveal that both the diamagnetic susceptibility and binding energy have been reduced 
with increasing the disk size. Moreover, the diamagnetic susceptibility increases as the 
impurity moves from the extremity to the center of the disk. However, both the diamagnetic 
susceptibility and binding energy have been improved under applied magnetic field, 
hydrostatic pressure, and by considering the conduction band non-parabolicity model as well. 
We hope that the reported results will be a modest contribution to further theoretical research 
in the field of nanostructures.1 
Keywords: Quantum disk; Hydrostatic pressure; Magnetic field; Non-parabolicity; 
Diamagnetic susceptibility; Binding energy. 

 
1 [1]  Rahmani K and Zorkani I 2009 MAGNETIC AND ELECTRIC FIELD EFFECTS ON THE BINDING 
ENERGY OF A SHALLOW DONOR IN QUANTUM DOT-QUANTUM WELL 
[2]  El-Bakkari K, Sali A, Iqraoun E and Ezzarfi A 2020 Polaron and conduction band non-parabolicity 
effects on the binding energy, diamagnetic susceptibility and polarizability of an impurity in quantum rings 
Superlattices Microstruct. 148 106729 
[3]  En-Nadir R, El Ghazi H, Jorio A and Zorkani I 2021 Ground-state Shallow-donor Binding Energy in 
(In, Ga) N/GaN Double QWs Under Temperature, Size, and the Impurity Position Effects J. Model. Simul. 
Mater. 4 1–6 
 [4]  Zorkani I, Mdaa A and Elkhenifer R 1999 Finite-Barrier Height Effect on the Magnetoabsorption of a 
Shallow Donor in a Quantum Well Wire Phys. Status Solidi B 215 1005–11 
[5]  Mmadi A, Rahmani K, Zorkani I and Jorio A 2013 Diamagnetic susceptibility of a magneto-donor in 
Inhomogeneous Quantum Dots Superlattices Microstruct. 57 27–36 
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Abstract 
One of the main problems of our time is ecology, namely environmental pollution. This 
problem inextricably linked with any human activity. For example, everyone uses clothes.   
Besides that garments help us look spectacular, express yourself or to be comfortable in 
various climatic conditions. Unfortunately, the fashion industry is one of the main causes of 
environmental pollution. According to Greenpeace 100 billion pieces of clothing are produced 
annually in the world. The volume of fashion industry waste reaches 92 million tons. The 
solution to the problem may be the selection of innovative materials that reduce the amount of 
pollution. 
Eco-friendly materials include cotton, organic linen, silk, wool. They are created from natural 
raw materials that are grown without the use of chemicals and pesticides, which is less 
harmful to the environment. But often they have such qualities as creasing, shrinkage, 
pelleting, which is not practical. Therefore, now more and more new materials are being 
developed that do not harm nature and are biodegradable.  
Silk production involves the killing of silkworms, so an alternative was invented - rose petals 
left over from production. 
To obtain wool, it is necessary to cut down forests for pastures, therefore, "vegetable 
cashmere" was created from soybeans left over from the production of tofu. 
Another example is algae bioplastic, which can even be used to make waterproof fabric, 
which New York-based designer Charlotte McCurdy was able to create. And Algalufe is 
producing a cotton-like feel from algae, which could market such fabrics. 
Based on the analysis of various methods of environmentally friendly materials and their 
properties, fabrics have been studied that can be used in garments and promoted on the market 
not only by designers, but also in mass production. 
Keywords: environmental pollution, materials, vegetable cashmere, algae bioplastic. 
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Abstract 
In our days, with the development of the economy and industry, the needs of societies for 
underground resources are increasing, and the supply-demand balance is tried to be 
maintained in this regard. In order to bring the needed underground reserves above ground, 
the size, direction, slope, geological and geophysical conditions, topographic situation, etc. of 
the mine ore, has to be assessed all together for preferring underground mining or open pit 
mining alternative. Both types of mining have their own rules that should be considered 
relative to each other, and these rules need to be paid attention to both in the design and 
implementation phases. Large volumes of ores and cover excavation are formed in open pit 
mining. Heavy tonnage vehicles and construction machinery are used to transport these 
volumes. Care must be taken in the design of the quarry mining roads used to transport these 
volumes to suitable places by these vehicles. While designing the geometry of these roads and 
carrying out measurement studies, the factors such as the topography of the land, geological 
features, climate, road horizontal and vertical geometric design principles, etc. should be 
taken into account. In addition, heavy tonnage vehicles passing through the roads should also 
be considered in the geometric design and measurement of these quarry mining roads. In this 
study, the design of the geometry of quarry mining roads and the probable failures and risks 
that may happen in measurement studies and their precautions have been tried to be explained 
in the Failure Mode Effects Analysis (FMEA) system. The probable failures and risks and 
their precautions in the design and measurement studies of the geometry of these roads have 
been tried to be explained according to the Failure Mode Effects Analysis (FMEA) sistematic 
for this investigation 
Keywords: Open Pit Mines, Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Quarry Mining Roads, 
Quarry Mining Roads, Road Geometric Design 
 
1.Introduction 
In an area where mining will be done, it is understood whether these activities can be carried 
out or not, as a result of the drillings made in the field and the evaluations of these drillings. In 
addition, it is necessary to determine the spreading area of the ore, the slope and geometry of 
the ore, and also to evaluate the reserve calculations of the ore (Kuşçu 1997). Depending on 
these studies, if mining works will be carried out in that area, whether these works will be 
open pit mining or underground mining operation is determined according to the following 
issues. These issues;  
• Ground excavability feature 
• Feature of topography 
• Geological, geophysical and tectonic conditions of the region 
• Thickness and amount of ore and cover layer  
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• The excavability feature of the cover layer on the ore, 
• The economic value of the ore, 
 
can be specified. (Kuşçu 1997). If it is decided to operate an open pit mining in the field, the 
geometric designs and measurements of the quarry mining roads that will connect this field to 
the main roads should be done very carefully. In addition, the geometric designs and 
measurements of the quarry mining roads that will connect the open pit mine with the storage 
areas of the ore and cover excavations should be done very carefully. Particular attention 
should be paid to the design of these roads, since heavy tonnage construction machines and 
transport vehicles are used especially in open pit mines. However, these roads should be 
designed very well, since large masses are transported on these roads. Figure 1 shows the 
open pit mines and an exemplary view of heavy tonnage vehicles on quarry mining roads. 
 

  
Figure 1. Open Mines and Heavy Vehicles on Quarry Mining Roads (URL-1, 2022 URL-2, 

2022). 
 
While making such road designs, map plan and survey studies are needed. In addition, in 
order to carry out these studies, precise engineering measurements are needed by using 
terrestrial studies. Again, special attention should be paid to the application works in these 
projects. Geological, geophysical, geomorphologic and tectonic characteristics of the land 
where the road to be geometrically designed must be taken into consideration while 
performing the geometric designs of the roads in the open pit mines. For this reason, it will be 
very useful to follow the main principles in road geometry design, which are stated below.  
 Road design should not be done with corrugation (the slope of which is constantly 
changing). This type of cross-section creates a danger in terms of road safety, especially since 
it causes heavy vehicles to move faster.  
 Gradually changing slopes should be preferred instead of frequently changing and 
short-length slopes in road design.  
 Care should be taken to use optimum curve radii instead of using the minimum 
curve radii calculated based on the design speed.  
 It should be avoided to put sharp curves at the end of long alignments, 
 If the deviation angle of the horizontal curve is small, the curve length should be 
kept long to prevent the fractured appearance of the route, 
 After large radius curves, there should be no abrupt transitions to small radius 
curves. 
 It should be avoided to place a short alignment between two horizontal curves in 
the same direction. In such cases, the risk of accident will increase as visibility will be 
adversely affected.   
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 In road design, especially in night driving, there should be harmony and 
coordination between horizontal and vertical curves in terms of road safety. 
 When a short vertical curve is placed at the beginning of the horizontal curve, the 
road is again given a vertical fracture appearance. If the horizontal curve and the vertical 
curve are overlapped, this broken appearance can be eliminated. (Tunç, 2003, 2004; Kiper, 
2002; KGM, 2005). 
 
Failures and risks can sometimes be encountered during the design and measurement of 
quarry mining road geometric designs in open pit mines. In order to determine these failures 
and risks in the study, both the literature was used and the experts and academicians were 
consulted. The preventions to be taken for these failures and risks determined in the FMEA 
systematic are also determined in this table. In addition to this, it is aimed to prevent great 
cost losses in quarry road projects in open pits. 
 
2. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Elements 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is a method carried out in the literature and the 
purpose of this method is to predict failures and take action in a short time (Liu et al. 2013, 
Wang et al. 2009, Chin et al. 2009). FMEA usually implement during the design stage of the 
study as well as during the application stage. In case of problems and risks to be identified in 
a project, the expenditures to be made during the design phase of the project are more 
economical in order to correct these risks. Costs increase for corrections to be made after the 
design phase. The presence of probability, severity and probability elements in this technique 
makes the technique different from other similar ones. These factors listed in FMEA are 
evaluated for all identified risks. It provides solutions by prioritizing the major risks that are 
revealed as a result of the estimations. In FMEA studies, a separate technical team should 
work according to each evaluated project. In addition, the experience of the expert team is 
required in order to determine the risks identified in the project and to take the precautions for 
these risks. In this way, the risk priority numbers are also determined. The work of technical 
personnel who can perform the tasks given in FMEA studies will facilitate the work here. In 
FMEA analysis, failures are examined within a certain rule and systematic. Three important 
elements are identified in this analysis technique.  
 Occurrence 
 Weight/Severity 
 Detection 
If these factors are examined together, the Risk Priority Number (RPN) is investigated 
regarding all risks (Su et al. 2012, Xiao et al. 2011, Chin et al. 2009, Akın 1998). This 
determined number represents the degree of significance (Liu et al. 2013, Su et al. 2012). 
After the risks are determined in the FMEA analysis, the RPN value should be started with the 
higher value and these risks should be reduced immediately. In the long term, permanent 
measures are tried to be taken for these risks. Probability severity and weight parameters are 
evaluated together in finding the RPN values for FMEA (Su et al.2012, Xiao et al.2011, Chin 
et al. 2009, Akın 1998). 
 
 
RPN = P (Probability) * W (Weight-Severity) * D (Detection)                                              (1) 
 
The reference tables used for the selection of probability, weight and detectability values used 
in the calculation are given below. Table 1 shows the frequency and degree of failure 
(Probability-O) in projects (Akın1998, Su et al. 2012 Xiao 2011).   
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Table 2 shows classification of the effect of severity or weight in the calculation of the RPN 
value (W) (Akın 1998). At the same time table 3 shows the detectability (D) degree (Akın 
1998). Additionally table 4 shows the risk priority number (RPN) evaluation table (Akın 
1998).  

 
Table 1. Failure Occurrence Rate and Degree (Probability-P) (Su et al. 2012, Xiao 2011, 

Akın1998) 
Failure occurrence rate Failure probability Degree 

Very High- Inevitable failure 
Higher than ½ 10 

1/3 9 

High repetitive Failure 
1/8 8 

1/20 7 

Medium Occasional Error 
1/80 6 

1/400 5 

Low-Relatively low error 
1/2000 4 

1/15000 3 

Very little-Unlikely error 
1/150000 2 

Lower than 1/150000 1 
 

Table 2. Determining the effect of severity/weight (S-W) (Akın 1998) 
Effect Severity Effect Degree 

High hazard comes 
without warning 

Potential unwarranted failure with catastrophic impact. 
 

10 

Hazard comes without 
warning 

Potential unwarranted failure with high damaging effect. 9 

Very High 
The type of failure that can cause severe injury with 
devastating effect, causing complete damage to the 

system. 
8 

High 
Failure type which cause complete damage to the 

equipment and cause death, poisoning, 3rd degree burn, 
acute death, etc. type of error with effect. 

7 

Medium 
Limb and organ loss, severe injury, cancer, etc. that 

affect the performance of the system. Error. 
6 

Low 
Fracture, permanent minor disability, 2nd degree burn, 

concussion, etc. Error 
5 

Very Low 
Injury, minor cuts and scrapes, bruises, etc. errors that 

cause minor injuries and short-term discomfort. 
4 

Little Risk that aggravates the operation of the project 3 
Very Little Failure causing irregularity for project 2 

None No Impact 1 
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Table 3. Determining the effect of detectability (D) (Akın 1998) 
Detectability Probability of Detectability Degree 

Indistinguishable 
It is not possible to detect the cause of the potential error 

and the subsequent error. 
10 

Very Little 
The detectability of the cause of the potential error and 

the subsequent error is very remote. 
9 

Little The cause of the potential error is far 8 
Very Low Potential risk recognition is very low 7 

Low Potential risk recognition is low 6 
Medium Potential risk recognition is moderate 5 

High average 
High average detectability of the cause of potential error 

and subsequent error. 
4 

High Identifying the cause of potential error is high 3 
Very High Potential risk recognition is very high 2 

Almost definite Potential risk recognition is almost certain 1 
 

Table 4. Risk Priority Number (RPN) Evaluation Chart (Akın 1998) 
RPN  Value Prevention 

RPN  <  40 There isn't any case for taking action. 
40  ≤  RPN  ≤  

100 
Medium level  risk, prevention can be 

carried on 

RPN  >  100 
High level risk, necessitates carried on 

prevention. 
 
RPN values used and found in FMEA analyzes determine the risks to be considered as 
priority. In addition, the RPN values found and evaluated after this analysis are a good guide 
for technical personnel working on this subject for improvement studies. 
 
3.FMEA in the Design and Measurement of Quarry Mining Roads in Open Pit Mines 
Open pit mining operations are among the mining activities that need to be done very 
carefully, as in underground mining operations. In order for these mining activities to progress 
regularly, the measurement, design and projecting activities carried out here must be done 
very carefully. In open pit mining operations, horizontal and vertical geometric design, field 
measurements and field applications of quarry mining roads should be done carefully in order 
to transport large volumes of mineral reserves and cover excavation to appropriate storage 
centers and stock them. It is possible to encounter errors and risks at many stages in such 
matters. In this study, some probable failures that may happen in the design and measurement 
of in quarry Mining Roads have been tried to be given in the FMEA chart in Table 5. During 
the study, both the literature and the opinions of the experts on the subject were consulted 
about the risks found and the precautions to be taken for these risks. Accordingly, the 
following risk and failures types have been determined. It is also reflected in the table what 
preventions should be carried on due to these failures and risks. 
 Failures and risks arising from geological and geophysical deficiencies in the design of 
quarry mining roads in open pit mines (Process No: M1), 
 Failures and risks caused by horizontal and vertical geometric design deficiencies in 
the geometric design of quarry mining roads in open pit mines (Process No: M2), 
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 Failures and risks caused by topographic map and plan inaccuracies in the geometric 
design of quarry mining roads in open pit mines (Process No: M3), 
 Failures and risks caused by inaccuracies in application measurements on quarry 
mining roads in open pit mines (Process No: M4), 
 Risks arising from coordinate errors in the geodetic network of measuring points in the 
measurement of quarry mining roads in open pit mines (Process No: M5), 
 Risks arising from exploration and feasibility mistakes made in the field in the design 
of quarry mining roads in open pit mines (Process No: M6), 
 Failures and risks caused by measuring devices in the measurement of quarry mining 
roads in open pit mines (Process No: M7), 
 Risks arising from expropriation map errors in the design and measurement of quarry 
mining roads in open pit mines (Process No: M8), 
 Risks arising from cadastral map errors in the design and measurement of quarry 
mining roads in open pit mines (Process No: M9), 
 Failures and risks caused by inconsistencies in the decision making of the units 
making the quarry mining roads project in open pit mines (Process No: M10) 
 
4. Results 
In open pit mine operation areas, the design and surveying of quarry mining roads is an 
important issue in taking the amount of ore or cover excavation to the storage area. The 
operation of heavy-duty machines on these roads also increases the maintenance and repair 
costs of the roads. For this reason, it is necessary to be very careful in the design, 
measurement and construction stages of these roads in open pit mining. In this study, which 
was made by making use of the literature and experts on the subject, the following risks were 
at the forefront as the first 3 risks. 
 Failures and risks caused by horizontal and vertical geometric design deficiencies in 
the geometric design of quarry mining roads in open pit mines (Process No: M2), 
 Failures and risks caused by topographic map and plan inaccuracies in the geometric 
design of quarry mining roads in open pit mines (Process No: M3), 
 Failures and risks arising from geological and geophysical deficiencies in the design of 
quarry mining roads in open pit mines (Process No: M1), 
With this study, it is aimed to guide the technical and expert personnel dealing with such 
projects, that they should pay attention to these risks and failures and what precautions they 
should take in case of encountering these errors and risks. 
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Table 5. Possible Failures and Risks in Designing and Measuring the Geometry of quarry 
mining roads in open pit Mines 
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Abstract 
With the increase in the urban population in the world, traffic problems have started to 
increase in these cities and the solution of these problems has become necessary. In the 
design, construction-measurements and operation stages of immersed type tunnel projects that 
play an important role in solving traffic problems, it is more likely to encounter with a lot of 
risk groups due to probable defects and insufficiencies. In order to control those encountered 
defects and risks along with the proposed solutions and to prevent those risks in advance of 
their occurrence, conducting systematic risk analyses and audits should be necessary in each 
stages of this kind of projects. Those analyses and controls, while maintaining more healthy 
progress of implemented immersed type tunnel projects, on the other hand, they also provide 
means of more robust design works in the future similar projects. With this analysis, it is tried 
to put forward the possible risks, defects and risks that might be emerged during the design, 
construction-measurement, and operation stages of immersed type tunnel projects even by 
receiving consultancy views from the relevant experts on this field. Those failures risks and 
defects have been studied along with the proposed solutions with risk investigation method 
(Failure Mode Effect Analysis) (FMEA). As a result of this conducted investigation, it is 
aimed to provide guidance for what kind of defects and risks to be encountered by the teams 
that work in this field and to provide explanations for what kind of precautions to be taken 
when encountered with this kind of risks and failures.   
Keywords: Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Immersed type tunnels, Risk Analysis, 
Risk Management. 
 
1.INTRODUCTION 
Finding alternative transportation implementations being a current important issue due to the 
increase in the urban traffic density (Bäppler, 2016). These implementations are being 
realized either for public transportations (Metro, City Bus, Bus Rapid Transit systems, etc) or 
private transportations and pedestrian trips. In urban settlement areas, one of the most 
optimum methods, is tunnelling applications although their overall cost is reasonably high 
(cost of feasibility reports, mapping and geodetic measurements, geologic and geo-physical 
studies, construction activities, and operation costs …etc). Especially, in metropolitan areas, 
due to the virtual high prices of lands and  excessive expropriation costs of exceeding 
construction costs required in order to realize the transportation solutions such as motorways 
and railway systems, tunnel applications are the first thing come to mind.   
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Owing to the tunnel applications, besides reducing the expropriation costs, shorter and 
flexible access provisions will also be able to maintain in urban transportation network. 
Furthermore, initial investment costs reasonably high however; with regard to long term 
transportation planning these type of tunnel applications are becoming feasible. There are a 
few tunnel types in urban transportation. These are;  
 Immersed Tube Tunnels, 
 Cut and Cover,  
 NATM, New Austrian Tunnelling Method 
 TBM, Tunnel Boring Machine  
These tunnel types are also divided into different types, in the scope of this study immersed 
type tunnels are considered such as Steel and Concrete Immersed Tube Tunnel. Immersed 
Tube Tunnels that are encountered worldwide, have wide implementation cases for specific 
tunnel solutions (Marshall, 1999; Heijmans and Jansen, 1999; Lykke and Kerk, 2005; Gokce, 
et al., 2009). Those tunnels that are used in order to pass the sea base or river base in most 
cases, however they are preferred in cases that lowering under sea base level is not required or 
in the situations that the soil type on the sea base is either loose or very soft. So, considering 
the issue with regard to cost advantage, immersed type tunnels are used in cases that they are 
feasible comparing the alternative methods. Immersed type tunnel implementations are 
preferred in cases that the soil type is very soft, tunnelling with TBM or NATM methods 
carry big risks and applications with those methods are not feasible or impose high cost in 
those type soils. Immersed type tunnel implementations have some advantages in the above 
mentioned soils and passing through the sea base, however they have some disadvantages as 
well. In figure 1 schematic view is given for immersed type tunnels.  
Advantages; 
 They are one of the most suitable methods in order to make tunnel for passing through 
sea base level. 
 Improved quality control processes and easy adaption to sea bed geology (Lia, at all), 
 It is a convenient method for tunnelling in soft soils,  
 It is not required to go down into deep sea base level, 
 It provides proper passing in shorter distance comparing to bridge and boring tunnel 
passing,  
 Due to the fact that most of the construction processes are completed on the ground, 
production and assembly processes will be able to make easily with standard construction 
material and workmanship (Gursoy, 1995; Rasmussen, 1997).  
Disadvantages 
 Construction cost is reasonably high comparing to other tunnel types, 
 Construction period is longer,  
 Design processes are complicated, 
 Production period is longer and risky, 
 Additional construction site is required for production of tunnel segments 
 Specific equipments might be needed for placing and joining the tube components 
(Gursoy, 1995), 
 Making mistake is reasonably high due to requirement of sensitive engineering 
measurements, 
 Service life is reasonably shorter with regard to other tunnel types,  
 Maintenance and repair costs are higher than the other tunnel types,  
 Structural work or soil improvement is required in the water 
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Figure 1 Schematic View Relevant to Immersed Type Tunnel Sections 

 
In order to proceed the immersed tube tunnel project successfully, geodetic and 
hydrographical measurements that are made in these projects play an important role. In order 
to define the route for immersed tube tunnels in the sea basin, hydrographical (bathymetric) 
measurements have to be made in a sensitive manner along with the GPS measurements 
during the implementation of the designed project becomes very important (He et al., 2003; 
Yavuz, 2011).  In addition to these measurements, measurements of the cross-section of 
placement (canals) of the immersed tubes in the sea basin in a sensitive manner also become 
necessary in order to proceed the existing project smoothly. Again, in the immersed type 
tunnel projects, the placement (canals) of the immersed tunnels in their intended location in 
the canal in the sea basin, by way of correct measurement also consists of the other leg of the 
whole measurements in this type projects. In the advance of these activities, in order the 
realize the this engineering measurement activities the following steps have to be taken; 
 Formation of geodetic triangulation network in the project zone and realization of 
sensitive measurements (GPS/GNSS), 
 By utilization of geodetic triangulation network, geodetic polygon network 
establishments and sensitive measurements (GPS GNSS), 
 Formation of levelling network that includes the whole project zone and making the 
sensitive measurements (Digital Levelling Instruments), 
 Making the base maps and plans of the project region, (Total Station, GPS/GNSS), 
 Conducting the field measurements of the shaft and approach tunnels, (Total Station, 
GPS/GNSS), 
 Conducting the bathymetric map studies for the Project area  (Echosounder, RTK-
GPS) 
In the application of the immersed type tunnel implementation projects, a lot of measurement 
and different monitoring systems could be used all together or alternately. Specially, a tunnel 
elements assembly and montage control necessitates ultimate sensitivity. For that reason, 
ultrasonic waves are being used along with the GPS systems during the assembly of these 
elements in the project and acoustic positioning systems are being preferred. Again, in the 
echosounder aided measurements for sea basin and route definition studies, vertical position 
(Z), and GPS (vertical position (X,Y)) are being used all together. In the figure 2, in advance 
of immersed type tunnel construction bathymetric mapping schema is seen that are made in 
the joint GPS and echosounder togetherness.  
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Figure 2 Bathymetric Mapping Schema that is made in Advance of Immersed Type Tunnel 

Construction and with Togetherness of GPS and Echosounder 
 
2. Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 
Failure Mode Effect Analysis systematic is carried out in order to eliminate the risks and to 
control and define them starting from the most important ones onward that might emerge in 
the applied projects and systems before they turn into harmful manner (Akın 1998, Liu 
vd.2013). In addition, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) analysis supply that risks 
are understood before they occur, when considered according to other risk methods. This 
systematic has a very common usage area. In addition, it is a strong analysis technique that 
predicts risks and blocks failures. (Chin vd.2009, Liu vd.2013, Wang vd. 2009). This 
technique could be realized generally in the project design process as well as in the project 
realization process. Correction of the failures specified in the FMEA process can only be done 
at the initial stage of the project with the least cost. The precautions that are taken at the finish 
of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), are carried out at their lowest cost grade during 
the plan process. Any change that might be made in the stages of post design process, is likely 
to cause so much more costing. In this method, the detectability factor is used together with 
the probability, severity or weight factors. This systematic supply to find solutions by 
handling the important risks primarily that are defined as the result of the estimations.  
In FMEA studies, a team of experts who have a good understanding of this analysis should 
work. In order to make RPN definitions with this systematic, the experience of expert teams is 
required. At the same time, the team must be formed from the people that have different job 
profiles and departments.  
Throughout the plan and application phases, the defects that form the FMEA systematic is 
investigated in a defined systematic manner and equation. In the mentioned analysis 
technique, 3 basic elements that determine the order of risks are evaluated together. These are 
defined in the follow given way; (Akın 1998, Chin vd. 2009,Su vd.2012, Xiao vd.2011). 
  (Probability-Occurrence) 
  (Weight-Severity) 
  (Detectability) 
Besides, another important aspect of this element, representing the ability level of the 
definition of defect in advance of its emergence. There are several methods of defining the 
degrees of specified elements.   



 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 
WEB: https:// www.cappadociacongress.org 
E-MAIL: cappadociacongress@gmail.com 

 

1784 

Numerical dashboards have been used here regarding this issue. In order to evaluate these 
three risk factors together, the RPN value is calculated for each risk. The RPN value 
calculated here determines the importance of the risks (Su vd. 2012, Liu vd.2013). While 
evaluating the RPN values, numerical values are used for the importance levels of the 
elements determined above. The RPN value is determined for each risk. Afterwards, for the 
risks with a high RPN value in the short term, it is requested to take the measures of these 
risks. In the long range, it is expected to take measures to remove these risks. The RPN values 
define for each failures in the FMEA systematic are obtained by evaluating the probability 
severity and detectability values together (Su et al.2012, Xiao et al.2011, Chin et al. 2009, 
Akın 1998). 
 
RPN = P (Probability) * W (Weight-Severity) * D (Detection)                                            (1) 
 
Reference tables that are used to select the Occurrence (O), Weight (W)-Severity (S), and 
Detectability (D) elements in calculation are given. Table 1 indicates, the defect degree 
Occurrence (O) in projects. Table 2 indicates the defect of weight or weight or severity effect 
(W-S) in calculation of RPN value and table 3 shows, the Detectability (D) degree. In Table 4, 
RPN values are shown. RPN values allow taking into account the risks that need to be 
addressed first in FMEA analyses. However, it also provides priority rating of the defects and 
will be consisting a beneficial guidance for the experts that make the recovery works in RPN 
values that are found in projects in post assessment period for FMEA analyses.  
 

Table 1. Failure Occurrence Rate and Degree (Probability-P) (Su et al. 2012, Xiao 2011, 
Akın1998) 

Failure occurrence rate Failure probability Degree 

Very High- Inevitable failure 
Higher than ½ 10 

1/3 9 

High repetitive Failure 
1/8 8 

1/20 7 

Medium Occasional Error 
1/80 6 

1/400 5 

Low-Relatively low error 
1/2000 4 

1/15000 3 

Very little-Unlikely error 
1/150000 2 

Lower than 1/150000 1 
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Table 2 Determining the Effect of Weight-Severity (W-S) (Akın 1998) 
Effect Severity Effect Degree 

High hazard comes without 
warning 

Potential unwarranted failure with catastrophic 
impact. 

10 

Hazard comes without 
warning 

Potential unwarranted failure with high damaging 
effect. 

9 

Very High 
The type of failure that can cause severe injury with 
devastating effect, causing complete damage to the 

system. 
8 

High 
Failure type which cause complete damage to the 
equipment and cause death, poisoning, 3rd degree 

burn, acute death, etc. type of error with effect. 
7 

Medium 
Limb and organ loss, severe injury, cancer, etc. that 

affect the performance of the system. Error. 
6 

Low 
Fracture, permanent minor disability, 2nd degree 

burn, concussion, etc. Error 
5 

Very Low 
Injury, minor cuts and scrapes, bruises, etc. errors 

that cause minor injuries and short-term discomfort. 
4 

Little Risk that aggravates the operation of the project 3 
Very Little Failure causing irregularity for project 2 

None No Impact 1 
 

Table 3. Determining the effect of detectability (D) (Akın 1998) 
Detectability Probability of Detectability Degree 

Indistinguishable 
It is not possible to detect the cause of the 
potential error and the subsequent error. 

10 

Very Little 
The detectability of the cause of the potential error 

and the subsequent error is very remote. 
9 

Little The cause of the potential error is far 8 
Very Low Potential risk recognition is very low 7 

Low Potential risk recognition is low 6 
Medium Potential risk recognition is moderate 5 

High average 
High average detectability of the cause of potential 

error and subsequent error. 
4 

High Identifying the cause of potential error is high 3 
Very High Potential risk recognition is very high 2 

Almost definite Potential risk recognition is almost certain 1 
 

Table 4. Risk Priority Number (RPN) Evaluation Chart (Akın 1998) 
RPN  Value Prevention 
RPN  <  40 There isn't any case for taking action. 

40  ≤  RPN  ≤  100 
Medium level  risk, prevention can be 

carried on 

RPN  >  100 
High level risk, necessitates carried on 

prevention. 
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3. FMEA Analysis in Construction and Measurement Projects for Immersed Tube 
Tunnels Structures.  
A lot of defects and risks are encountered in design, application and construction of the 
immersed type tunnel projects. In order to solve these encountered defects and potential risks, 
making control and risk analysis in each stage of this type projects becoming essential. In 
order to make these assessments and controls, healthy progress of the implemented projects in 
design and post design period is being maintained. According to these facts, in Table 5a, 5b, 
and 5c potential risks, defect types and their effects that are encountered during the immersed 
type tunnel projects design, implementation and operation stages are given in the FMEA 
systematic frame and relevant RPN values are reviewed with relevant calculations depending 
on the gained experience in these type of projects. In our study, a total of 7 numbers of risks 
are found during the design process of the these projects. (Table 5a). These risks are listed 
below;  
 Errors in bathymetric mapping. (Process No: A10-1).  
 The errors that are arising from the geometric elements in tunnel construction. 
(Process No: A10-2) 
 Geological and geotechnical factors (insufficient drilling or lack of geological maps) 
(Process No: A10-3) 
 Delay and prevention of legal permissions due to non-compliance with the legislation. 
(Process No: A10-4) 
 Ecosystem and environmental risk factors. (Process No: A10-5) 
 Excess of budget costs in the design of the project. (Process No: A10-6) 
 The errors that are resulting from the geometry of the geodetic network pre-
construction stage. (Process No: A10-7) 
Likewise, in this study a total of 11 numbers of risks are found for these projects during the 
implementation-construction–measurement stages. (Table 5b).These risks are listed below; 
 Deterioration in reinforced concrete structures.( Process No:B10-1) 
 Insufficiencies in tunnel beds (material errors, failure in endurance)( Process No:B10-
2) 
 Measurement failures in immersed tunnel segments during placement of tunnel 
segments in the tunnel beds.( Process No:B10-3) 
 Tunnel Floatation Risk(Process No:B10-4) 
 Negative influence of water pressure (Process No: B10-5) 
 Overloads (burst effect), unwanted loads (seismic loads) internal stresses and loads  
(torsion and shear)( Process No:B10-6) 
 Material quality(Process No:B10-7) 
 Construction and installation errors- sealing material between the tube 
segments(Process No:B10-8) 
 The human factor hazards and risks (work accident)( Process No:B10-9) 
 The human factor hazards and risks (traffic accident)( Process No:B10-10) 
 Economic risks due to delays and disagreements between units in the execution of the 
project. (Process No: B10-11) 
Likewise, in this study a total of 5 numbers of risks are found for these projects during the 
operation stage. (Table 5c). These risks are listed below; 
 Natural Disaster Management in Operations. (Process No: C10-1) 
 Ships and Submarines Strike. (Process No: C10-2) 
 The human factor hazards and risks (fire) (Process No: C10-3) 
 The human factor hazards and risks (traffic accident) (Process No: C10-4) 
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 Failures in traffic monitoring, alarm and signalling systems. (Process No: C10-5) 
In Table 5a, 5b, 5c, a total of 23 aspects have been considered that might be a subject of 
control and might form risk factor depending on the experiences that are gained in these 
projects. Among the defined these 23 numbers of defects and risk factors, according to 
calculated RPN values, 17 numbers are determined as high risk group and 6 numbers are 
considered as medium risk group. The preventions to be carried out to decrease the failures 
values of the high together with medium risk groups determined in the FMEA analysis have 
been defined by taking into account professional experience and relevant legal requirements, 
and It is considered to reduce the RPN elements in the immersed type tunnel. 
 

Table 5a The Type of Risks that are Defined in Design-Project Stages in Immersed Type 
Tunnel Projects 
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Table 5b. The Type of Risks that are Defined in Implementation-Construction-Measurements 
Stages in Immersed Type Tunnel Projects. 
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Table 5c The Type of Risks that are Defined in Operation Stages in Immersed Type Tunnel 
Projects 

 
 
4. Results 
The immersed type tunnel projects as with the other geographic based engineering projects, 
consists of design and development, construction-measurement and operation stages. In each 
part of these stages, it is likely to encounter potential risks and defects. For that reason in this 
kind of important engineering projects, to conduct control, audit and risk analysis becoming 
mandatory. The realized control, audit and risk analysis play an important role in finalizing 
these projects in a successful manner. Therefore, conducting these controls and analyses with a 
specialist team work in this field, will provide a lot of benefits for gaining sufficient knowledge 
and experience toward achieving and performing future similar projects.  
The systematic FMEA Analyse that are made in this study for immersed type tunnel projects, 
will provide a useful guidance for the expert people that will undertake efforts and 
improvement studies in that kind of projects. In this study, in the design, construction-
measurement and operation stages of immersed type tunnel projects, due care is given for the 
most probable 23 numbers defects and risks factors (high and medium range risk groups) by 
expert people in this field. Besides, with consideration of each risk factor the proposed 
solutions with reference to legal requirements are given with Table 5a, 5b, and 5c.  
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When we examine these errors according to FMEA systematic and RPN values, the following 
10 failures come to the fore. It is necessary to be very careful for these possible risks, which 
are determined by the literature review and the opinions of experts. However, the preventions 
specified in Table 5a, 5b, 5c should be taken immediately. 
 Construction and installation errors - sealing material between the tube segments B10-
8 
 The human factor hazards and risks (fire) C10-3 
 Overloads (burst effect), unwanted loads (seismic loads) internal stresses and loads  
(torsion and shear) B10-6 
 Insufficiencies in tunnel beds (material errors, failure in endurance) B10-2 
 Natural Disaster Management in Operations. C10-1 
 Negative influence of water pressure B10-5 
 Tunnel Floatation Risk B10-4 
 Errors in bathymetric mapping A10-1  
 Material quality B10-7 
 The human factor hazards and risks (traffic accident)(Proses No:B10-10) 
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MORPHOLOGIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE SLAB IN 
ANCIENT BUILDINGS OF DERB SULTAN 
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Z. Beidouri 
Mechanical, Productive and Industrial Engineering Laboratory, Higher Institute of 
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Mechanical, Productive and Industrial Engineering Laboratory, Higher Institute of 
Technology, Hassan II University 
 
Abstract 
The objective of this article is to make a visualization of inspection at the level of the old 
traditional buildings of Derb-sultan damaged as well as a morphological and mechanical 
analysis about the samples based on reinforced concrete slabs. Observations and field 
examinations have shown that among the major manufacturing defects identified is that the 
dimensions of the reinforcements have been ignored. This resulted in a significant reduction 
in the strength of the sections, as well as an insufficient anchorage length in the longitudinal 
and transverse reinforcement. In addition, poor placement of concrete, walls made of rubble 
stones of different grain sizes and non-standard aggregates reinforced with red clay and 
cement can be considered as another manufacturing defect. The morphological study by SEM 
clearly shows that the Ca/si ratio is too low for all the samples, which may be the major 
problem of the reduction in the compressive strength of the concrete slabs studied. With 
regard to the mechanical properties by the test of the resistance to compression and bending, 
the values obtained are too low compared to the adolescent building. Several effects such as 
the porosity, the hardening, the age, the type of aggregate and the water-cement ratio as well 
as the Ca/Si ratio of the samples studied, can interpret these results. 
Keywords: Traditional building, Concrete slab, Morphologic, Mechanical properties, 
Porosity, Ca/Si ratio. 
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ANALYSIS OF DISSIPATION ENERGY BY THE EXTENDED FINITE ELEMENT 
METHOD OF A 2-DIMENSIONALS PROBLEMS 

 
BENTAHAR Mohammed 
Department of Civil and Hydraulic Engineering, Faculty of Technology, Tahar Moulay 
University, Saïda, LABAB Laboratory, ENP Maurice Audin 
 
BENTAHAR Abdessamed 
Center of research and development of DAR BEIDA 
 
ABSTRACT  
Fracture mechanics or fatigue mechanics based on classical fracture assessments start from 
the cracks found or assume the maximum conceivable crack sizes. Fracture mechanics 
properties are highly dispersive and react sensitively to different technological parameters. 
Physical damage and crack propagation due to fatigue or environmental impact also come 
from random operations; Therefore, the analysis of the crack parameters of the material is an 
important effect for describing the stress state. Nowadays, materials occupy a very necessary 
place in modern industry for the study of the life of such structure. This article deals 
numerically the evolution of (ALLDMD) dissipation energy for an initial rectilinear crack of 
α=0°. Furthermore, the second case study is based on a crack inclined by the orientation angle 
α=15°, 30°, and 45°. The X-FEM extended finite element method was used. In addition, the 
linear elastic isotropic homogeneous material was applied. Thus, the 4-node quadratic CPS4R 
elements were used. The crack is then modeled numerically using the ABAQUS finite 
element calculation code. Characterization parameters such as ALLDMD dissipation energy 
and von Mises stress were calculated. In addition, the results obtained concerning the 
numerical simulation were compared and discussed between the different  mesh approximate 
total size TGA=1, 2 and 3mm. A good correspondence was obtained between the different 
comparison results concerning the evolution of the Von Mises stress in all the modeling cases 
of our work.  
Keywords: analysis, X-FEM, dissipation energy,   Crack,  CPS4R 
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THE ANALYSIS OF AN INITIAL CRACK BY THE APPLICATION OF THE SFEM 
METHOD OF A ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE 

MATERIAL 
 

BENTAHAR Mohammed 
Department of Civil and Hydraulic Engineering, Faculty of Technology, Tahar Moulay 
University, Saïda, LABAB Laboratory, ENP Maurice Audin 
 
BENTAHAR Abdessamed 
Center of research and development of DAR BEIDA 
 
Abstract   
In fracture mechanics, most components or structures generally contain defects of various 
natures or sizes which, for practical or economic reasons, are never completely eliminated. 
The incidence of structural integrity defects can be assessed by knowing the stress intensity 
factor and the contour-J integral. Thus, fracture mechanics based on the solutions by the 
numerical methods. In effect, The application of numerical methods, today occupies a much 
needed place for modeling, and for finding solutions to any problem related to fatigue and 
damage to materials. This article deals numerically with the evolution of the stress intensity 
factor and the integral of the contour J in I mode, of an initial rectilinear crack of languor 
a=0.7, 1.4, 2.1, 2.8 and 3.5mm, with different ratio a/w=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5mm. By the 
stretching finite element method (SFEM) of the (UHMWPE) Ultra High Molecular Weight 
Polyethylene material.  On the other hand, the creation of the parametric mesh based on the 
computer language (FORTRAN) and to create a model of the square crack front with 5 
contours of size L=1mm. In addition, the simulation was done by Abaqus 16.3.1 code. The 
maximal circumferential stress criterion MCSC were applied. Other materials like Alu20-17 
and Steel XC65-90 were used to make the comparison. Crack parameters, such as stress 
intensity factors KI, KII and J-contour integral were evaluated. The results obtained in our 
work have justified that there is a proportionality between the three materials.  
Keywords: Numerical simulation; SFEM; UHMWPE;  FIC; J; Crack 
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VALORISATION OF BRICK WASTE AS AGGREGATE IN THE PRODUCTION OF 
SELF-COMPACTING CONCRETE 

 
A. MESSAOUD DJEBARA 
LABMAT Laboratory, ENP-MA  
 
M. MOULI, K. AYED 
LABMAT Laboratory, ENP-MA  
 
A. MEDJAHED 
LABMAT Laboratory, ENP-MA  
 
Abstract 
The main objective of this study is to evaluate the possibility of valorization of brick wastes 
as aggregates in the confection of self-compacting concretes (SCC). 
The experimental study consists in comparing self-placing concretes with recycled brick 
aggregates with different substitution rates (0, 50 and 100%) of natural limestone aggregates.  
For this purpose, the following parameters were studied for the SCC with different 
substitution rates: 1) Rheology according to the requirements of the EN NF 206-9 standard. 2) 
compressive strength determined at 3, 7, 28 and 90 days, 3) thermal conductivity λ measured 
at 90 days 4) total immersion absorption assessed at 90 days. 
 It was concluded that the substitution of brick aggregates does not affect the rheology but 
decreases the mechanical strength and thermal conductivity of SCC and increases the 
absorption. 
It is noted that pre-wetting of the brick aggregate is necessary before casting. 
The results of this study showed that brick aggregates can be used as aggregates in the 
manufacture of SCC. 
Keywords: Valorisation, self-compacting concrete, brick aggregates, rheology, thermal 
conductivity, absorption. 
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STUDY ON THE MECHANISM OF IN-SITU STRESS RELEASE IN DOUBLE 
CUTTER HEAD TUNNELING 

 
ZHAO Mingkai 
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School of Construction Machinery, Chang 'an University 
 
JIN Xinyu 
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School of Construction Machinery, Chang 'an University 
 
WANG Huihui 
Key Laboratory of Road Construction Technology and Equipment of Ministry of Education, 
School of Construction Machinery, Chang 'an University 
 
ABSTRACT 
With the rapid development of the traffic field, shield tunnel engineering has been widely 
used. In order to overcome the stability problem caused by the first stage excavation of the 
single cutter head in the complex geological environment of the mountain gorge, this paper 
adopts the second stage excavation of the double cutter head and uses the software ABAQUS 
to simulate the excavation.Reflect the impact of mountain tunnel excavation on the 
displacement deformation, stability, energy rate and ground stress release on the upper, lower 
and right side of the tunnel. The results show that the two-stage excavation can significantly 
improve the release of ground stress, reduce the single release of ground stress, improve 
tunnel stability, and reduce the possibility of rock burst. When the distance between the disk 
surface is 30m, that is, the second stage excavation is carried out after the completion of the 
first stage excavation, the best effect can be achieved to avoid the intersection phenomenon of 
ground stress caused by the first and second stage excavation at the same time. When the 
excavation diameter of the same level is 2m, the performance is the best. The ground stress is 
evenly distributed in two excavations, accounting for half of the total ground stress and 
ensuring the minimum peak value of the ground stress.When other conditions are the same, 
the tunnel deformation and displacement of the first stage excavation is similar to that of the 
two stages excavation, especially the different distance between the two knife plates has little 
influence on the tunnel deformation and displacement. 
Keywords: Double cutter pan, Two stage excavation,  Distance between plates, Diameter of 
excavation,  Stress of earth 
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STRUCTURAL BEHAVIOURS OF ACACIA KAMERUNENSIS FIBER 
REINFORCED CONCRETE 

 
Adegbesan Ololade O. 
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Olukanni Temitope I. 
Department of Civil Engineering, Federal University 
 
ABSTRACT 
Cracks in concrete, which could be classified according to their thickness as fissures or 
fractures, are serious problems in the concrete construction industry that can negatively affect 
aesthetics, durability and, most importantly, the structural characteristics of concrete elements 
in a project. The research was to investigate the characteristics of acacia kamerunensis fiber in 
the improvement of these weaknesses when inputted in reinforced concrete. The acacia 
kamerunensis as fibre were cut into smaller length, soaked and treated so as to avoid early 
decay of the fibre. The fibres were randomly inputed in the beam of size 100mm x 100mm x 
500mm without consideration for its length and diameter, however the length was within a 
limit of 50mm. The incorporation of acacia kamenrunensis fibers in concrete very slightly 
decreased the compressive strength of concrete. The 0.75% acacia kamenrunensis fibers 
fraction achieved the highest compressive strength of 21.42KN/mm2 when compared to other 
fractions such as 1% and 1.25%. this might be due to the difficulties in compaction which 
created voids as a result of balling effect and improper bonding with the concrete. The fibre 
was able to increase the flexural strength such that concrete inputted with 0.75% acacia 
kamenrunensis fiber by percentage achieved the highest flexural strength of 25.13KN which 
was 0.84% more than the control sample. The optimum percentage of acacia kamenrunensis 
was determined to be 0.75%, at which the maximum compressive and flexural strength were 
achieved at minimum reduction of workability beyond which there is drastical reduction in 
compressive and flexural strength Further studies could be carried out with volume fraction of 
the fibers ranging from 0% to 0.75% so as to determine the optimum volume fraction and the 
mechanical characteristics of the AKF concrete can be enhanced with plasticizer 
Keywords: Compressive, Concrete, Cracks, Fibre, Flexural, Workability 
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TRANSPORTATION AND THE SPATIAL STRUCTURE 
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ORCID: 0000-0002-6295-8578 
 
ABSTRACT 
At the local, national, and international levels, transportation has a significant impact on the 
spatial structure. There has been a huge growth in mobility and accessibility along with 
modern economic processes. Such circumstances are intimately tied to the growth of 
transportation networks, both in terms of their capacity and geographic reach. Additionally, it 
highlights the significance of particular dimensions like nodes, locations, networks, and 
interactions. Transport had multiscale effects on the spatial structure. The demand, the areas 
they serve, and the networks that support movements are intricately entwined in transportation 
systems. Information technologies, which can support, change, replace, or increase 
transportation activities, are changing mobility and its relationships with geography. The 
purpose of this paper was to introduce the typology and geography of networks in order to 
apply them to each case study as well as each region and city. 
Keywords: Geography; Transportation network; Topology; Spatial structure. 
 
I. Introduction 
Like many other networks, transportation networks often take the form of a set of locations 
and a set of links that reflect relationships between those places. Each transport network has a 
unique topology, which describes how the network is set up and connected. The network 
shape and amount of connectedness are two of this structure's most basic components. 
Depending on a set of topological criteria that describe them, transport networks can be 
divided into distinct groups. Thus, a fundamental typology of transport networks that takes 
into account both their geographic context and their modal and structural properties may be 
established [1, 2]. 
Numerous factors can be used to categorize transportation networks (Figure 1). A road map, 
for example, is a tactile network representation that closely resembles reality. In contrast, an 
abstract network would just be a symbolization of the nodes and flows (such as an airline 
network). Given their geographic context, transportation networks can be classified according 
to how close they are to major features of an area, such a coastal network. Additionally, 
networks have a direction and a scope that closely resembles their market or geographic 
coverage. A branch of mathematics called graph theory was established to deduce structural 
features from these numbers, and it uses the number of nodes and edges to explain the 
complexity and structure of transportation networks [3, 4].  
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Figure 1. Typology of transportation networks 

 
II. Methodology 
Through international trade, transportation supports and sculpts economic specialization and 
productivity on a global scale. Markets and development prospects are expanding because to 
transportation improvements, but not always equally. The spatial organization of the global 
economy and the design of global transportation networks both reflect its disparities. 
Globalization led to an increase in interdependencies and a growth in spatial fluxes (trade). 
The majority of global flows are supported by telecommunications, sea transport, and air 
transport due to their size of service. There are two main viewpoints that can be used to 
analyze the nature and geographical organization of these flows in order to explain regional 
variations in growth and accessibility (Figure 2).  
 

 
Figure 2. Levels of spatial structure for transportation 

 
III.  Analyses and Discussion 
The connection of the global spatial organization, which frequently reflects a network 
structure, is an a priori condition of that organization. Its primary elements are the nodes, 
foreland (which often connects to the rest of the world via air and sea travel), and hinterlands 
(regional connectivity usually by land transport systems). By utilizing the accessibility and 
economies of agglomeration principles, a region can build up a number of significant 
multimodal infrastructures, such as port and airport terminals, strengthening its connection. 
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When these nodes serve as an interface, they can be thought of as gateway systems (or 
regions) that connect important circulation networks and have a significant impact on the 
worldwide distribution of freight. Additionally, gateways serve as bottlenecks in the 
transportation of goods around the world, placing restrictions on their capacity, the efficiency 
of their infrastructure, or their supply. 
Regions are frequently arranged along a network of interconnected cities that together make 
up what is known as an urban system. An urban system's primary geographical foundation is 
made up of a number of market regions, each of which depends on how active a certain center 
is in proportion to the friction of distance. Most regions' spatial organization can be 
categorized into three categories: 
- A collection of places for specialized businesses like manufacturing and mining, which 
frequently cluster together based on locational variables like access to labor, raw resources, or 
markets. They frequently focus on exports and provide the majority of a region's fundamental 
growth. 
- A collection of service industry locations, such as those for management, banking, retail, 
wholesale, and other related services, that prefer to congregate in a network of central 
locations (cities), offering the best accessibility to workers or potential clients. 
- A system of transportation nodes and links, such as highways, railroads, ports, and airports, 
that provides service to important economic hubs. 
Although transportation is a crucial component of rural spatial organization, its effects on 
local spatial organization are most pronounced in cities. Urbanization and transportation are 
connected ideas, especially as transportation influences the size and scope of cities. Every city 
depends on the demand for freight (consumption products, food, energy, construction 
materials, and waste disposal) and passenger (residence, work, purchases, and leisure) 
mobility. The breadth and amplitude of migrations translate urban demographic and spatial 
evolution in space. The most significant factors influencing the local urban spatial structure 
are the employment and attraction zones (Figure 3). 
 

 
Figure 3. Modes of structure 

 
The historic city was small and constricted in size, built for pedestrian interactions and 
constrained by them. The expansion of the city into new neighborhoods was made possible by 
the development of the first urban transit networks in the 19th century. The local spatial 
arrangement was still compact, and the vast bulk of movements were still made up of 
pedestrians. Urban transportation is still a key component of the spatial organization in many 
European and Asian cities, which are still somewhat cramped. 
The popularity of motorized transportation, particularly the private automobile, and the 
growing separation between the home and the office. The distance between employment and 
residential areas has increased the quantity and duration of commuting journeys. 
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Public transportation handled all aspects of commuting before suburbanization. Today, the 
majority of these excursions are supported by automobiles, but the city provides a wide 
variety of transportation options. Although motorization is a prevailing tendency in 
developing economies as well, it is particularly common in densely inhabited, industrialized, 
and urbanized areas. 
 
IV. Conclusions 
The vehicle has undoubtedly influenced the spatial layout of modern cities, but gentrification 
and disparate increases in land values are just two major socioeconomic elements that have 
influenced urban growth. The spread of the automobile has resulted in an urban growth that 
depends on individual mobility and allows for space allocation between frequently 
incompatible urban purposes (residential, industrial, commercial). However, given that 
suburban and exurban developments frequently take place along concentric rings within 
significant metropolitan areas, distance decay continues to be a factor in the construction of 
urban spatial organization. Thus, transportation aids in the localization of space. But it also 
needs to adjust to urban morphologies. Urban centers and transportation systems interact and 
support one another. 
For purposes including shopping, professional services, education, and recreation, many 
people travel to places known as attraction zones that are connected to transportation modes. 
A certain hierarchy of services exists within metropolitan areas, similar to the central places 
idea, ranging from the central business district (CBD), which offers a wide range of 
specialized services, to small local centers, which offer basic services like grocery and 
personal banking. 
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ABSTRACT 
Concrete is versatile building material which is used in almost all construction works. Key 
factor of fibrous concrete is that enhance the properties of concrete. It can be used in humid 
environments with significant role. Utilization of concrete is increasing day by day and 
considered as 2nd largest building construction material. By the use of fibrous concrete, few 
environmental issues have been addressed. Keeping in this view, an experimental study is 
conducted to evaluate the strength of fibrous concrete made with corncob ash of different 
percentages 0%, 2%, 4%, 6%, 8% and 10% as a partial replacement of cement. In this 
connection, fifty-four cylinders of six mixes are prepared. Workability of fresh concrete is 
checked during the pouring of concrete cylinders. Poured cylinder samples are left for 
different curing ages at 7, 14 and 28 days. After curing, compression and split tensile tests are 
performed on hardened concrete cylinders to evaluate the strength properties. Workability of 
six mixes lies between 40mm - 80mm. Test results shows that compressive and tensile 
strength of concrete gives the better results at 2% of corncob ash which increases 8% increase 
in strength as compared to normal concrete but more addition of corncob ash have a minor 
impact on strength. Fibrous concrete is suitable for humid environment where high strength 
and voids less concrete are required. Addition of waste corncob ash improves the strength 
parameters as well as the acoustical properties. Addition of waste corncob ash improves the 
strength parameters as well as the acoustical properties.  
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After checking the evaluations of concrete strength and durability, fibrous concrete can 
recommend to modify the structure as per cultural demand.  
Keywords: Corncob ash, Fiber reinforced concrete, mechanical properties, Eco friendly, 
sustainability 
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