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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link 

Name” and solidify the session. 

 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. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

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

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

Points to Take into Consideration - 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. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans 

sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 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 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

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

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası 

gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

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

exp. H- 1, Lütfi ARSLAN 

 

CONGRESS LANGUAGES: English and All Turkish Dialects 
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-Opening Speech- 

Date: 21.03.2022 

Ankara Time: 10.00 - 12.00 

 

 
 
 

Prof. Dr. Nihat ŞINDAK 

Rector of Siirt University 
*** 

Prof. Dr. Emine UZUNALI 

Chairman of the Organizing Committee 

 

*** 

Assoc. Prof. Dr. İrfan ERTEKİN 
Organizing Committee 

 

 
 

 
 

 

Zoom Meeting ID: 896 5078 6642 

Zoom Passcode: 222000 
 

 

PARTICIPATING COUNTRIES:  

Turkey, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Bulgaria, Egypt, Canada, Hungary, India, Indonesia, 

Iran (Persia), Italy, Kazakhistan, Kosovo, Libya, Macedonia, Malaysia, Morocco, Moldova, Nigeria, 

Pakistan, Philippines, Romania, Poland, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Ukraine, Vietnam  



 

 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Fatih CIG 

Authors Affiliation Presentation title 

Aynur Bilmez Özçinar Siirt University Food grade oil quality of sesame (Sesamum indicum L.) 

Emral Gülçek Siirt University Maternal-child health: a recent review 

Emral Gülçek Siirt University Home health care: a recent review 

Mehmet Yilmaz Siirt University 
Cancer during pregnancy: a review of systematic reviews and 

meta-analysis 

Fatih Çığ 

M. Zeki Karipçin 
Siirt University 

The effect of bacteria applications showing accd activity on 

the seedling of Lycopersicon esculentum L. seeds under lead 

contaminated media 

M. Zeki Karipçin 

Fatih Çığ 
Siirt University 

The effect of bacteria applications showing accd activity on 

the seedling of Lycopersicon esculentum L. seeds under nicel 

contaminated media 

Füsun Gülser 

Arzu Çığ 
Siirt University Responses of some ornamental plants to boron fertilization 

Füsun Gülser 

Arzu Çığ 
Siirt University Usıng of soıl condıtıoners in ornamental plants cultıvatıon 

Arzu Koçak Mutlu Siirt University Formation Of Color In Plants 

Altay Babacan Fethi Sekin Pediatrics Hospital Paraganglioma (case presentation) 

Sipan Soysal 

Murat Erman 

Fatih ÇIĞ 

Siirt University 
Role of plant growth-promoting rhizobacteria in abiotic 

stress: A Review 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 

 

 

  

21.03.2022

Ankara Time: 10:00–12:00

Siirt University



 

 
 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Suleyman KOZAT 
Authors Affiliation Presentation title 

Alpin Tukay 

Nazlı Gülriz Çeri 

Gizem Sakalli 

Aydın Adnan Menderes University 
Morpometric evaluation of the proximal humerus and its 

importance in sex determination 

Havva Gezgin Yazici 

Müşerref Didin 
Kütahya Sağlık Bilimleri University Age-friendly city 

Handan Güler 

Funda Evcili 

Mine Bekar 

Gülbahtiyar Demirel 

Sivas Cumhuriyet University 
Examining the branches of science and subject areas of 

postgraduate studies on aging in the last 10 years in Turkey 

Handan Güler 

Mine Bekar 

Gülbahtiyar Demirel 

Nurdan Kaya 

Sivas Cumhuriyet University Older person: asexual person 

Yasemin Genç Siirt University 
Evaluation of hbsag and anti-hcv seroprevalence and 

hepatitis b immunıty in pregnant women 

Feyza Nazik 

Gülay Manav 

Özlem Doğan Yüksekol 

Bingol University 

The effects of training knowledge and beliefs  about breast 

cancer and breast self examination in female Turkish  

adolescents: quasi experimental  study 

Süleyman Kozat Van Yuzuncu Yıl University 
Importance of trace elements copper, zinc, manganese and 

selenium in terms of health and diseases of ruminant animals 

Süleyman Kozat Van Yuzuncu Yıl University Fluid therapy in hematological emergencies in cats and dogs 

Süleyman Kozat Van Yuzuncu Yıl University Fluid therapy in calf diarrhea 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 
  

21.03.2022 | SESSION-1 | HALL-1

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. M. Fırat BARAN 
Authors Affiliation Presentation title 

Ahmet Çoban 

Ayşen Kocalar 
Dicle University 

Evaluation of relationship between the general competencies 

for teaching profession and questions of public personnel 

selection exam 

Serhat Süral Pamukkale University 
Investigation of relationship between teacher motivation 

levels and learning strategies of teacher candidates 

Eyüp Saritaş Istanbul University Sinological studies in germany during the 17 thcentury 

Serkan Gökalp Mersin University 

The investigation of the relationship between the ethical 

leadership behaviors of middle school principals and social 

capital levels of teachers 

Serkan Gökalp Mersin University 

The relationship between the school principals’ 

transformational leadership and skills of diversity 

management according to middle school teachers’ 

perceptions 

Şehmus Turan 

Nazım Imal 
Bilecik Seyh Edebali University 

In outdoor lighting, determination of armature mounting 

locations and distributions 

Yavuz Türkan 

Zeynep Karagüzel 
Bingol University 

Problems encountered in the cost of forage crop production 

and solution suggestıons: the case of muş 

Ismail Süphandaği Mus Alparslan University Tanpınar and literary criticism 

Fırat Yildiz Van Yuzuncu Yıl University V. S. naipaul's approach to colonized societies 

Fırat Yildiz 

Aydın Görmez 
Van Yuzuncu Yıl University Obscurity in the novels of kazuo ishiguro 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

  

21.03.2022 | SESSION-1 | HALL-2

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Emine KUCUKER 

Authors Affiliation Presentation title 

Emine Kucuker 

Erdal Aglar 
Siirt University 

The effects of training systems on coloring in braeburn and 

red chief apple cultivars on m26 and mm106 rootstocks 

Emine Kucuker 

Erdal Aglar 
Siirt University Effects of arbuscular micorhizal fungus applications on fruit 

Mehmet Can Karakaya 

Abdullah Karasu 
Uludağ University 

Faba bean (Vicia faba l.), turkey broad bean cultivation area 

and production 

Feride Öncan Sümer Aydın Adnan Menderes University 

Investıgation of the effects of dıfferent zınc fertilizer 

applications on some yield properties and grain yield in 

soybean second product 

Barış Eren 

Mehmet Zeki Koçak 

Fatih Demirel 

Igdır University 
Path analysis on character association in some emmer wheat 

landraces 

Aytekin Ekincialp 

Selma Bitik 
Van Yuzuncu Yıl University 

Determination of some quality parameters of tomato fruits 

which were harvested with different fertilizer applications 

and different perıod 

Muhammed Said Yolci 

Yunus Emre Arvas 
Van Yuzuncu Yıl University Phototherapy and some plants used in phototherapy 

Muhammed Said Yolci 

Yunus Emre Arvas 
Van Yuzuncu Yıl University 

Production and sustainability of medicinal and aromatic 

plants 

Fatma Mungan Kiliç 

Murat Kiliç  
Mardin Artuklu University A review on verbascum taxa distributed in mardin province 

Mehmet Emre Erez Van Yuzuncu Yıl University 
Comparison of methods used in allelopathic studies and 

misapplications 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
  

21.03.2022 | SESSION-1 | HALL-3

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Zeynep DUMANOGLU 

Authors Affiliation Presentation title 

Ali Gülaydin 

Mustafa Barış Akgül 

Özgül Gülaydin 

Siirt University 
Treatment of distal antebrachium fracture with open 

infected tissue loss in a dog by ilizarov external fixator 

Nazife Gözde Ayter 

Arpacioğlu 

Zekiye Budak Başçiftçi 

Murat Olgun 

 

Eskişehir Osmangazi University 

Investigation of some features affecting production and 

production of six-row barley (Hordeum vulgare l.) varieties 

brought in eskisehir conditions 

Fatma İşbilir 

Ece Incebiyik 
Siirt University 

Investigation of the morphologic and histological structure 

of the kidneys in hamadryas baboon (Papio hamadryas) 

Zeynep Dumanoğlu 

Kağan Kökten 
Bingol University 

Investigation of some physical characteristics of festuca 

species 

Ali Ünver 

Ebru Karakaya Bilen 

Hüseyin Erdem 

Siirt University 
Sexual cycle in sheep and some reproductive traits of assaf 

breed sheep 

Ceyda Bilgiç 

Tuğba İrem Günaydin 

 

Eskişehir Osmangazi University 

Inverse gas chromatographic determination of the surface 

energy of garden grass 

Yakup Onur Koca Aydın Adnan Menderes University 
Determination of yield and yield components of late sown 

corn for silage 

Mustafa Gülen 

Şevket Alp 
Van Yuzuncu Yıl University 

İmprovement works in close environment of historic 

buildings: the case of hoşap castle 

Yaşar Subaşi Direk 

Furkan Yildiz 

Şevket Alp 

 

Van Yuzuncu Yıl University 
An evaluation on the current status of the historic fountains 

in siirt city center as cultural heritage 

Yusuf Evin 

Nazım Imal 
Bilecik Seyh Edebali University 

İn photovoltaic panels, for energy efficiency increase 

cooling analysis 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

  

21.03.2022 | SESSION-1 | HALL-4

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Emrah YERLIKAYA 

Authors Affiliation Presentation title 

 

H. Halil Sağlam 

 

Siirt University 

 

Siirt theme and intertexts in the narratives named sefertası, 

teneke ayna ve çarnaçar mahallesi 

 

Reşit Uğran 

 

Batman University 

 

Apelin and obesity 

Murat Seven 

Fikri Erdemci 

Zekeriya Özcan 

Mus Alparslan University Histopatologıcal effects of covıd-19 infectıon on testicular 

tissue 

Çağdaş Kaynak 

Hasan Karageçili 

Siirt University Examination of clinical features and laboratory findings of 

hypertension patients infected with covıd-19 

Bayram Deleş 

Neriman Aral 

Ardahan University Examination of pre-school teachers' attitudes towards art 

education 

Emrah Yerlikaya 

Halil Coskun Celik 

Hasan Karagecili 

Siirt University Examination of changes in nutrition and physical activity 

status of nursing students in the covıd-19 period 

Ahmet Çoban 

Rozerin Bozan 

Dicle Üniversitesi Evaluation of presidency annual programs in terms of 

teacher and teaching profession 

Reşat Deger Siirt University Economic development of football and market share in 

sports economy 

Adem Erol Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

Investigation of the change in the agrıculture of some 

legume forage crops assessed as green forage in turkey 

Mehmet Salih Keskin  

Ömer Şahin                                                       

Siirt University Obtaining hydrogen from sodium borohydride hydrolysis 

with bimetal co-ni-b catalyst and kinetic properties 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
  

21.03.2022 | SESSION-1 | HALL-5

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION:  Prof. Dr. Ramazan DEMIRBAG 

Authors Affiliation Presentation title 

 

Zafer Gülsar 

 

National Education Department 

The effect of motıvation on exam-focused study skills 

 

Ahmet Mekin Kandemir 

 

Ankara Sosyal Bilimler University 

A criticism of philosophy schools in classıcal perıod kalām 

works: the example of sophıst (Sūfastāıyya) 

Folake T. Afolabi 

Abdurrasaq T. Sodeeq 

Bukola C. Adebayo-Tayo 

University of Ibadan Mycotoxigenic fungi Associated with fish feed samples from 

selected locations in the Southwest, Nigeria 

Florin Victor Jeflea 

Alexandru Tugui 

“Ovidius” University of Constanta The practical perspective of consulting companies about 

societal technological megatrends 

Ayşe Tan Muş Alparslan University Sytnhesis, characterization of novel 1,2,3-triazole 

compounds derived from salicylaldehyde and molecular 

docking studies. 

Abdullah Elmas Istanbul Medipol University Evaluation of president recep tayyıp erdogan's candidacy for 

president for the third time 

Mesut Aslan 

Yunus Baydaş 

Siirt University Analysis of the relationship between bitcoin and dow jones 

index with ardl and toda-yamamoto methods 

Erdal Sezgi Nahcivan Devlet University Revan in the travelogue of joseph de tournefort xviii.  

centurry    

Derya Çiçek Polat 

Muhammed Mesud Hürkul 

Ankara University An investigation on the morphology and anatomy of the 

“smoke tree” fruits in terms of pharmaceutical botany 

Emrah Lehimler  

Ferhat Çelikoğlu 

Atatürk University Changing cultural structure, pandemic and its effects on 

music education 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
  

21.03.2022 | SESSION-1 | HALL-6

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Melih KUNCAN 

Authors Affiliation Presentation title 

 

Fuat Özyonar 

 

Sivas Cumhuriyet University 

Tetracycline removal from aqueous solutions by the 

electroflotation process using steel and graphite electrodes 

Cengiz Çeçen 

M. Salih Mamiş 

Inonu University Electric field simulation of amf and rmf contact type vacuum 

circuit breakers 

Tekmile Cankurtaran 

Kömürcü 

Necmettin Erbakan University Effect of ancient wheat (einkorn and emmer) usage on some 

characteristics of boza 

Tekmile Cankurtaran 

Kömürcü 

Nermin Bilgiçli 

Necmettin Erbakan University Utilization of different fermented powder products in cracker 

production 

Ramazan Genç 

Rasim Behçet 

 

Inonu University 

 

Environmental impacts of aircraft emissions 

Melih Ateş 

Yahya Öz 

 Rasim Behçet 

 

Inonu University 

Comparıson of nanoadditive composite material and 

aluminum material thermal coeffıcients for manufacturing an 

avionics bay 

Fatma Kuncan Siirt University İnvestigation of artificial intelligence methods on different 

types of medical signals 

Mine Aslan 

Nilgün Ertaş 

Necmettin Erbakan University A study on functional improvement of gluten-free chips 

Sedat Anaran Siirt University The outlook of the public audit institution in turkey and its 

effect on judicial decisions 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
  

21.03.2022 | SESSION-2 | HALL-1

Ankara Time: 13:00–15:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Azize ŞAHİN 

Authors Affiliation Presentation title 

Emine Uyar 

Selda Polat Hüsrevşahi 

 

Zonguldak Bulent Ecevit University 

Organizational silence levels of teachers of preschool 

educational institutions 

Muhammed Oğuzhan Şahin 

Çiğdem Çalapkulu 

Sakarya University The impact of social media on development of individuals: a 

analysis on barış özcan youtube channel 

Ibrahim Cemberlitas Van Yuzuncu Yıl University One of the methods of providing funds to participation banks: 

tawarruq model and comparison with the configuration in 

conventional banks 

Ibrahim Cemberlitas Van Yuzuncu Yıl University The use of crypto coin as a digital asset and their prescribed 

methods of accounting 

Emin Yürekli Pamukkale University Kripto paraların muhasebeleştirilmesi ve uluslararası 

muhasebe standartları ilişkisi: kavramsal bir çerçeve 

Hasan Basri Memduhoğlu 

Abdülhakim Üzüm 

Siirt University Paternalist leadership behavior of school heads against 

employees 

Hasan Basri Memduhoğlu 

Mehmet Sevgi 

Siirt University Opinions of university students on the distance education 

process conducted during the pandemic period 

Azize Şahin Istanbul University A conceptual examination of customer experıence in  service 

marketing 

Azize Şahin Istanbul University Literature review as a research technique in marketing 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 
  

21.03.2022 | SESSION-2 | HALL-2

Ankara Time: 13:00–15:30

Meeting ID: 896 5078 6642 | Passcode: 222000 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Adem AÇAR 

Authors Affiliation Presentation title 

Ibrahim Firat Batman University 
Strategic management culture in universities: an analysis of 

some universities in urap turkey ranking 2021-2022 

Murat Dedeoglu Van Yuzuncu Yıl University 
Effects of technological and economic change on cost and 

management accounting 

Yusuf Aslan Siirt University 
The future of the eastern mediterranean problem and the 

effects of its solution on the region 

Mücahit Kumandaveren Siirt University 
İslamic economics as a heterodox and post-authistic 

economic approach 

Hüseyin Subhi Erdem 

Mehmet Aydin 
Inönü University 

The basis of the image of god in western thought on the idea 

of eternal return 

Pınar Bilasa 

Serpil Selen Güngör 
Gazi University 

A new approach in education educational coaching: a 

conceptual examination 

Gülseren Bürge Erdemci 

Mesut Soyalin 
Siirt University 

Role of small and medium enterprises in siirt on regional 

development 

Abdulkadir Coşkun Marmara University Categories in al-ghazzâlî and fakhruddîn al-rhâzî 

Muhammet Muhsin Umurbek 

Ali Osman Engin 

Revza Emre 

Atatürk University 
Opinions of parents of student living in rural areas regarding 

the expectations from the school 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Muammer Ayata Selcuk University On the solutions of wave equatıons 

Sabahat Eren Siirt University 
Analysis of the effects of the modern silkroad on the turkish 

economy 

Orhan Keskintaş Muş Alparslan University 
An evaluation jacques derrida's thought of justice and its 

contribution to political theory 

Mine Ak Istanbul University 
Analysis of the fractal dimension of spinor-type instanton 

solutions 

Abdullah Elmas Istanbul Medipol University 
Evaluation of the age crıterıon as a presıdentıal candidacy 

criterion in the context of the presidential government system 

Bandana Deka 

B Tanti 

Jc Kalita 

Gauhati University Use of ethnomedicinal plants against skin diseases by 

different communities of kamrup district of assam, india 

Violeta Leoreanu-Fotea Al.I.Cuza University Applications of algebraic hyperstructures 

Gabriella Michalec 

habil Andrea Bencsik 

University of Pannonia The success factor for SMEs: organizational trust 

Kitti Lekszikov University of Pannonia Introduction and application of industry 4.0 technologies: 

focus on the hungarian sme sector 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Authors Affiliation Presentation title 

Froilan D. Mobo 

Rosario F. Quicho 
Central Luzon State University 

Motivated strategies for learning and online learning 

readiness of maritime students in central luzon college of 

scıence and technology 

Ly Dai Hung Vietnam Institute of Economics Economic growth at international integration 

Farida Tagiyeva 
Azerbaijan National Academy of 

Sciences 
Article about the book racism in theory and practice 

Sikiru İbrahim-Olesin Alex Ekwueme Federal University 
İnformation needs of wildlife hunters in kwara state: 

implication for extension service delivery in nigeria 

Gurbanova Fidan Hidayat 

Gizi 
Azerbaycan Devlet Iktisat University Public health in the environment and cities 

Ananda Majumdar The University of Alberta The pursuit of happiness in humanity 

Z.M.Kuliyeva 

L.I.Rustamova 

T.I.Ibadova 

I.B.Israfilbekova 

M.N.Mammadova 

Azerbaijan Medical University 
Risk factors for the emergency conditions development in 

tender-age infants 

Tokar Andre 
Dnipropetrovsk state University of 

Internal Affairs 

Current problems of application of national police ukraine 

divisions during exaggeration of military action 

Habib Djourdem Relizane University 
A caputo fractİonal differential equations  with mixed 

multipoint and multi-term integral boundary conditions 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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K.R.Padma 

K.R.Don 
Bharath University 

Understanding the mechanism of targeted therapy-the next 

generation for cancer treatment 

K.C.Victor 

R.R. Saravana Kumar 

G.A Robert Gixson 

Marthandam Affiliated to       

Manonmaniam Sundaranar 

University 

Analysis of information sources and services in arts and 

science colleges kanyakumari district south india 

T. Reena 

Alby Chandran 

Affiliated to Manonmaniam 

sundaranar university 

Bio degradation study of fabric garbage materials   using soil 

microbes 

T. Reena 

Suchithra. G 

Affiliated to Manonmaniam 

sundaranar university 

A study of isolation and evaluation of plant growth 

promoting effect of bacillus sp. 

Gahramanova Chinara Mammad 
Azerbaijan State Economics 

University 

History of study of the case category of the noun in the 

azerbaijani language 

Soumia Mouffouk 

Chaima Mouffouk 

Hamada Haba 

Malankara Catholic College 
Chemıcal composıtıon and antıoxıdant actıvıty of the crude 

extracts prepared from the medıcınal plant erınacea anthyllıs 

Kaavya Unni 

S.Antony 
Université de Batna-1 

Evaluation of antioxidant and phytochemical analysis of 

selected medicinal plants moringa oleifera and solanum 

nigrum 

Vigi S 

Antony S 

Affiliated to Manonmaniam 

Sundaranar University 

İsolation and characterization of beneficial rhizosphere 

microorganisms from millet  grown field. 

S. Sasi Lekha 

S. Antony 

Affiliated to Manonmaniam 

Sundaranar University 

Screening of antioxidant and phytochemical constiuents of 

an ayurvedic medicinal plant” boerhavia diffusa” 

H. N. Meena 

R. S. Yadav 

N. K. Jain 

M. S. Meena 

ICAR-Directorate of Groundnut 

Research 

Sodium acquisition pattern under salinity stress in different 

cultivar and quality seed of peanut 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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Major Gheorghe Giurgiu 

Manole Cojocaru 
Titu Maiorescu University Neuropolen for recovery after a stroke  

Samreen Gul Khan 

Naheed Akhtar 

Fozia Anjum 

Zainib Razzaq 

GC University 
Synthesis and anti-cancer activity of novel 2,5-disubstituted-

1,2,4-triazole derivatives 

Amhimmid. Q.  Almabrouk 
Higher Institute of 

Engineering Technology 

Control system design for a fair detection by arduino 

microcontroller 

G.P. Ashwinkumar 

N. Sandeep 

Vijayanagara Sri 

Krishnadevaraya University 

İmpact of nanoparticle shape on magnetohydrodynamic 

stagnation-point flow of carreau nanoliquid: a comparative 

study 

G.P. Ashwinkumar 

N. Sandeep 

Vijayanagara Sri 

Krishnadevaraya University 

İmpact of nonlinear radiation on magnetohydrodynamic flow 

of hybrid nanofluid with heat source effect   

G.P. Ashwinkumar 

N. Sandeep 

Vijayanagara Sri 

Krishnadevaraya University 

Simultaneous solutions for convective heat transfer in dusty-

nano and dusty-hybrid nanoliquids 

Zulfiqar Ali Khan 
Government College 

University 

Designed synthesis of thiobarbituric acid hybrid structures as 

potent urease inhibitors 

Chaima Mouffouk 

Soumia Mouffouk 

Hamada Haba 

Université de Batna-1 
Acute toxıcıty and in vıvo antı-inflammatory effects and in 

vıtro antıoxıdant actıvıty of scabıosa stellata  

Kheireddine Mekkaoui 

Sofiane Teggar 

University of Dr Tahar 

Moulay 
Predictive smart parking system iot based 

Talha Usman 
University of Technology and 

Applied Sciences 

A note on some integrals involving hermite polynomials and 

their applications 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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Roland Iosif Moraru 
University of Petroşani 

Health and safety risk assessment in selected romanian 

diabase quarry 

Akanmu Ayobami Ademola 

Adeyemi Abimbola 

Aderonke 

Adeyinka Ebenezer Olasupo 

The Oke-Ogun Polytechnic 
Traffic regulation violation and road safety punitive 

measures in ibadan, nigeria 

Rodolfo Reda 

Alessio Zanza 

Dario Di Nardo 

Maurilio D’angelo 

Gabriele Miccoli 

Luca Testarelli 

Sapienza University 
Minimize cement excess in cement-retaıned implant 

restorations in dentistry 

Chaudhary Muhammad 

Ayyub 

Saeed Ahmad 

Mujahid Ali 

Karim Yar Abbasi 

Saqib Ayyub 

Muhammad Hammad 

University of Agriculture 
Growth and yield evaluation of selected genotypes of chili 

under faisalabad conditions 

Furqan Ahmad Saddique 

Matloob Ahmad 

Sana Aslam 

Government College Women 

University Faisalabad 

Heterocyclic compounds as anti-diabetic agents: synthesis & 

biological activity 

Miloudi Mohamed 

Miloudi Houcine 

Bendaoud Abdelber 

Rami Abdelkader 

Benhadda Nassireddine      

UDL University 
Reduction of electromagnetic pollution into the switching 

mode power supply    

Omar Safer 

Nadia Belas Belaribi 

Omar Belaribi 

Khalil Belguesmia 

University of Ahmed Zabana 
Optimization of an eco-concrete based on dredged sediment 

with respect to mechanical resistances 

Miloudi Houcine 

Miloudi Mohamed 

Bermaki H.M 

Dehiba Imene 

Gourbi Abdelkader 

Bendaoud Abdelber   

Djilali Liabes University 
Spectral analysis of electromagnetic interference in the 

motor cable 

Hayat El Hammi 

Loubna Jabir 

Omar Azougagh 

Mohamed Nor 

Issam Jilal 

Hassan Amhamdi 

Abderrahmane El Idrissi 

Mohamed Abou-Salama 

Soufian El Barkany 

 

 

 

Abdelmalek Essaadi University 

 

 

 

The flocculation behavior of a colloidal suspension using a 

cationic flocculant 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Madad Khan COMSATS University Islamabad 
Cubic soft matrices with some new operations and 

applications in decision making problems 

Richa Singh 

Satish Kumar Garg 
APS University 

İmpact of solar energy in “vindhya division” (a case study 

of rewa ultra solar plant) 

Vidya Padmakumar 

Shine P Joseph 
Mangalore University 

Seasonal variations in physico-chemical parameters of the 

gorai creek, western mumbai, india 

Altun Yasinli Nakhchivan State University 

The role of clustering in increasing the economic potential 

of micro, small and medium enterprises in the tourism 

sector in the nakhchivan autonomous republic 

Jeyhun Mahmudov 

Araz Asgarov 
Nakhchivan State University 

Prospects of formatıon of effectıve cooperatıon of hıgher 

educatıon instıtutıons and industrıal enterprıses wıthın 

technoparks in nakhchıvan autonomous republıc 

Tri Wulandari 

Yusma Indah Jayadi 

Nurdiyanah 

Dian Rezki Wijaya 

Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 

Clean and healthy living behavior (chlb) through washing 

hands with soap (whws) at sdn 10 watang bengo, cenrana 

district, maros regency 

Hanane Ait Hmeid 

Mustapha Akodad 

Mourad Baghour 

Abdelmajid Moumen 

Ali Skalli 

Ghizlane Azizi 

Mohamed First University Diagenesis of bentonite deposits in northeastern morocco  

Thinakaridevi Shanmugam 

Zulhamri Abdullah 
University Putra Malaysia 

Driving consumer’s social media engagement- the role of 

technology acceptance model in csr communication. 

Hamza Bermaki 

Houcine Miloudi 

Yacine Bellebna 

Amar Tilmatine 

Djillali Liabes University 
Experimental analysis of pulsed electric field treatment 

chambers with coaxial cylindrical shape 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Morakeng Edward Kenneth 

Lebaka 
University of Zululand 

the converts in christianity in some communities in greater 

sekhukhune district municipality, limpopo province in south 

africa are mesmerized by external theological beliefs and this 

buries their traditional relationship with the ancestral realm.  

Sikiru İbrahim-Olesin Alex Ekwueme Federal University 
İnformation needs of wildlife hunters in kwara state: 

implication for extension service delivery in nigeria 

Fatima Souad Bezzaoucha 

Sofiane Boukli-Hacene 
Djilali Liabes University Link failure anticipation in aodv using cubic spline for manet 

Boukhedimi Chems Eddine University of Tizi Ouzou 
The measure of student’s awareness toward green products 

in algeria 

K.R.Padma 

K.R.Don 

Sri Padmavati Mahila 

Visvavidyalayam (Women’s) 

University 

Block-chain application for drug traceability  

Vivek Sharma Baba Farid College 
degradation of waste pet-bottles to dimethylterephthalate 

(dmt) using hydrotalcite catalyst   

G. C. Rana 

Pushap Lata Sharma 

Poonam Kumari Gautam 

Himachal Pradesh University 
A mathematical theorem on thermosolutal instability in a 

couple-stress fluid layer  saturated by a porous medium 

Faisal Zulhumadi 

Herman Shah Anuar 

Nurazzah Amirah Mahamed 

Zuki 

Universiti Utara Malaysia 
Cybersecurity practices among university students in online 

shopping: the malaysian case 

Fatima Zahid 

Sibgha Batool 

Saba Sohail 

Fakhar-Ud-Din 

Gul Majid Khan 

Quaid-e-Azam University 
Antileishmanial potential of transfersomes co-loaded with 

amphotericin b and rifampicin 

Ninh Thi Kim Anh 

Dang Hoang Xuan Huy 
Nha Trang university 

Study on the impact of covid 19 on hospitality workforce in 

nha trang city, khanh hoa province, vietnam 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Authors Affiliation Presentation title 

Huseynova Elnara Jabrail 

Kyzy 

Aliyeva Leyla Ilqar 

Ganja State University 
Study of the impact of nutrition on longevity in 

herentological age groups living in ganja 

Alexander V. Lagerev 

Igor A. Lagerev Academician I.G. Petrovskii Bryansk 

State University 

Prospects for the use of digital twin prototypes in the design 

of mobile aerial ropeways 

Wan Nadzri Osman 

Hendrik Lamsali 

Halim Mad Lazim 

Mohamed Najib Salleh 

Universiti Utara Malaysia 
Opportunİties and challenges of malaysıa cross border inland 

port 

Loubna Jabir 

Hayat El Hammi 

Mohammed Nor 

Omar Azougagh 

Soumya Essayeh 

Hassan Amhamdi 

Abderrahmane El Idrissi 

Mohamed Abou-Salama 

Soufian El Barkany 

Mohamed 1st University 
Synthesis, characterization theoretical and computational 

study of new celllosic grafted by edta 

Majlinda Sinani Agriculture University of Tirana Benchmarks analysis in meat processing industry in albania 

S. H. Abbasi 

A. Mahmood 
SS CASE IT Islamabad Full state observer design of a uav electromechanical feather 

Zakir Ali 

Fakhar Ud Din 

Maimoona Malik 

Kanwal Shabbir 

Quaid-e-Azam University 

Statistical optimization and comparative analysis of orally 

and transdermally administered allopurinol-loaded 

nanostructured lipid carrier in treatment of gout 

Brinza Dumitru 

Portnoi Elena 

David Valeriu 

Stratan Valentina 

Fulga Veaceslav 

Nicolae Testemitanu State University 

of Medicine and Pharmacy 

The progesterone expression versus nottingham score of 

breast cancer associated with diabetes type 2 

Tamara Lukić 

Milka Bubalo Živković 

Bojan Đerčan 

Bojana Kalenjuk 

Tatjana Pivac 

University of Novi Sad Russians in the region of vojvodina 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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Atta Ul Haq 

Muhammad Shahid Iqbal 

Government College University 

Faisalabad 

Synthesis of graphene oxide/mgo nanocomposite for the 

degradation of trichlorfon pesticide in aqueous media 

Abdullaeva Tarana 

Alizade Gunay 

Azerbaijan State Pedagogical 

University 

Sormation of knowledge about biodiversity in the biology 

course of a comprehensive school 

Abdullayeva Jamila 

Ayten Ismayilova 

Azerbaijan State Pedagogical 

University 

New evaluation in the general education system application 

of mechanisms 

T.M.Aliyeva 

Fargana Huseynova 

Azerbaijan State Pedagogical 

University 

Teaching the construction of the pyramid with continuous 

cuttings 

Nasirov Novruz 

Suleymanova Rahima 

Azerbaijan State Pedagogical 

University 

Problem solving methodology related to vectors and 

operations on them. 

Murtaza Gani 

Tanveer Alam 
A Central University 

Proximate composition, mineral analysis and antioxidant 

capacity of indigenous fruits and vegetables from temperate 

region of indian himalayas 

Duong Ngoc Thanh Cantho University 
Transition of labour force and their employments in sub-

urban areas of can tho city: potential and challenge 

Urvashi Srivastava 

Anchal Singh 

Pinki Saini 

Cantho University 
Enhancing micronutrient content and antioxidant activity of 

barnyard millet through lactic fermentation  

Nidhal Drissi 

Abdelaziz Gassoumi 
University Tunis ElManar 

Dft investigation on elastic constants and related 

piezoelectric properties of znxcd1-xs system 

Benjamin Oghomena Omorojor 

Ismail Olaniyi Muraina 

Akintayo Gbola Osundiran 

Elijah Sunday Adeyemo 

Lagos State University 
The role of machine learning in determining consumers’ 

choice in digital marketing 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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Dipali Rajguru 

Krishnkant Dave 

Sameer Nanivadekar 

PAHER University Employee perception toward employee retention strategies 

Nashwa Muhammad Essam 

Rasha Hassan Hosny 

Najwa Kamel Basileh 

Mansoura University 
Take advantage of the aesthetics of the pop art school in 

recycling materials                                                        . 

Hamidov Elshad Hamid Ogly 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

Boundary value problem for second-order operator-

differential equations in the space of smooth vector 

functions 

Sanjay Kumar.S 

Rohith.S 

Prasanna.C 

Meikeerthy.S 

Sofia.J 

Ethiraj.N 

Dr.M.G.R Educational and 

Research Institute 

An overview of a novel technology: friction additive 

manufacturing 

Fozia Anjum 

Muhammad Shahid 

Government College University 

Faisalabad 

Recovery of metal ions from dıscarded ores in organıc acids 

medıum: process optımızation and kınetıc study by 

shrinking core model 

Ilir Kapaj Agriculture University of Tirana Concept of integrated internet marketing mix  

Gabi Drochioiu 

Zomi Claude Lagobo 

Veronique Mambo 

Al. I. Cuza University 

Assessment of the potential ecological risk of heavy metals 

and metalloids in the abandoned barite mining area tarnița 

using biomarkers 

Subhayan Maity Jadavpur University Cyclic evolution of a two fluid diffusive universe 

Sharanpal Singh 

Shilpi Goyal 
(Deemed to be University Saussurean semeiology: a luhmannian reading 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Raja Mohammad LATIF 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
Qg*-mappings in topological spaces 

Raja MOHAMMAD LATIF 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
G*i-compactness in topological spaces 

Karthikeyan Elumalai 

Karthickeyan Krishnan 

Bharath Institute of Higher Education 

and Research 

Scalp pemphigus vulgaris associated with alopecia: a 

medication therapy 

Mohammad Hossein 

Ramazan Kiaei 
University of Tehran 

Cultural hybridity and ambivalence in derek walcott’s in a 

green night: a far cry from africa and omeros 

Naheed Akhter 

Samreen Gul Khan 
Government College University  

Phytochemical characterization and therapeutic potential of 

ocimum basilicum (cinnamon basil) streptozotocin induced 

diabetic rats 

Dang Hoang Xuan Huy 

Le Thi Hong Nhung 
Nha Trang University 

Measuring social responsibility in tourism enterprises in 

khanh hoa province, vietnam 

AFOLABI Olajide Joseph 

ABASS Kafilat Oyenike 
Federal University of Technology 

İntestinal parasites associated with common marine fishes in 

major market in akure, ondo state 

Iman Mansub Basiri University of Tehran Mythological reminiscences in shahnameh and aeneid 

Marcquin Chibuzo 

Iheagwara 
Federal University of Technology 

İnfluence of tuber sectıons and chemıcal addıtıves on 

physıcochemıcal propertıes of pregelatınızed cassava 

(manihot esculenta crantz) flour 

Hassan, A. M. 

Akinduro, I. R.  

Ahmed Isah Makun 

Federal University Of Technology 
Utilization of industrial waste material for the development 

of indigenous technology in nigeria 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
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Marcquin Chibuzo 

Iheagwara 
Federal University of Technology 

Characterızatıon of modıfıed sweet potato (İpomoea batatas 

l (lam)) starch 

Ana Neacsu 

Daniela Gheorghe 

Ancuta Mihaela Sofronia 

 Institute of Physical Chemistry  
Thermodynamic properties of some monoterpenes with 

pharmacologıcal applications 

Foluso Akinbode 

Ologundudu 

Saheeb Oladele Idris 

Federal University of Technology 
Morphologıcal responses of tomato (Solanum lycopersıcum) 

and pepper (Capsıcum annum) to abattoır waste effluent 

Tatiana Szczygłowska University of Bielsko-Biala 
Section-specific preferences in the use of lexical bundles in 

english academic prose 

Widya Pintaka Bayu Putra 
National Research and Innovation 

Agency 

The origin of kouprey (bos sauveli) based on mitochondrial 

cytochrome-b  gene 

Dushyant 

Attiya Baqai 

Mehran University of Engineering and 

Technology (MUET) 

Detection of respiratory dysfunction with wearable sensor 

using tinyml 

Taqdees Malik  Jinnah University for Women 
Phenotypic and genotypic detection of blandm among drug-

resistant klebsiella isolates 

Rabiya Shafiq 

Muhammad Naeem Faisal 

Bilal Aslam 

Humaira Muzaffar 

Ayesha Mehmood 

Noreen Aslam 

Alishbah Roobi 

Jawad Aslam 

Momina Mehmood 

Aiza Kamal Khan 

Usman Haider 

Hira Saleem 

Ayesha Ahmad 

Ayesha Javeed 

University of Agriculture Faisalabad 
Understanding the lrp1 b and ttn gene expressio level in 

female breast cancer 

Ammara Tehreem 

Muhammad Naeem Faisal 

Bilal Aslam 

Jawad Aslam 

Usman Haider 

Iza kamal khan 

Alishba Roobi 

Noreen Aslam 

University of Agriculture Faisalabad 

Antihyperglycemic potential of (2e)-3-phenyl-1-

(3pyridinyl)-2-propenl-one in alloxanized hyperglycemic 

rats. 

Ismail Mehmeti 

Mentor Shaqiri 
University of Applied Sciences in 

Ferizaj 

Macroeconomic indicators in the countries of the western 

ballkans in times of pandemics 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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ÖZET 

Pazarlama araştırmaları literatüründe bilgi üretimi işletme biliminin alt disiplinleri ve diğer 

farklı disiplinlerle birleşerek gelişmektedir. Literatür incelemeye yönelik çalışmalar ilgili alana 

kapsamlı genel bir bakış sağlarken teori ve bilginin temelini güçlendirmeye yönelik önceki 

çalışmaları da sentezlemektedir.  Pazarlama  alanında, sistematik literatür incelemeleri büyük 

öneme sahiptir, ancak araştırmacıların çalışmalarını nasıl tasarlayıp geliştirebilecekleri alana 

katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Sistematik bir literatür derlemesinin amacını, 

metodolojisini ve yapısını açıklamak belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle bir araştırma 

yöntemi olarak literatür taraması her zamankinden daha önem taşımaktadır. Geleneksel literatür 

incelemeleri genellikle belirli bir metodolojiyi takip etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu durum, 

bu tür incelemelerin kalitesi ve güvenilirliği hakkında yanılgılar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 

bir metodoloji olarak literatür incelemesinin nasıl yapılması gerektiği ortaya koyulmakta ve 

farklı inceleme türlerine genel bir yaklaşımın yanı sıra bir literatür inceleme makalesinin hem 

yürütülmesine hem de değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar sunulmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Literatür inceleme, pazarlama araştırmaları, araştırma yöntemi 
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LITERATURE REVIEW AS A RESEARCH TECHNIQUE IN MARKETING 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the marketing research literature, knowledge production develops by combining with sub-

disciplines of business science and other different disciplines. Literature review studies provide 

a comprehensive overview of the relevant field, while synthesizing previous work to strengthen 

the foundation of theory and knowledge. In the field of marketing, systematic literature reviews 

are of great importance, but how researchers can design and develop their work is important in 

terms of contributing to the field. Explaining the purpose, methodology and structure of a 

systematic literature review plays a crucial role. Therefore, literature review as a research 

methodology is more important than ever. Traditional literature reviews often fall short of 

following a particular methodology. This creates misconceptions about the quality and 

reliability of such reviews. This study sets out how literature review should be done as a 

methodology and provides a general approach to different types of review, as well as some 

guidelines for both conducting and evaluating a literature review article. 

Keywords: Literature review, marketing research, research methodology 
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ÖZET 

Günümüz tüketicileri her geçen gün sayı ve çeşitliliği artan marka veya ürün ve hizmet 

seçenekleri ile karşı karşıya kalarak deneyimlerinin yönlendirdiği ve şekillendirdiği bir karar 

alma süreci yaşamaktadırlar. Bu bağlamda hizmet satın alma kararlarında deneyim olgusu hem 

işletmeler için hem de tüketiciler için önemli bir farklılaştırıcı olgu niteliği kazanmıştır. Çünkü 

çok sayıda ve çeşitlilikte seçeneklerle karşı karşıya kalan tüketici kendi duygu, düşünce e 

hislerine göre zihninde şekillenen deneyimlerine göre hareket etmektedir. Pazarlama 

uygulamalarında ve akademik dünyada gelişen teknoloji ve rekabetin artmasıyla hizmet ve 

müşteri deneyimi kavramları büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle işletmeler hizmet 

sunumunda yüksek kaliteyi hedeflerken aynı zamanda zengin, kapsamlı ve tatmin edici düzeyde 

müşteri deneyimleri yaşatmayı önemsemektedirler. Böylece müşteri memnuniyeti sağlayarak 

müşteri sadakatini yükseltme amacına ulaşmak yoluyla karlılıklarını yükseltmektedirler. Bu 

doğrultuda, bu çalışmada hizmet ve müşteri deneyim kavramları incelenmektedir. Bu 

kavramlar etrafında ilgili kavramsal açıklamalar ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; Hizmet, müşteri deneyimi, deneyimsel pazarlama 
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A CONCEPTUAL EXAMINATION OF CUSTOMER EXPERIENCE IN SERVICE 

MARKETING 

 

ABSTRACT 

Today&#39;s consumers are faced with increasing number and variety of brand or product and 

service options, and they experience a decision-making process guided and shaped by their 

experiences. In this context, the experience of service purchasing decisions has become an 

important differentiator for both businesses and consumers. Because the consumer, who is faced 

with a large number and variety of options, acts according to the experiences shaped in his mind 

according to his own feelings, thoughts and feelings. The concepts of service and customer 

experience have gained great importance with the increasing technology and competition in 

marketing practices and the academic world. For this reason, while businesses aim for high   

and satisfying customer experiences. Thus, they increase their profitability by achieving the 

aim of increasing customer loyalty by providing customer satisfaction. In this direction, the 

concepts of service and customer experience are examined in this study. Related conceptual 

explanations are presented around these concepts. 

Keywords; Service, customer experience, experiential marketing 
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ÖZET 

Işık dalgalarının cisimlerin üzerine çarptıktan sonra yansımasıyla gözümüzde oluşan duyumlara 

"renk" denir. Çevremizde gördüğümüz tüm nesnelerin rengini pigment adı verilen moleküller 

oluşturmaktadır. Bu moleküller, hem gözde hem de nesnelerin yapısında bulunur. Renk olarak 

algıladığımız; gözümüzdeki pigmentlerin ışığı elektrik sinyalleri halinde beynimize iletmesidir. 

Yani görmüş olduğumuz her bir renk; pigmentlerle ışık arasındaki mükemmel bir uyumun 

ürünü olarak; pigmentlerin, belirli dalga boylarındaki ışınları absorbe edip yansıtmaları sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Bitki yapraklarındaki renk çeşitliliğinin asıl nedeni de, yapılarındaki 

pigmentlerin ışığa karşı vermiş oldukları tepkidir. Çünkü tüm canlılar gibi bitkilerin de bir 

genetik dizilimi vardır ve bitkilere renk veren pigmentlerin bilgisi, bitki DNA'larında 

kodlanmakta olup; pigmentlerin sentezinden sorumlu genler bitkilerde renklenmeyi 

sağlamaktadır. Bu yüzden genellikle aynı tür içerisindeki bitkilerde benzer renkler görülmekle 

birlikte, pigment sentezinde ortaya çıkan mutasyonlar bitkinin renklenmesini de etkilemektedir. 

Bitki renginin oluşmasında başta genetik faktörler olmak üzere; ışık, sıcaklık ve besin 

maddeleri gibi çevresel faktörler de rol oynar. Pigmentler başlıca klorofiller, karotenoidler 

(karoten, likopen ve ksantofiller), flavonoidler (antosiyaninler, antoksantinler ve tanenler), 

fikobilinler, betalainler ve betasiyaninler olmak üzere altı grup içerisinde incelenebilir. Bitkiye 

yaygın olarak yeşil rengini klorofil, turuncu rengini karoten, kırmızı rengini likopen, sarı 

rengini ksantofil verirken; flavonoidler grubu içerisinde yer alan pigmentlerden kahve rengini 

tanen, krem-beyaz rengini antoksantinler ve pembeden mora kadar uzanan renk tonlarını ise 

antosiyaninler vermektedir. Sonuç olarak bazı bitkilerde tek pigment baskın olduğundan sadece 

bir renk ortaya çıkmasına karşın, bazı bitkilerde birden fazla pigment etkin olduğu için bitkide 

pigmentlerin yansıttığı farklı renkler görülür. 

Anahtar Kelimeler: Bitki, renk, pigment, ışık, flavonoidler, antosiyaninler.  
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FORMATION OF COLOR IN PLANTS 

 

 

ABSTRACT 

The sensations that occur in our eyes as a result of the reflection of light waves after they hit 

the objects are called "color". Molecules called pigments form the color of all the objects we 

see around us. These molecules are found both in the eye and in the structure of objects. What 

we perceive as color is the transmission of light by the pigments in our eyes to our brain as 

electrical signals. In other words, every single color we see occurs as a result of pigments’ 

absorbing and reflecting rays of certain wavelengths arising from the perfect harmony between 

pigments and light. The main reason for the color diversity in plant leaves is the reaction of the 

pigments in their structure to light because plants, like all living things, have a genetic sequence. 

The information about the pigments that give color to plants is encoded in plant DNA, and the 

genes responsible for the synthesis of pigments mediate color formation in plants. Therefore, 

although similar colors are observed in plants of the same species, mutations in pigment 

synthesis also affect the colors of plants. Environmental factors, especially genetic factors, such 

as light, temperature and nutrients play role in the formation of plant color. Pigments can be 

mainly classified into six groups: chlorophylls, carotenoids (carotene, lycopene and 

xanthophylls), flavonoids (anthocyanins, anthoxanthins and tannins), phycobilins, betalains and 

betacyanins. Plants commonly get their green color from chlorophyll, orange color from 

carotene, red color from lycopene and yellow color from xanthophyll while, of the pigments in 

the flavonoids group, brown color is given by tannins, cream-white color by anthoxanthins and 

color tones ranging from pink to purple by anthocyanins. As a result, in some plants, only a 

single color is formed because a single pigment is dominant, whereas in some plants different 

colors reflected by the pigments are observed since more than one pigment is active. 

Key Words: Plant, color, pigment, light, flavonoids, anthocyanins.  
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ÖZET 

Amaç: Omuz eklem kapsülünün kemiğe yapıştığı kısım olan collum anatomicum caput 

humeri’nin daraldığı bölgeyi oluşturur. Bu bölgenin morfometrisinin iyi bilinmesi için 

cinsiyetler ve taraflar arasında ölçümler yaparak değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: 

Çalışmamıza 60 (30 sağ-30 sol) kadın, 60 (30 sağ-30 sol) erkek kuru erişkin humerus kemiği 

çalışmaya alınmıştır. Humerus’un boy uzunluğu ve collum anatomicum ve collum chırurgicum 

çevre ölçümleri kaydedilmiştir. Bulgular: Collum anatomicum çevresi her iki tarafta 

cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık gösterdi ve erkeklerde kadınlara göre yüksek olarak 

bulundu. Collum anatomicum çevresi taraflar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi. Collum 

chırurgicum çevresi cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gösterirken (p=0.001) sağ-sol taraflar 

arasında farklılık göstermedi (p=0.054). Humerus uzunluğu her iki tarafta cinsiyetler arasında 

anlamlı farklılık gösterdi ve humerus uzunluğu erkeklerde kadınlara göre yüksekti. Sonuç: Bu 

alanın morfometrik verileri adli incelemeler için kullanılabilir, kırık tedavileri ve klinik 

problemlerin çözümü için fikir verebilir. Erkek ve kadın numunelerde ölçümler değişiklik 

gösterdiğinden, belirli bir iskeletin cinsiyetini belirlemede önemli bir yapı olabileceği 

kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Humerus, antropometrik, collum anatomicum, collum chırurgicum 
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IMPORTANCE IN SEX DETERMINATION 

 

 

ABSTRACT 

Objective: Collum anatomicum, which is the part where the shoulder joint capsule adheres to 

the bone, forms the area where the caput humeri narrows. In order to know the morphometry 

of this region, we aimed to evaluate by making measurements between sexes and parties 

Methods: In this study, 60 (30 right-30 left) female and 60 (30 right-30 left) male dry adult 

humerus bone were included in the study. The length of the humerus and the circumference of 

the collum anatomicum and collum chırurgicum were recorded. Results: The circumference of 

the collum anatomicum was observed a significant difference between the sexes on both sides 

and it higher in male than female on both sides. The circumference of collum anatomicum did 

not show significant difference between the sides. The circumference of collum chırurgicum 

differed significantly between the sexes (p=0.001), but not between the right-left sides 

(p=0.054). The length of the humerus showed a significant difference between the sexes on 

both sides but was higher in males than females. Conclusion: The morphometric data of this 

area may be utilized for forensic investigations, it may provide insight for the fracture 

treatments and solving clinical problems. We are opined that since the measurements varies in 

male and female samples, it may be an essentially important structure in determining sex of a 

given skeleton. 

Keywords: Humerus, anthropometric, collum anatomicum, collum chırurgicum 
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 ÖZET 

Gebelikte meydana gelen karaciğer hastalıkları ciddi olabilir ve hızla ilerleyebilir, bu da hem 

anne hem de fetusun sağlığını etkiler. Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu ve hepatit C virüs 

(HCV) enfeksiyonu gebelikte görülen karaciğer hastalıkları etiyolojisinde yer almaktadır. HBV 

ve HCV enfeksiyonu intrauterin, intrapartum veya doğum sonrası yollarla enfekte anneden 

fetusa aktarılabilir. Bu çalışmada, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde takipli gebelerde 

hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), anti-HCV seroprevalansı ve Hepatit B Virus’e karşı 

bağışıklık durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 

muayene olan gebelerin 8288 serum örneğinde HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV tetkik sonuçları 

değerlendirildi. Çalışmanın yapıldığı tarihler arasında kadın doğum polikliniğine muayene olan 

gebelerin tümü çalışmaya dahil edilerek örneklem seçilmedi. Her gebe için gebelik dönemi 

boyunca bir serum örneği değerlendirildi. Tekrarlayan örnekler çalışmaya dahil edilmedi.  

Örnekler HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV elektrokemiluminesans immünoassay (ECLIA) 

yöntemi (Cobas e 601, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) kullanılarak çalışıldı. Kadın 

hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 8288 gebe değerlendirilmeye alındı. Gebeler 15-

49 yaş aralığına sahipti. Gebelerin 167’sinde (%2.0) HBsAg, 8’inde (%0.09) anti- HCV, 

3616’sında (%43.6) anti-HBs pozitif olarak değerlendirildi. Anti-HCV seropozitifliği 

ülkemizde son yıllarda yapılan çalışma sonuçlarına göre daha düşük ve HBsAg seropozitifliği 

ise benzer bulunmuştur. Bu çalışmanın yapıldığı popülasyonun %43.6’sı anti-HBs 

seropozitifliğine sahipti. Kronik hepatit C’li kadınlardan doğan bebeklerde yaşamın 12 ile 15 

aylık döneminde anneden geçen anti-HCV antikorları bulunmaktadır. Yenidoğanda HCV 

enfeksiyonunun teşhisi 3 ile 6 aylık dönem arasında PCR testi ile HCV RNA tespiti ile veya 18 

aylıkken HCV antikoru ile yapılabilir. Bu nedenle bebeklerde doğumdan sonra HCV 

enfeksiyonu tanısı için uygun şekilde bebek takibi gereklidir. HBsAg pozitif annelerin 

bebeklerine doğum sonrası ilk saatlerde hepatit B aşısı ve HBİG uygulanır, aileler konu 

hakkında bilgilendirilir ve bebekleri takibe alınır. Bu nedenle gebelerde HbsAg, Anti-HCV 

seropozitifliğinin araştırılması ve hepatit B bağışıklığının değerlendirilmesi önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: HBsAg, Anti-HCV, Seroprevalans, Bağışıklık 
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EVALUATION OF HBSAG AND ANTI-HCV SEROPREVALENCE AND 

HEPATITIS B IMMUNITY IN PREGNANT WOMEN 

  

 

ABSTRACT  

Liver diseases during pregnancy can be serious and progress rapidly, affecting the health of 

both mother and fetus. Hepatitis B virus (HBV) infection and hepatitis C virus (HCV) infection 

are involved in the etiology of liver diseases seen in pregnancy. HBV and HCV infection can 

be transmitted from an infected mother to a fetus by intrauterine, intrapartum or postnatal 

routes.The aim of this study was to evaluate the hepatitis B surface antigen (HBsAg), anti-HCV 

seroprevalence and immunity status against Hepatitis B Virus in the gynecology and obstetrics 

outpatient clinic. The results of HBsAg, anti-HBs and anti-HCV tests were evaluated in 8288 

serum samples of pregnant women who were examined in Siirt Training and Research 

Hospital's obstetrics and gynecology outpatient clinic between January 1, 2020 and December 

31, 2021. All of the pregnant women who were examined in the obstetrics clinic between the 

dates of the study were included in the study and the sample was not selected. Samples were 

studied using HBsAg, anti-HBs and anti-HCV electrochemiluminescence immunoassay 

(ECLIA) method (Cobas e 601, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). A total of 8288 

pregnant women were included in the study. The pregnant women were between 15-49 years 

old. HBsAg was positive in 167 (2.0%), anti-HCV in 8 (0.09%) and anti-HBs in 3616 (43.6%) 

of the pregnant women. While anti-HCV seropositivity was lower than the results of recent 

studies in our country, it was determined that HBsAg seropositivity was found to be similar. 

43.6% of the population in which this study was conducted had anti-HBs seropositivity. Infants 

born to women with chronic hepatitis C have maternally transmitted anti-HCV antibodies 

between 12 and 15 months of life. Diagnosis of HCV infection in the newborn can be made 

between 3 and 6 months of age by detection of HCV RNA by PCR testing or by HCV antibody 

at 18 months of age. Therefore, appropriate follow-up of the infant is necessary for the diagnosis 

of HCV infection after birth. Babies of HBsAg positive mothers are given hepatitis B vaccine 

and HBIG in the first hours after birth, families are informed about the issue and babies are 

followed up. Therefore, it is important to investigate HbsAg, Anti-HCV seropositivity and to 

evaluate hepatitis B immunity in pregnant women. 

Keywords: HBsAg, Anti-HCV, Seroprevalence, Immunity 
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ÖZET 

Giriş: Meme kanserinin yaşlı kadınlarda daha sık görüldüğü, ancak ergenlerde ve genç 

kadınlarda da görülebildiği, tüm kanserlerin %14'ünden sorumlu olduğu ve genç yaş grubunda 

prognozun daha kötü olduğu bildirilmektedir. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de adölesanların meme kanseri ile  ilgili risk faktörleri 

hakkında bilgi ve tarama yöntemleri, tarama davranışları, kendi kendine meme muayenesi ve 

sağlık inançları konusunda verilen eğitimin etkinliğini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında lisede eğitim 

gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini G-Power yöntemi  ile belirlenen 34 

öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri sosyo-demografik özellikler ve meme kanseri ve 

kendi kendine meme muayenesine yönelik bilgi ve uygulamaları belirlemeye yönelik 

sorulardan oluşan Kişisel Bilgi Formu ve  Champion tarafından geliştirilen Meme Kanseri 

Taramalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile toplanmıştır. Bu araştırma yarı deneysel tipte bir 

çalışma olup eğitim öncesinde ön test yapıldıktan sonra meme kanseri eğitimi verilmiştir. 

Eğitimden bir hafta sonra aynı öğrencilere son test uygulanmıştır. Veriler SPSS 22 paket 

program aracılığı ile analiz edilmiştir.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin, yaş ortalaması 15.3±0.5 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin meme muayenesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin meme muayenesini yapmama nedenleri arasında muayeneyi yapmayı bilmedikleri 

ve kendilerini meme kanseri yönünden risk altında görmedikleri belirlenmiştir. Eğitim öncesi 

ve sonrası ölçek puan ortalamaları arasında duyarlılık alt boyutu dışında  istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Araştırma, eğitim programının öğrencilerin meme kanseri ve kendi kendine meme 

muayenesi   bilgisi ve sağlık inançları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Öğrencilere kendi 

kendine meme muayenesinin önemini anlatan, farkındalık oluşturan, ayrıca meme muayenesini 

görsel materyallerle sunulan eğitim programları düzenlenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Kendi kendine meme muayenesi, meme kanseri, kadınlar, eğitim 
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THE EFFECTS OF TRAINING KNOWLEDGE AND BELIEFS ABOUT BREAST 

CANCER AND BREAST SELF EXAMINATION IN FEMALE TURKISH 

ADOLESCENTS: QUASI EXPERIMENTAL STUDY 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Tough commoner in older women, BC is reportedly responsible for 14% of all 

cancers in adolescents and young women with poorer outcomes in this group. 

 Objective: The objective of this study was to determine the effectiveness of training on 

adolescents knowledge of relevant risk factors of breast cancer and screening methods, 

screening behaviors, self breast examination and health beliefs in Turkey. Methods: The 

population of the study selected among the 2018-2019 academic year students at a high year 

school in Bingöl. The sample of the research was calculated by power analysis and it was carried 

out with 34 students who accepted the research by paying attention to the principle of 

volunteering. In the form of descriptive features, 12 questions were asked that indicating the 

socio-demographic features and the knowledge and applications regarding the self-breast 

examination and breast cancer.  Champion’s Health Belief Model Scale for breast cancer 

screening was used. The type of the research was semi-experimental. Breast cancer and self 

breast examination education was given after the pre-test before the training. One week later 

the training, post test was applied. Data was evaluated on the computer.  

Results: The mean age of 34 female students was found as 15.3 ± 0.5. Students were found to 

have inadequate knowledge on breast examination. It was found that among the reasons why 

the students did not do the breast examination, they did not know how to do the examination 

and they did not see themselves at risk for breast cancer. A statistically significant difference 

on the mean scale scores between pre and after the test was found except sensitivity dimension 

(p<0.05).  

Conclusion: The study showed that the training program had effects on breast cancer and self 

breast examination knowledge and health beliefs of adolescent. As a result, an educational 

program, helping on gaining an knowledge and awareness of the self-breast examination nad 

self breast examination to the students by presenting the examination via visual materials should 

be organized. 
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ÖZET 

Öğretmenlerden beklenen öğrenme öğretme ortamlarını tasarlama, planlama ve uygulama 

becerileri içerisinde öğretmenlerde olması gereken beceriler arasında, programda yer alan 

kazanımların öğrenciler üzerinde nasıl davranışa dönüştürüleceği konusunda hangi öğretim 

modelleri, stratejileri, yöntem ya da teknikleri kullanabilme becerileri son derece önemli 

yeterlikler olduğu bilinmektedir. Ancak mesleğine yeni başlamış öğretmenlerin öğretim 

gerçekleştirirken ilk çıkış noktaları kendilerinin o konuları nasıl öğrendikleridir. Öğrenme 

yollarını, öğretme yolu olarak kullanmayı ilk seçenek olarak tercih etmektedirler. Bu bağlamda 

kendilerini her yönden tanımaları gerçekleştirecekleri bu meslekte doğru temellerin atılmasını 

sağlayacaktır. Kendilerini tanımada da en iyi nasıl öğrendiklerini bilmeleri ve yatkın oldukları 

öğretme yollarını keşfetmeleri ile etkili ve verimli bir öğretmen olma yolunda doğru bir karar 

olacağı söylenebilir. Bu doğrultuda öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen adaylarının 

kendilerini geliştirme açısından özellikle öğretim süreci odaklı derslerde kendilerini 

tanımalarına olanak tanıyacak ortamlar oluşturulmalıdır. Bu nedenle gerek ilköğretim okulları 

ve liselerde gerekse üniversitelerde öğrenciler etkili öğrenme yeterliliğine sahip olma 

gereksinmesi içindedirler. Bu da onların öncelikle öğrenmeyi öğrenmelerini, daha açık bir 

deyişle değişik öğrenme stratejilerini geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Nitekim, değişik 

eğitim basamaklarındaki okul öğrencileri üzerinde yapılan çeşitli araştırmalarda öğrencilerin 

bu gereksinme içinde oldukları ortaya çıkmıştır (Somuncuoğlu ve Yıldırım, 2000; Talu, 1997; 

Öztürk, 1995; Özer, 1993; Erden ve Demirel, 1993; Küçükahmet, 1987). Hem öğrencilerden 

beklentileri hem de kendi yeterliklerini bilen bir öğretmenin dersine, mesleğine, özgüvenine 

karşı ortaya çıkaracağı motivasyon da etkili ve verimli öğretim süreci geliştirmesini 

destekleyeceği şüphesizdir. Tüm bu açıklamaların ışığında öğretmen adaylarının öğrenme 

stratejilerini belirleyip güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak öğretmen 

yetiştirme programlarında yer alan meslek bilgisi kategorisinde yer alan derslerin içeriklerini 

ve bu içeriklerin uygulanmasında hem öğretmen adaylarına hem de dersi veren öğretim 

üyelerine bir ışık tutacağı düşüncesi bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 2021 – 2022 

Eğitim öğretim yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 

gören öğretmen adaylarının dahil olduğu bu çalışmada öğrenim gören öğretmen adaylarının 

öğrenme stratejileri ile güdülenme düzeyleri arasındaki ilişki bakılıp, belirlenen farklı 

değişkenlerle de anlamlı farklar gösterip göstermediği bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın amacına ulaşmada kullanılan Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ),  

Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie’nin (1991) geliştirdikleri bir ölçeğin (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire) Türkçe’ye uyarlanmış halidir. Uyarlama çalışması 

araştırmacının da içinde bulunduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk, 

Akgün, Özkahveci ve Demirel, 2004). 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejisi, Güdülenme, Öğretmen Adayı. 
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INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER MOTIVATION 

LEVELS AND LEARNING STRATEGIES OF TEACHER CANDIDATES 

 

 

ABSTRACT 

It is known that among the skills that teachers should have among the skills of designing, 

planning and implementing learning and teaching environments expected from teachers, it is 

known that the skills to use which teaching models, strategies, methods or techniques are 

extremely important in terms of how the gains in the program will be transformed into behavior 

on students. However, the first starting point of teachers who have just started their profession 

is how they learn those subjects. They prefer to use learning paths as a way of teaching as the 

first choice. In this context, getting to know themselves in every way will ensure that the right 

foundations are laid in this profession.  In this direction, environments should be created that 

will allow teacher candidates to get to know themselves, especially in teaching process-oriented 

courses, in terms of self-development in the teacher training process. For this reason, students 

in primary schools, high schools and universities are in need of effective learning competence. 

This makes it necessary for them to learn to learn first, in other words, to develop different 

learning strategies. As a matter of fact, in various studies conducted on school students at 

different educational levels, it has been revealed that students have this need (Somuncuoğlu & 

Yıldırım, 2000; Talu, 1997; Öztürk, 1995; Özer, 1993; Erden & Demirel, 1993; Küçükahmet, 

1987). It is no doubt that the motivation that a teacher who knows both the expectations from 

the students and his/her own competencies will create against his/her lesson, profession and 

self-confidence will support the development of an effective and efficient teaching process. In 

the light of all these explanations, determining the learning strategies of teacher candidates and 

revealing the relationship between their motivation levels, the content of the courses in the 

category of professional knowledge in teacher training programs and the idea that it will shed 

light on both teacher candidates and lecturers in the application of these contents reveals the 

importance of this study. The aim of this study is to examine the relationship between the 

learning strategies and motivation levels of the prospective teachers studying at Pamukkale 

University Faculty of Education in the fall semester of the 2021-2022 academic year, and 

whether they show significant differences with the different variables determined. The 

Motivational Strategies for Learning Questionnaire (GSS) used to achieve the aim of the study 

is the Turkish version of a scale (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) developed 

by Pintrich, Smith, Garcia, and McKeachie (1991). The adaptation study was carried out by a 

team including the researcher (Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci, & Demirel, 2004). 

Keywords: Learning Strategy, Motivation, Teacher Candidate. 
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ÖZET 

Avrupa Doğu Araştırmaları Tarihi alanında, 17. Yüzyılda Alman Sinolojisi temel teşkil 

etmiştir. Bu yüzyılda Fransa’da ve İngiltere’de Sinoloji Araştırmaları her ne kadar Almanya’ya 

nazaran çok daha önce başlamış olsa da, bu iki ülkedeki Sinoloji’ye dair araştırmalar 

Almanya’da olduğu kadar derin bir şekilde ele alınmamıştır. 16. ve 17. Yüzyıllarda 

Avrupa’daki Sinoloji araştırmalarını başlatıp geliştirmeye gayret gösterenler misyonerlik 

amacıyla Çin anakarasına gide Batılı misyonerler idi. Zaten bilindiği üzere, 19. Yüzyıldan 

önceki Sinoloji Araştırmaları dönemi “Sinolog Misyonerler Dönemi” olarak bilinmektedir. 

Dolayısıyla biz çalışmamızda Alman Sinolojisinin temellerini atan Alman Misyoner-

Sinologların bu alanda ortaya koydukları araştırmaları göz önüne alarak bir analiz yapmaya 

gayret edeceğiz. Bu nedenle kısa araştırmamızda ağırlıklı olarak 17. Yüzyılda Almanya’daki 

Sinoloji Araştırmaları, Çince olarak yazılmış araştırma eserleri temel olarak ele alınarak bir 

değerlendirme yapılmaya gayret edileceğiz. 17. Yüzyılda Almanya’da Sinoloji Araştırmaları 

alanında en fazla ön plana çıkan Alman Sinologlar arasında Athanasirs Kircher (1602-1680), 

Andreas Müller (1630-1694), Christia Mentzel (1622-1701) ve Theophilus Siegfried Bayer’i 

(1694-1738) saymak mümkündür. Sözü edilen yüzyılda Alman Sinolojisi hakkında bir 

değerlendirme yapılırken, yukarıda isimleri zikredilen dört Alman Sinologun Alman 

Sinolojisine yaptığı katkılar mümkün olduğunca ele alınacaktır. 

Anahtar sözcükler 

Sinoloji, Alman Sinolojisi, Athanasirs Kircher, Andreas Müller, Christia Mentzel ve 

Theophilus Bayer. 
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SINOLOGICAL STUDIES IN GERMANY DURING THE 17 THCENTURY 

 

 

ABSTRACT 

 In the 17th century, German Sinology was the basis in the history of Oriental Studies in Europe. 

Although Sinology Research in France and England started much earlier than Germany in this 

century, the studies on Sinology in these two countries have not been dealt with as deeply as in 

Germany. In the 16th and 17th centuries, those who tried to initiate and develop sinology 

research in Europe were Western missionaries who went to mainland China for missionary 

purposes. As it is already known, the period of Sinology Studies before the 19th century is 

known as the "Sinolog Missionary Period". Therefore, in our study, we will try to make an 

analysis by taking into account the researches put forward by the German Missionary-

Sinologists, who laid the foundations of German Sinology. So, in our short research, we will 

try to make an evaluation by mainly considering the Sinology Researches in Germany in the 

17th century and the research works written in Chinese. Athanasirs Kircher, Andreas Müller, 

Christia Mentzel and Theophilus Bayer can be counted among the most prominent German 

sinologists in the field of Sinology Research in Germany in the 17th century. While making an 

evaluation about German Sinology in the aforementioned century, the contributions of the four 

German Sinologists, whose names are mentioned above, to German Sinology will be discussed 

as much as possible. In this paper, we will try to make an evaluation about the researches made 

in the field of Sinology in Germany in the 17th century. 

Key words: Sinology, German Sinology, Athanasirs Kircher, Andreas Müller, Christia 

Mentzel, Theophilus Bayer. 
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ABSTRACT 

Diversity management refers to organizational actions that aim to promote greater inclusion of 

employees from different backgrounds into an organization’s structure through specific policies 

and programs. Its overall goal is to promote equality and diversity in the workplace through the 

social and cultural diversity of employees, by employing policies and strategies that are 

responsive to it. Transformational leadership is a leadership style in which leaders encourage, 

inspire and motivate employees to innovate and create change that will help grow and shape 

the future success of the organization. The study aims to investigate the relationship between 

school principal's skills of managing the diversities and their transformational leadership 

according to the middle school teachers' point of views. The relational survey model was used 

in this study. The data of the research were collected from 800 teachers working in public 

middle schools in the central districts of Mersin Province in the 2021-2022 academic year. The 

data was gathered by means of “Diversity Management” and “Transformational Leadership” 

scales. The data was analysed by arithmetic mean, correlation analysis and regression analysis. 

According to the results of the research, the principals' management of diversity and their 

transformational leadership levels were “mostly high”. It was determined that there was a 

moderate level positive significant correlation between principals' skills of managing the 

diversities and their transformational leadership. It was also found out that principals' skills of 

managing the diversities predicted the transformational leaderships of principals. As a result, to 

increase the transformational leadership of principals, it is recommended to work on improving 

the skills of diversity management of principals. It is also suggested that the school principals 

should receive in-service training from the experts on the field of diversity management and 

transformational leadership.  

Keywords: Diversity management, school principal, teacher, transformational leadership 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ortaokul müdürlerinin etik liderlik davranışları 

ile öğretmenlerin sosyal sermaye düzeyleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığını tespit 

etmektir. Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin 

İli merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında görev yapan 

4121 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit seçkisiz örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle araştırmanın örneklemi 800 

öğretmenden oluşmuştur. “Etik Liderlik Ölçeği”  ve  “Sosyal Sermaye Ölçeği” kullanılarak 

araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, korelasyon ve regresyon 

analizleri kullanılmıştır. Regresyon analizi sonucunda (B=0.84; p<0.05), açıklanan varyans 

olarak sosyal sermaye değişkenindeki değişkenliğin %71’inin etik liderlik değişkeni ile 

açıklanabildiği tespit edilmiştir (∆R2=0.71; p<0.05).mOkul müdürlerinin etik liderlik davranış 

düzeyleri ile öğretmenlerin sosyal sermaye düzeyleri arasında “pozitif” yönde ve “yüksek” 

düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; okul müdürlerinin etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin 

sosyal sermaye düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı, sosyal sermaye düzeyindeki 

değişkenliğin %71’ini etik liderliğin açıkladığı tespit edilmiştir. Okul müdürleri, etik liderlik 

düzeylerini geliştirmek ve sosyal sermaye hakkında farkındalıklarını arttırmak için etik liderlik 

ve sosyal sermaye alanında uzman kişilerden hizmet içi eğitim alabilir. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine whether there is a significant relationship between the ethical 

leadership behaviours of middle school principals and the social capital levels of teachers 

according to the teachers’ perceptions. The relational survey model was used in this study. This 

research's population consisted of 4121 teachers working at the middle schools in central 

districts of Mersin Province in the 2021-2022 academic year. The sample of the study included 

800 teachers who were selected by simple random sampling method. “Ethical Leadership Scale 

and "Social Capital Scale were used  to collect the data of the study. In data analysis, mean, 

correlation and regression analyses were used. Based on the result of regression analysis 

(B=0.84; p<0.05) and the explained variance, it is determined  that 71% of variance in the social 

capital level of the teachers is explained by ethical leadership variable (∆R2= 0.71; p<0.05). 

Besides, it is also determined that there is a positive, high and significant relationship between 

the school principals' ethical leadership behaviour levels and the teachers' social capital levels. 

The school principals' ethical leadership behaviours significantly account for 71% of the 

variation in the teachers' social capital levels. It is suggested that the school principals should 

receive in-service training from the experts on the field of ethical leadership and social capital 

in order that they can increase their ethical leadership and raise their awareness of social capital. 

Keywords: School principals, teachers, ethical leadership, social capital 
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ÖZET 

Türk edebiyatının önemli meselelerinden biri de tenkit meselesidir. Klasik edebiyatın tenkit ile 

ilgili verilerine büyük oranda şuara tezkirelerinde rastlanır. Tanpınar, buralardaki tenkidin bir 

takım teknik dikkatlerin ötesine geçmediğini ve şifahi kaldığını söyler. Modern Türk 

edebiyatının bizzat bir tenkit fikrinden doğmasına rağmen, bundaki tenkidin birtakım esaslı 

ölçülere dayanmadığının altını çizer. Yine de gelişip serpilen bir tenkitten söz edilebilir. Şinasi, 

Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizâde Mahmut Ekrem başta olmak üzere dönemin birçok aydın 

ve sanatkârı tarafından yapılan tenkitler Servet-i Fünun’da ve Milli edebiyat döneminde dil, 

biçim ve metin bağlamında gelişip serpilir. Tenkit, Cumhuriyet döneminde ise siyasi dilin 

ağırlığından kendini bütünüyle tecrit edemez ve büyük oranda güdümlü bir edebî tenkit ortaya 

çıkar. Tanpınar, tenkidin münekkitsiz geldiğini belirtir. Bu bakımdan onun akademik ve 

sanatkâr şahsiyeti kendini esaslı biçimde tenkit sahasında tebarüz ettirir. XIX. Asır Türk 

Edebiyatı Tarihi kitabının giriş bölümü, modern Türk edebiyatını anlamada, yorumlamada, 

tahlil ve tenkit etmede, eski ile yeni farklarını ortaya koymada bir arka plan oluşturur. “Saray 

istiaresi” etrafında yapılan bu tenkitler, içinde yer aldığımız medeniyet havzasının zihniyet 

yapısını ve düşünce biçimini açık eder. Dolayısıyla Tanpınar’ın düşüncelerinden hareketle 

edebiyatımızda bir tenkit metodolojisinin ortaya konulup konulamayacağının tartışılması önem 

arz eder. Tanpınar’ın tenkidî metinlerinde kullandığı bazı özel kavram ve ibareler, esasen bir 

tenkit metodolojisinin ihtiyaç duyduğu temel referanslara işaret ederler. Tanpınar’ın, tenkit ile 

ilgili metinlerinde özenli biçimde ve dikkatle kullandığı bu kavram ve ibarelerden bazıları, 

edebî metnin niteliğini ortaya koymada adeta mihenk taşıdırlar. Bunlardan bazıları, şahsi 

tecrübe, realite terbiyesi, beşerî ihsaslar ve psikolojik tecessüs, sanatta mümkünü aramanın 

tehlikesi, kültürün insana geniş yer ayırması ya da ayırmaması, mümkünü ve büyüyü kolayca 

mubahın çerçevesine kabul etme veya etmeme, insanın tali’i ile yüzleşmesi gibi kavram ve 

ibarelerdir. Elbette bunlardan her birinin metinler üzerinden açık edilmesi gerekir. Çalışma, 

esas itibariyle Tanpınar’ın buraya kısmen alınan kavramları üzerinden bir edebiyat tenkit 

metodolojisinin ortaya konulup konulamayacağını tartışmayı hedefler.  
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TANPINAR AND LITERARY CRITICISM 

 

 

ABSTRACT 

Criticism is one of the vital issues of Turkish literature. The data of classical literature about 

criticism are predominantly found in the Şuara Tezkires (Poetry Memorandum see 

also:https://en.wikipedia.org/wiki/Tezkire )'. Tanpınar says that the criticism here does not go 

beyond some technical attention and remains parol. He underlines that although modern 

Turkish literature arises from the idea of criticism itself, the criticism in tezkires are not based 

on some fundamental criteria. Nevertheless, one can talk about an improving criticism. The 

criticisms made by many intellectuals and artists of the period, especially Şinasi, Namık Kemal, 

Ziya Pasha, Recaizade Mahmut Ekrem, developed and flourished in the context of language, 

form and text in the period of Servet-i Fünun and National literature. In the Republican period, 

criticism cannot completely isolate itself from the weight of the political language and a largely 

guided literary criticism emerges. Tanpınar states that the criticism comes without a critic. In 

this respect, his academic and artistic personality makes itself evident in the field of criticism. 

The introductory part of the book 'XIX Century Turkish Literature History" provides a 

background for understanding, interpreting, analyzing and criticizing modern Turkish 

literature, and revealing the differences between the old and the new. These criticisms around 

the "Saray İstiaresi /Palace Metaphor" reveal the mentality and way of thinking of the 

civilization basin we are in. Therefore, it is important to discuss whether a criticism 

methodology can be put forward in our literature, based on Tanpınar's thoughts. Some special 

concepts and phrases used by Tanpınar in his criticism texts essentially point to the basic 

references that a criticism methodology needs. Some of these concepts and phrases that 

Tanpınar uses meticulously and carefully in his texts about criticism are almost a cornerstone 

in revealing the quality of the literary text. Some of these are concepts and phrases such as 

personal experience, reality education, human acumen and psychological incarnation, the 

danger of seeking the possible in art, the culture's large space for human beings or not, accepting 

the possibility and magic easily within the framework of permissible or not, and man's 

confrontation with his fate. Of course, each of these needs to be explained through texts. This 

study mainly aims to discuss whether a literary criticism methodology can be put forward 

through Tanpınar's concepts that are partially discussed here. 

Keywords: Turkish Literature, Tanpınar, Criticism, Methodology 
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ÖZET 

Sömürgecilik akımları on altıncı yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar dünyanın birçok bölgesini 

etkilemiş bir harekettir. Ekonomik çıkar sağlama temelinde başlayan bu hareket sömürülen 

toplumları din, dil ve kültürel anlamlarda da oldukça etkilemiştir. Yirminci yüzyılda özgürlük 

hareketleriyle etkisini kaybederek büyük ölçüde yok olmuştur. Sömürge hareketlerinin sona 

ermesi dekolonizasyon terimiyle ifade edilir. Dekolonizasyon sürecinden sonra da 

sömürgeciliğin etkilerinin devam ettiği görülmüştür. Sömürgecilik sonrası süreçte 

sömürgeciliğin birçok yerde biçim değiştirerek farklı şekillerde etkisini gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Bu durum da neokolonizasyon terimiyle ifade edilmiştir. Neokolonyalizm, 

sömürge sonrası gelişme eğiliminde olan bir bölgenin eski yöntemler olan askeri ve siyasi 

kontrol yoluyla değil, ekonomik ve kültürel emperyalizm yoluyla sömürülmesi durumudur. 

Neokolonyalizm içerdiği özellikler açısından sinsi bir hareket olarak nitelendirilmiştir. Çünkü 

hedefine aldığı ülkeleri ekonomik, politik ve kültürel olarak istikrarsızlaştırarak sömürdüğü 

ülkenin her türlü faaliyetine de müdahale etme yoluna gider. V. S. Naipaul yukarıda ifade edilen 

tüm süreçleri yaşamış bir yazardır. Trinidad doğumlu olan yazarın ataları Hindistan’dan 

Trinidad’a göçmüş olan sözleşmeli işçilerdir. Trinidad’ın sömürge ve sömürge sonrası 

durumuna şahitlik etmiştir. Sömürgeciliğin kendi yaşadığı toplumun üstünde meydana getirdiği 

olumsuz durumları doğrudan yaşamış olmasına karşın sömürgecilik karşıtı bir tutum 

sergilemediği yönünde eleştirilmiştir. Yazdığı romanlarda sömürülen toplumlara karşı olan 

tutumu eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir. Bu çalışma sömürgecilik, neokolonyalizm ve 

Naipaul’un bu yöndeki tutumu üstünde duracaktır. 
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V. S. NAIPAUL'S APPROACH TO COLONIZED SOCIETIES 

 

 

ABSTRACT 

Colonialism is a movement that has affected many parts of the world from the sixteenth to the 

twentieth century. This movement, which started on the basis of providing economic benefits, 

had a great impact on the exploited societies in terms of religion, language and culture. In the 

twentieth century, it has lost its influence with the freedom movements and disappeared to a 

large extent. The end of colonial movements is expressed by the term decolonization. It is 

observed that the effects of colonialism continued after the decolonization process. In the post-

colonial period, it has been seen that colonialism changed its form in many places and showed 

its effects in different ways. This situation is also expressed by the term neocolonization. 

Neocolonialism is the exploitation of a region that tends to develop after colonialism through 

economic and cultural imperialism, not through the old methods of military and political 

control. Neocolonialism has been described as an insidious movement in terms of its features. 

Because it destabilizes the countries it targets economically, politically and culturally, and 

intervenes in all kinds of activities of the country it exploits. V. S. Naipaul is a writer who has 

experienced all the processes mentioned above. Born in Trinidad, the author's ancestors were 

contract workers who had immigrated to Trinidad from India. He has witnessed the colonial 

and post-colonial state of Trinidad. He has been criticized for not exhibiting an anti-colonial 

attitude, although he has directly experienced the negative situations that colonialism has 

caused on his own society. In his novels, his attitude towards exploited societies displays a 

critical approach. This study will focus on colonialism, neocolonialism and Naipaul's attitude 

in this direction. 

Key Words: Naipaul, Colonialism, Neocolonialism 
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ÖZET 

Çağdaş İngiliz Edebiyatının önde gelen isimlerinden Japon asıllı Kazuo Ishiguro 1954 yılında 

Japonya’nın Nagazaki şehrinde dünyaya gelir. Denizbilimci olan babasının işi nedeniyle kısa 

bir süreliğine İngiltere’ye taşınmalarına karşın kalıcı olarak İngiltere’ye yerleşmişlerdir. 

Ishiguro 1982 yılında yayınlanan Uzak Tepeler adlı romanıyla edebiyat dünyasına adım atar. 

Yazdığı romanlar ile birçok ödül kazanan Ishiguro en nihayetinde 2005 yılında Nobel 

Edebiyatına layık görülür. Ishiguro’nun kendine özgü bir tarzı vardır. Bu çalışmada 

Ishiguro’nun romanlarında ele alınan yönü belirsizlik kavramıdır. Belirsizlik Ishiguro’nun bazı 

romanlarında belli bir ölçüde yer edinirken bazı romanlarında oldukça yoğun bir şekilde ortaya 

çıkar. Bu belirsizliği meydana getiren öğeleri bireyler arası iletişimsizlik, güvenilmez 

anlatıcılar tercih etmesi ve ortaya koyduğu kurgu olarak sıralayabiliriz. Belirsiz kalan durumları 

yorumlamak okuyucuya kalır. Bu çalışma sırasıyla Uzak Tepeler, Değişen Dünyada Bir 

Sanatçı, Günden Kalanlar ve Avunamayanlar romanlarını ele alarak belirsizlik kavramına 

odaklanmaktadır. Uzak Tepeler’in genel atmosferinde bir belirsizlik duygusu egemendir. 

Değişen Dünyada Bir Sanatçı’da belirsizlik ağırlıklı olarak romanın güvenilmez anlatıcısından 

kaynaklanır. Günden Kalanlar’da sıradanlığın yüceltilmesi belirsizliğin kaynağıdır. Ishiguro 

Avunamayanlar romanında belirsizlik kavramını en yoğun şekilde kullanmıştır. Sonuç olarak 

Kazuo Ishiguro romanlarında belirsizliğin yerine göre az ve yerine göre de oldukça fazla olarak 

karşımıza çıktığını görürüz. Bu belirsizlik İshiguro’da adeta bir tarz haline gelmektedir.  
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OBSCURITY IN THE NOVELS OF KAZUO ISHIGURO 

 

 

ABSTRACT 

Kazuo Ishiguro of Japanese descent, one of the leading names in Contemporary English 

Literature, was born in Nagasaki, Japan in 1954. Although his family moved to England for a 

short time due to the job of his father, who was an oceanographer, they settled in England 

permanently. Ishiguro stepped into the world of literature with his novel A Pale view of Hills, 

published in 1982. Ishiguro, who won many awards for his novels, was finally awarded the 

Nobel Prize in Literature in 2005. Ishiguro has a unique style. In this study, the aspect that is 

discussed in Ishiguro's novels is the concept of obscurity. While obscurity takes place to a 

certain extent in some of Ishiguro's novels, it appears quite intensely in some of his novels. We 

can list the elements that create this obscurity as the lack of communication between 

individuals, the preference of unreliable narrators and the unusual fiction. It is up to the reader 

to interpret the uncertain situations. This study focuses on the concept of obscurity by dealing 

with the novels A Pale View of Hills, An Artist of the Floating World, The Remains of the Day 

and The Unconsoled, respectively. A sense of obscurity pervades the general atmosphere of A 

Pale View of Hills. In An Artist of the Floating World, the obscurity stems mainly from the 

unreliable narrator of the novel. The glorification of mediocrity in The Remains of the Day is 

the source of obscurity. Ishiguro used the concept of uncertainty most intensely in his novel 

The Unconsoled. As a result, we see that obscurity in Kazuo Ishiguro's novels almost becomes 

a style. 
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ÖZET 

İnsanların beslenmesinde önemli yer alan bakla, özellikle kuru tanelerinde içerdiği bitkisel 

protein zenginliği nedeni ile ülkemiz ve birçok ülkede önemli besin kaynağıdır. Dünya da 

mutfak zenginliği bakımından rakipsiz olan ülkemizde, taze bakla, taze iç bakla ve kuru tane 

olarak değişik şekillerde sofralarımıza gelmektedir. Bitki vejetatif aksamları tahıl sapları ve 

taneleri ile karıştırılarak kaba yem ve silaj olarak, kuru tane ve tane kırıkları yem rasyonlarına 

katılarak hayvan beslenmesinde önemli yer almaktadır. Bakla -4, -5 derecelere kadar soğuğa 

dayanabilir, özellikle deniz kenarında ılıman iklim kuşağında kışlık ekilerek daha iyi gelişme 

gösterir. Ülkemizde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerimiz başta olmak üzere, toplam 28 

ilimizde bakla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte, Bakla ekim alanı 

bakımında en fazla olan illerimiz, Balıkesir, Muğla,Çanakkale, Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya 

ve Antalya olarak sıralanmaktadır. Bakla yetiştiriciliği yapılan illerin hem iklim isteği 

bakımından bakla için uygun ekolojiye sahip olduğu hem de tüketim alışkanlıkları bakımından 

baklayı tercih eden yöreler olduğu dikkate değerdir. Toprak verimliliğini koruma ve artırma 

bakımından da çok önemli yeri olan bakla, uygun şartlarda, köklerinde simbiyotik olarak 

yaşayan Rhizobium leguminosorum bakterisi sayesinde dekara yaklaşık 25-30 kg saf azot 

kazandıran, toprak yapısını olumlu yönde etkileyen bir baklagil bitkisidir. Ülkemizde 

bölgelerimize göre farklı tarla ve bahçe bitkileri ile ekim nöbetine girmesi gereken bakla ekim 

alanları ve üretimi hak ettiği düzeyde değildir 
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ABSRACT 
   Faba bean, which has an extraordinary place in the nutrition of people, is an important food 

source in our country and in many countries, especially due to the richness of vegetable protein 

it contains in its dry grains. In our country, which is unrivaled in terms of culinary richness in 

the world, it comes to our tables in different forms as fresh Faba beans, fresh Faba beans grain 

and dried beans grain. Plant vegetative parts are mixed with cereals stalks and grains as 

roughage and silage, dry grain and grain fragments are included in feed rations and take an 

important place in animal nutritioon. The Faba bean, which can withstand cold temperatures up 

to -4, -5 degrees, shows better development by planting it in the temperate climate zone, 

especially by the sea. In our country, Faba bean cultivation is carried out in 28 provinceto years, 

our provinces with the highest bean cultivation area are listed as Balıkesir, Muğla, Çanakkale, 

Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya and Antalya. It is noteworthy that the provinces where Faba 

beans are grown both have the appropriate ecology for the faba bean in terms of climate demand 

and are the regions that prefer faba beans in terms of consumption habits. The faba bean, which 

has a very important place in terms of protecting and increasing soil fertility, is a legume plant 

that gains approximately 25-30 kg of pure nitrogen per decare thanks to the Rhizobium 

leguminosorum bacteria living symbiotically in its roots, and positively affects the soil 

structure. In our country, the cultivation areas and production of pods, which need to be in 

rotation with different field and garden plants according to our regions, are not at the level they 

deserves, mainly in the Aegean, Marmara and Mediterranean regions. Although it changes 

according 
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ABSTRACT 

In this study, 12 emmer wheat (Tiriticum dicoccum) landraces were used as material. Wheats 

planting in summer season of 2019 year in Iğdır province were analyzed to determine some 

parameters such as grain number per spike (GNS), grain yield (GY), plant yield (PY), biological 

yield (BY), number of maturity days (NMD), number of ripening days (NRD), 1000-kernel 

weight (1000-KW), plant height (PH) and spike height (SH). The relationships between 

agricultural properties investigated were evaluated with path analysis. The path analysis made 

in emmer wheats, it was determined that PY has a negative direct effect (p = -0.581) on GY, 

but that ratio of this effect (2.89%) was low. The direct effect of GNS on GY (p = 0.603) was 

determined as positive but with a low impact ratio (2.06%). The direct effect of BY on GY (p 

= 1.524) was calculated positively but with a low impact ratio (4.58%). The direct effect of 

NMD on GY (p = 6.778) was calculated positively with the highest ratio of effect (16.33%). 

NRD had a direct negative effect (p = -0.642) on GY with an impact ratio of 2.62%. Direct 

effect of 1000-KW on GY (p = -0.435) was recorded negatively with an impact ratio of 4.41%. 

PH's direct effect on GY (p = -5.289) was negative with a high impact ratio (13.13%). The 

direct effect of SH with the lowest ratio (0.37%) on GY (p = -0.134) was determined as 

negative. As result of this study, emmer wheats have potential that can be used as breeding 

material, It is concluded that the characters that have positive effects could be used as selection 

criteria. 

Keywords: Emmer, Direct Effect, Path Coefficient 
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ÖZET 

Bu çalışmada, dünya sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan domates meyvesinin kalitesini 

arttırmak için farklı gübreler uygulanmıştır. Çalışmada farklı kimyasal gübreler (20:20:20 

(N:P:K) ve organomineral (11:11:11), organik gübre (katı solucan) ve bu gübrelerin 10 farklı 

kombinasyonları (kontrol, kimyasal gübre (KG) %100, organomineral (OG) %100, katı solucan 

(KS) %100, KG %75 + KS %25, KG %50 + KS %50, KG %25 + KS %75, OG %75 + KS %25, 

OG %50 + KS %50, OG %25 + KS %75) uygulanmış ve farklı olum (yeşil, pembe ve kırmızı 

olum) dönemlerinde hasat edilen domates meyvelerinde (Solanum lycopersicum L. cv.‘Nergis 

F1’), meyve suyunda pH, suda çözünür kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asitlik (TEA) ve 

meyve kabuğunda renk değerlerine bakılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 

3 tekrarlı ve her tekrarda 20 bitki ile yürütülmüştür. Gübre uygulaması toprak analizi sonucuna 

göre yapılmıştır. Kimyasal gübre uygulamasında azot 3 dönemde, organomineral ve katı 

solucan gübresi ise dikimden önce toprağa uygulanmıştır. Farklı olum dönemlerinde hasat 

edilen domates meyvelerinde pH (5.522) değerinin yeşil olumda, TEA (0.777 %) değerinin 

pembe olum ve SÇKM (6.572 briks) değerinin ise kırmızı olum döneminde en yüksek değeri 

aldığı, renk değerlerinden L* (60.023) ve hue (115.182) değerlerinin olgunlaşma ile beraber 

düştüğü, a* (23.406) ve Chroma (36.268) değerlerinin ise olgunlaşmayla beraber artış 

gösterdiği saptanmıştır. Gübre uygulamalarının, farklı olum dönemleri ve parametreler 

üzerindeki etkisinin bazı parametrelerde istatistiksel olarak (p<0.05) göre önemli olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Domates, Gübre, Olum Dönemleri, Kalite Parametreleri 
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ABSTRACT 

In the study, different chemical fertilizers (20:20:20 (N:P:K) and organomineral (11:11:11)), 

organic fertilizer (solid wormwood) and 10 different combinations of these fertilizers were 

applied and tomato fruits (Solanum) harvested at different maturity periods were applied. 

lycopersicum L. cv.'Narcissus F1'), pH in fruit juice and color in fruit peel were investigated. 

In this study, different fertilizers were applied to increase the quality of tomato fruit, which 

have an important place in world vegetable production. The study was carried out to investigate 

the effect of diffrent chemical fertilizers (20:20:20 (N:P:K) (CF)), organomineral (OG) 

(11:11:11)), solid vermicompost (SV) and 10 different combinations of these fertilizers CF 

(100%),  OG (100%), SV  100%, CF (75%) +  SV ( 25%), CF (50%) +  SV (50%), CF (25%) 

+ SV (75%),  OG (75%) + SV ( 25%), OG(50%) + SV ( 50%), OG (25%) + SV ( 75%)   on 

quality characteristics such as titratable  acidity  (TA),  fruit juice  pH,  soluble  solids  content 

(SSC),  skin color    of tomato fruit (Solanum lycopersicum L. cv.‘Nergis F1’) during different 

maturity (green, pink and red death) period. The study was carried out according to the 

randomized blocks experimental design with 3 replications and 20 plants in each repetition. 

Fertilizer application was applied according to the results of soil analysis. Nitrogen was applied 

to the soil in 3 periods, where as organomineral and solid vermicompost were applied to the 

soil before planting. In tomato fruits harvested at different maturity periods, the pH (5,522) 

value was found to be the highest in the green stage, TEA (0.777%) value in the pink stage, and 

SÇKM (6.572 Brix) value in the red stage. It was determined that L* (60.023) and hue (115.182) 

of color values decreased, while a* (23.406) and Chroma (36.268) values increased during the 

maturity state. It was determined that the effect of fertilizer applications on different maturity 

periods and parameters was statistically significant (p<0.05) in some parameters.  

Keywords: Tomato, Fertilizer, Maturity Periods, Quality Parameters 

  

31



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

FİTOTERAPİ VE FİTOTERAPİDE KULLANILAN BAZI BİTKİLER 

 

 

Muhammed Said YOLCİ 

Van YYÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

musayol65@gmail.com 

Orcid No: 0000-0002-5304-7342 

 

Yunus Emre ARVAS 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  

yunusearvas@gmail.com 

Orcid No: 0000-0001-6622-5083 

 

ÖZET 
Tıbbi (şifalı) bitkilerin insan sağlığı için yararı tarihin eski zamanlarından beri bilinmektedir. 

Halkın kullandığı bu bitkiler araştırılarak ekstreleri ile farmasötik ürünler geliştirilmiş ve 

insanoğlu geçmiş bilgisini kullanarak kendini hastalıklardan ve rahatsızlıklardan yıllarca 

korunmayı başarmıştır. Özetle “bitkisel ilaçlarla yapılan tedavi” olarak tanımlanan Fitoterapi, 

tedavi edici etkiye sahip, taze veya kurutulmuş bitkinin tamamı veya belli kısımlarını içeren ya 

da bunlardan elde edilen ekstraksiyon, distilasyon vb ürünleri kullanılarak hazırlanan 

preparatlarla tedavi amaçlı ya da hastalıklardan koruyucu olarak kullanılmasını kapsamaktadır. 

Tıbbi bitkiler geleneksel olarak yıllardır pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmakta ve 

günümüzde de sadece gıda takviyesi olarak değil ham drog, çay, şurup, tablet, macun, merhem, 

yakı, tentür, jel, kapsül gibi birçok farklı şekillerde kullanılmaya devam etmektedir. 

Günümüzde enflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan çok sayıda sentetik anti-

enflamatuvar ilaç bulunmasına karşın, bu ilaçların hedeflenen etkiyi beklenen düzeyde 

sağlayamaması ve özellikle gastrointestinal sistemde ciddi yan etkilere sahip olmaları ve henüz 

tıbbi tedavilerde daha etkili ve güvenilir ilaç moleküllerinin geliştirilmemiş olması fitoterapiye 

olan ilginin devam edeceğini göstermektedir. Bununla birlikte bitkiler içerdikleri kimyasal 

bileşikleri nedeniyle yan etkilere, zehirlenmelere neden olabilmekte ya da kullanılan diğer 

ilaçlarla etkileşebilmektedir. Bir bitkinin terapide kullanılabilmesi için kodekslere (Farmakope) 

kayıtlı olması gerekir. Günümüzde küresel problem olan birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılan bitkiler; Humulus lupulus, Melissa officinalis, Lavandula officinalis bitkileri 

Antidepresan ve Sedatif etki için, Brassica nigra, Urtica türleri Antiromatizmal ve 

Antienflamatuvar tedaviler için, Taxus baccata, Vinca rosea (Catharanthus roseus), 

Podophyllum peltatum, Podophyllum hexandrum, Colchicum autumnale türleri kanser 

tedavisinde etkili oldukları bilinmektedir. Bu bitkilerin bitkisel ilaç formatına getirilmesi 

halinde Antidepresan ve Sedatif etki, Antiromatizmal ve Antienflamatuvar, Kardiyotonik, 

Sindirim, kanser, karaciğer, safra gibi birçok hastalıkların tedavisinde etkin olabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin Tıbbi ve aromatik bitki sayısı 

bakımından çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olması fitoterapi için önemli bir lokasyon 

olması gibi avantajlar sağlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Fitoterapi, tıbbi ve aromatik bitkiler, tedavi 
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PHOTOTHERAPY  AND SOME PLANTS USED IN PHOTOTHERAPY 

 

 

 

ABSTRACT 

The benefits of medicinal plants for human health have been known since ancient times. These 

plants used by the public were researched and pharmaceutical products were developed with 

their extracts, and human beings managed to protect themselves from diseases and ailments for 

years by using their past knowledge. Phytotherapy is defined as "treatment with herbal 

medicines" in brief. Phytotherapy includes using all or certain parts of the fresh or dried 

medicinal plant, directly or as an extract (the method by extraction, distillation, etc.), with 

preparations prepared for therapeutic purposes or to prevent diseases. Medicinal plants have 

traditionally been used in the treatment of many diseases for years, and today they continue to 

be used not only as food supplements but also in many different forms such as raw drugs, tea, 

syrup, tablets, pastes, ointments, patches, tinctures, gels, capsules. Although there are many 

synthetic anti-inflammatory drugs used in the treatment of inflammatory diseases today, the 

fact that these drugs do not provide the targeted effect at the expected level, they have serious 

side effects, especially in the gastrointestinal system and more effective and reliable drug 

molecules have not yet been developed in medical treatments show that the interest in 

phytotherapy will continue. However, plants can cause side effects, poisoning, or interact with 

other drugs due to the chemical compounds they contain. For a plant to be used in therapy, it 

must be registered in a codex (Pharmacopeia). Plants used in the treatment of many diseases 

that are a global problem today; Humulus lupulus, Melissa officinalis, Lavandula officinalis 

plants for Anti-depressant and Sedative effect, Brassica nigra, Urtica species for Antirheumatic 

and Anti-inflammatory treatments, Taxus baccata, Vinca rosea (Catharanthus roseus), 

Podophyllum peltatum, Podophyllum hexandrum, Colchicum autumnale species are known to 

be effective in cancer treatment. It is evaluated that if these plants are brought into herbal 

medicine format, they can effectively treat many diseases such as Antidepressant and Sedative 

effect, Antirheumatic and Anti-inflammatory, Cardiotonic, Digestive, cancer, liver, bile. In the 

light of this information, the fact that Turkey has wealthy biodiversity in terms of the number 

of medicinal and aromatic plants provides advantages such as being an important location for 

phytotherapy. 

Keywords: Phytotherapy, medicinal and aromatic plants, treatment 
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ÖZET 

İnsanlar, dünya sahnesine çıktığından beri beslenme, barınma, ısınma, korunma, tedavi olma, 

hayvan besleme, boyama ve daha birçok ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bitkileri doğrudan 

veya amaçlarına uygun dönüştürüp işledikten sonra kullanmışlardır. Bitkilerden yararlanma 

süreci ilk olarak doğal ortamlarda yetişen bitkilerin toplanması ile başlamıştır. Zamanla 

tüketimi yaygınlaşan ve buna bağlı olarak doğadan toplanan bitkiler yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmışlardır. Tıbbi ve aromatik bitkiler de diğer bitki grupları gibi talepleri artan ve 

doğada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bitkilerdir. Küresel çapta başta tedavi amaçlı 

olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilere olan talepler, bu bitkilerin doğadan toplama yerine 

mümkün olduğunca kültüre alma ve kültüre alınan türlerin üretiminin arttırılmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Türkiye’de ortalama 60 tıbbi ve aromatik bitki türünün kültürünün yapıldığı 

bilinmektedir. Ancak halk tarafından kullanıldığı ve ihracatının yapıldığı tahmin edilen tıbbi ve 

aromatik bitki tür sayısının ortalama 500 civarında olduğu bildirilmektedir. Üretimin az 

tüketimin fazla olduğu bu durum göz önüne alındığında bitkilerin üretiminin arttırılması ve 

farklı teknik ve yöntemlerinin üretimde kullanılmasının önemi açıkça görülmektedir. Dünya 

genelinde tıbbi ve aromatik bitkilerin temin ve üretiminde çoğunluğunu doğal ortamından 

toplama ve konvansiyonel tarımın oluşturduğu ancak son zamanlarda uygulanmaya başlayan 

iyi tarım, organik tarım ve biyoteknolojik yöntemlerin de yaygınlaştığı görülmektedir. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerin üretim ve sürdürülebilirliğinda; bitki toplayıcılarına bitkilerin 

sürdürülebilirliği için bilgilendirmelerin yapılması, toplanılacak bitkilerin rezerv durumları ve 

talep miktarlarının tespit edilmesi, doğadan toplanmasında sakınca olmayan bitkilerin uygun 

zaman ve yöntemlerle toplanmasına özen gösterilmesi, üretilen ham veya işlenmiş bitkinin 

kalite, standardizasyon ve güvenirlilik esasları dikkate alınarak üretilmiş olmasının 

ehemmiyetine vurgu yapılması gibi tavsiye ve önlemlerin alınması önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitki, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir toplama  
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PRODUCTION AND SUSTAINABILITY OF MEDICINAL AND AROMATIC 

PLANTS 

 

 

ABSTRACT 

Since their emergence on the world stage, people have used plants directly or after transforming 

and processing them in order to meet their needs for nutrition, shelter, heating, protection, 

treatment, animal feeding, dyeing and many more. The process of benefiting from plants first 

started with the collection of plants grown in natural environments. Plants whose consumption 

has become widespread over time and therefore collected from nature have faced the danger of 

extinction. Medicinal and aromatic plants, like other plant groups, are plants whose demands 

are increasing and are in danger of extinction in nature. The global demands for medicinal and 

aromatic plants, which are used primarily for therapeutic purposes, have made it necessary to 

cultivate these plants as much as possible and to increase the production of the cultivated 

species instead of collecting them from nature. It is known that an average of 60 medicinal and 

aromatic plant species are cultivated in Turkey. However, it is reported that the number of 

medicinal and aromatic plant species estimated to be used and exported by the public is around 

500 on average. Considering this situation where the production is less and the consumption is 

high, the importance of increasing the production of plants and using different techniques and 

methods in production is clearly seen. It is seen that the majority of the supply and production 

of medicinal and aromatic plants around the world consists of collecting from their natural 

environment and conventional agriculture, but good agriculture, organic agriculture and 

biotechnological methods, which have been applied recently, have also become widespread. In 

the production and sustainability of medicinal and aromatic plants; informing the plant 

collectors about the sustainability of the plants, determining the reserve status and demand 

amounts of the plants to be collected, paying attention to the collection of plants that are not 

objectionable to be collected from the nature, taking care to be collected at the appropriate time 

and methods, emphasizing the importance of producing the raw or processed plant produced by 

taking into account the principles of quality, standardization and reliability. It is important to 

take advice and precautions.  

Keywords: Medicinal and aromatic plant, sustainable production, sustainable collection 
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ABSTRACT 

Allelopathy is defined as the effects (stimulatory and inhibitory) of a plant on the development 

of neighboring plants through the release of secondary compounds. Generally, these 

compounds, which are pruduced by roots in the plant which are belong to the same 

(autotoxicity) or different (heterotoxicity) species after succesor, has an effect that either may 

be reduce the growth and development or fully/completely able to stop. In this event, factors 

such as plant age, soil structure, genotype, humidity/water, ecology are very important. 

However, in alleopathic studies wrong practices and methods were used. The applications made 

will cause more harm than benefit in terms of agriculture. In this study, false techniques and 

applications used in allelopathy studies will be presented in a comparative manner. Chemical 

solvents used, application concentrations, laboratory and field studies will be mutually 

evaluated. The use of secondary metabolites, which form the basis of allelopathy, as herbicides 

or pesticides is possible by understanding the changes that may occur in the metabolites. As a 

result, this study and the wrong methods and applications used in allelopathic studies will be 

evaluated mutually with the articles made. 

Keywords: Allelopathy, Herbicide, Pesticide, Degradation, Agriculture  
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ÖZET 

Bu gözlemde 2 yaşlı, 62 kg ağırlığında, erkek, kangal ırkı köpekte karşılaşılan açık, enfekte, 

nekroze ve doku kayıplı distal antebrachium kırığının İlizarov eksternal fiksator ile sağaltımı 

değerlendirildi. Hasta sahibinden alınan anamnez bilgilerine göre hastanın 2.5 ay önce trafik 

kazası geçirdiği ve başka bir hayvan hastanesinde uygulanan tedavide başarılı sonuç 

alınamadığı öğrenildi. Klinik muayene sonucunda sol ekstremite radius bölgesinde 20 cm2 

alanda açık, enfekte, doku kayıplı yara ile Radius-ulna bölgesinde 10 cm çapında nekroz olduğu 

tespit edildi. Bununla birlikte hastanın ilgili ekstremitesinde şiddetli osteomiyelitis tablosu 

gözlendi. Operatif sağaltım öncesinde kırık bölgesindeki enfeksiyonun eliminasyonu amacıyla 

svap örneği alınarak mikrobiyolojik analize gönderildi. Alınan svap örneğinden bakteriyolojik 

yöntemlerle Escherichia coli izole edildi. İzolatın kombine disk yöntemiyle genişlemiş 

spektrumlu beta laktamaz direncine sahip olduğu belirlendi. Disk difüzyon test yöntemiyle 

incelenen izolat, imipeneme karşı duyarlı bulundu.  Kırık tespit edilen ekstremitede nekroze 

kemik kısımları uzaklaştırılarak bölgenin ılık izotonik ve rivanol solüsyonlarıyla drenajı 

yapıldı. İlgili ekstremiteye İlizarov eksternal fiksatör uygulanmasına karar verildi. Operasyonda 

rutin hazırlık aşamalarını takiben hasta genel anesteziye alındı. Kırık fragmentlerinin 

redüksiyonu sonrasında ince bir intra-medullar pin ile kırık fragmentlerinin fiksazyonu 

sağlandı. Daha sonra 5 halkalı İlizarov eksternal fiksatörü, 10 adet 2 mm krischner pin ile 

ekstremiteye uygulandı. Post-operatif dönemde parenteral olarak 15 gün sabah ve akşam 20 

mg/kg dozda meropenem trihidrat (Meropenem 1gr, Noro-Bio) sabah akşam i.v. olarak 

uygulandı.  Yara iyileşmesi tamamlanana kadar her gün pansuman değişimi ve pin dibi bakımı 

eksiksiz olarak yapıldı. Operasyondan sonra, 4. günden itibaren hastanın ilgili ekstremitesini 

kullanabildiği gözlemlendi. Düzenli olarak yapılan radyografik muayenelerle birlikte 52. günde 

kırık hattında konsolidasyonun tamamlandığı tespit edildi. Fiksatör, 61. gün anestezi altında 

uzaklaştırıldı. Tedavi süresince hastanın, İlizarov eksternal fiksatör sistemini çok iyi tolere 

ettiği gözlenirken herhangi bir komplikasyona da rastlanmadı. Sonuç olarak bu olguda, 

genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Gram negatif bakterilerin köpeklerde görülen kırık 

olgularında enfeksiyonlara neden olabileceği ve etkili tedavide antimikrobiyal duyarlılık 

sonuçlarının dikkate alınması gerektiği belirlendi. Büyük cüsseli köpeklerde açık, enfekte, 
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nekroze, antebrachium kırıklarının İlizarov eksternal fiksatör ve uygun post-operatif bakım ile 

başarılı bir şekilde tedavi edilebileceği kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: köpek, kırık, İlizarov eksternal fiksatör 
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TREATMENT OF DISTAL ANTEBRACHIUM FRACTURE WITH OPEN 

INFECTED TISSUE LOSS IN A DOG BY ILIZAROV EXTERNAL FIXATOR 

 

 

ABSTRACT 

In this observation, the treatment of an open, infected, necrosed and tissue loss distal 

antebrachium fracture in a 2-year-old, 62 kg, male, Kangal dog by Ilizarov external fixator was 

evaluated. According to the anamnesis information, it was learned that the patient had a traffic 

accident 2.5 months ago and the treatment applied in another animal hospital did not yield 

successful results. As a result of the clinical examination, it was determined that there was an 

open, infected, tissue-losing wound in the radius of 20 cm2 of the left extremity and necrosis of 

10 cm in the radius-ulna region. However, severe osteomyelitis was observed in the relevant 

extremity of the patient. Before the operative treatment, a swab sample was taken and sent for 

microbiological analysis in order to eliminate the infection in the fracture area. Escherichia coli 

was isolated from the swab sample by bacteriological methods. It was determined that the 

isolate had extended-spectrum beta-lactamase resistance by the combined disc method. The 

isolate examined by the disk diffusion test method was found to be susceptible to imipenem. In 

the extremity with fracture, the necrotic parts of bone were removed and the area was drained 

with warm isotonic and rivanol solutions. It was decided to apply an Ilizarov external fixator to 

the involved extremity. Following the routine preparation stages in the operation, general 

anesthesia was applied to the patient. After the reduction of the fracture fragments, the fixation 

of the fracture fragments was achieved by a thin intra-medullary pin. Then, the 5-ring Ilizarov 

external fixator was applied to the extremity with 10 pieces of 2 mm Krischner pins. In the post-

operative period, 20 mg/kg meropenem trihydrate (Meropenem 1gr, Noro-Bio) was 

administered parenterally two times daily for 15 days. Bandage weas changed daily until the 

wound healing was completed. After the operation, it was observed that the patient was able to 

use the relevant extremity from the 4th day. By regular radiographic examinations, it was 

determined that the consolidation of the fracture line was completed on the 52nd day. The 

fixator was removed under anesthesia on the 61st day. During the treatment, it was observed 

that the patient tolerated the Ilizarov external fixator system very well, and no complications 

were encountered. In conclusion, in this case, it was determined that extended-spectrum beta-

lactamase-producing Gram-negative bacteria could cause infections in fractures cases in dogs, 

and results of antimicrobial susceptibility tests should be considered in effective treatment. It 

was concluded that open, infected, necrotic, antebrachial fractures in large dogs can be 

successfully treated by Ilizarov external fixator and appropriate post-operative care. 

Keywords: Dog, Fracture, Ilizarov External Fixator 
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ÖZET 

Dünyada her yıl milyonlarca hayvan bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Kullanılan 

hayvanlar arasında insan olmayan primatlar (babunlar) da bulunmaktadır. Bu primatlar 

anjiyoplasti kateterleri ve vasküler şantlar gibi insanlar için yapılmış biyomedikal cihazların 

test edilmesinde, üreme ve doğum sorunları, endometriozis, obezite, ateroskleroz ve yaygın 

viral hastalıklar gibi durumlarda laboratuvar hayvanı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı Papio hamadryas'ta (Habeş Maymunu) böbreklerin (renes) morfometrik ve histolojik 

yapısını incelemektir.  Araştırmada materyal olarak Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ölü bulunan 

(çalışma ile ilgisi olmayan bir nedenle ölmüş ve taze getirilen) bir babun kullanılmıştır. Bilinen 

herhangi bir klinik bulgu göstermeyen bu babun, derslerde kullanılmak üzere Bursa Uludağ 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Babun 1,5 yaşında, dişi ve Papio hamadryas 

ırkıydı. Topografik olarak organların anatomik yerleri belirlendi. Vücut boşluklarından alınan 

böbrekler fotoğraflandı. Bu organlar %10 formaldehit solüsyonunda tespit edildi. Morfometrik 

ölçümleri yapıldı. Babunların iç organları histolojik olarak incelendi. Böbrekler korteks’ten 

hilus renalis’e olacak şekilde median hattan ikiye bölündü. Örnekler parafin mumu içine 

gömüldü. Doku kesitleri standart prosedürle Crossman üçlü boyama yöntemi ile boyandıktan 

sonra histoloji kesitleri ışık mikroskobu ile incelendi.  Böbreklerin planum medianumun 

sağında ve solunda, thoracal 12 ve lumbal 1 vertebra arasında, sağ böbrek önde olacak şekilde 

yer aldığı belirlendi. Sağ böbrek 7.37 gram ve sol böbrek 7.01 gramdı. Sol böbreğin şekil olarak 

fasulye tanesi gibi olduğu, sağ böbreğin alttan bastırıldığı ve kalbe benzediği görüldü. Capsula 

adipoza ve capsula fibroza’nın yanı sıra pelvis renalis’in varlığı tespit edildi. Cortex’te 

glomeruluslar, bowman kapsülü ve bowman aralığı net bir şekilde gözlendi. Tubulus 

Proksimalis, tubulus distalis kortekste bulunurken inen henle ve çıkan henle medullada belirgin 

olarak gözlendi. Genel olarak memeli hayvanlar ile benzerlik gösterdiği belirlendi. Elde edilen 

bilgiler anatomi ve histoloji literatürüne katkı sağlamasının yanı sıra, insan ve hayvan 

sağlığında yapılan, bilimsel araştırmalar için temel teşkil edecek niteliktedir. Bildiride 

incelenen organın makroskobik ve mikroskobik yapısı daha ayrıntılı olarak aktarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Baboon, Papio Hamadryas, böbrek morfoloji ve histoloji 
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INVESTIGATION OF THE MORPHOLOGIC AND HISTOLOGICAL STRUCTURE 

OF THE KIDNEYS IN HAMADRYAS BABOON (PAPİO HAMADRYAS) 

 

 

ABSTRACT 

Millions of animals are used in scientific research every year around the world. Among the 

animals used are non-human primates (baboons). These primates are used as laboratory animals 

in testing biomedical devices made for humans such as angioplasty catheters and vascular 

shunts, in conditions such as reproductive and birth problems, endometriosis, obesity, 

atherosclerosis and common viral diseases. Purpose of the study is to examine the 

morphometric and histological structure of kidneys (renes) in Papio hamadryas (Baboon). A 

baboon found dead (dead for reasons unrelated to the study and brought fresh) in Bursa Zoo 

was used as material in the study. This baboon, which did not show any known clinical findings, 

was brought to Bursa Uludağ University Veterinary Faculty to be used in lessons. The baboon 

was 1.5 years old, female and was Papio hamadryas breed. Anatomical locations of organs were 

determined topographically. Kidneys taken from body cavities were photographed. This organs 

were fixed in 10% formaldehyde solution. Morphometric measurements were made. Internal 

organs of baboons were examined histologically. The kidneys were divided into two from the 

median line from the cortex to the hilus renalis. The samples were embedded in paraffin wax. 

After the tissues sections were stained with Crossman’s triple staining method by  standard 

procedure. Histology sections were examined with light microscopy. It was determined that the 

kidneys were located on the right and left of the planum medianum, between thoracal 12 and 

lumbar 1 vertebra, with the right kidney in front. Right kidney was 7.37 grams and left kidney 

was 7.01 grams. It was observed that the left kidney was bean-like in shape, the right kidney 

was pressed from below and resembled a heart. Presence of pelvis renalis as well as capsula 

adiposa and capsula fibrosa were detected. Glomerulus, bowman capsule and bowman space 

were clearly observed in the cortex. Tubulus proximalis and tubulus distalis were found in the 

cortex, while the descending henle and ascending henle were prominently observed in the 

medulla. It was determined that it was generally similar to mammalian animals. In addition to 

contributing to the anatomy and histology literature, the information obtained is of a quality 

that will form the basis for scientific research in human and animal health. In this paper, the 

macroscopic and microscopic structure of the examined organ will be explained in more detail. 

Keywords: Baboon, Papio Hamadryas, kidney morphology and histology. 
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ÖZET 
Yumak, ılıman ve serin iklim koşullarını seven, erozyona yatkın, atıl, kıraç toprakların 

değerlendirilmesi ve hayvansal üretimin yem ihtiyacını karşılaması açısından son derece 

önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada altı farklı yumak türüne ait bazı fiziksel özellikleri (şekil-

boyut, yüzey alan, ortalama aritmetik ve geometrik çap, küresellik ve bin tane ağırlığı) 

belirlenmiştir. Çalışma, 2021 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında 

yürütülmüştür. Elde edilen verilere göre yumak türlerinin genel olarak uzun tohum yapısına 

sahip olduğu ortalama 5.519 mm uzunluk, 1.033 mm genişlik, 4.100 mm2 yüzey alana ve 1.119 

g bin tane ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu araştırma ile yumak bitkisine ait 

tohumların uygun alet ve makine kullanımı ile arazilere ekimi ile mer’a arazilerinde oluşan yer 

yer seyrelme ya da boşalan yerlerin yeniden tohumlanması ve tamamlanması işlemlerinde 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   
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INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL CHARACTERISTICS OF FESTUCA 

SPECIES 

 

 

ABSTRACT  

Festuca has a very important place in terms of making use of inert and barren soils prone to 

erosion, loving temperate and cool climatic conditions, and meeting the feed needs of animal 

production. In this study, some physical properties (shape-size, surface area, average arithmetic 

and geometric diameter, sphericity and thousand grain weight) of six different types of festuca 

were determined. The study was carried out in the laboratories of the Faculty of Agriculture of 

Bingol University in 2021. According to the data obtained, it was determined that the festuca 

species generally have a long seed structure, with an average length of 5.519 mm, a width of 

1.033 mm, a surface area of 4.100 mm2 and a thousand grain weight of 1.119 g. With this 

research, it was aimed to evaluate the seeds of the festuca plant in the processes of planting the 

seeds of the festuca plant in the fields with the use of appropriate tools and machinery, and in 

the reseeding and completion of the places that occur in the pasture lands. 

Key Words: Festuca L., Forage Crops, Seed Properties 
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ÖZET 

Tarihi yapılar, inşa edile geldikleri dönmelerin mimari anlayış, teknik olanaklar ve işlevsel 

gerekliliklerini yansıtan önemli kültür varlıklarıdır. Bu yapıların yakın çevrelerinde inşa edilen 

yapılar ve yapılan peyzaj düzenlemeleri de toplumların gündelik yaşam biçimlerini 

yansıttıklarından dolayı önemlidir. Türkiye’de özellikle 1950’lerde başlayan ve hala devam 

eden; nüfus artışı, toplumsal yapıdaki değişim, yerleşim birimleri arasındaki göçler ve hızlı 

kentleşme sonucunda yaşanan plansız yapılaşma insanlığın ortak değerleri olan tarihi yapılar 

kadar yakın çevrelerini de çok olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkilenme Türkiye-

İran arasındaki yol üzerinden bulunan bundan dolayı eskiden stratejik açıdan önemi olan Hoşap 

(Güzelsu) Kalesi ve çevresinde de görülmektedir. Van-Hakkâri karayolu üzerinde, Van ili 

Gürpınar ilçesinde bulunan ve bilindiği kadarıyla tarihi Urartular'a kadar inmekte olan kale 

bölgenin dikkat çeken önemli sembol ve tarihi turistik yapılarından biridir. Özellikle tarih ve 

kültür gezileri sevenler için önemli bir destinasyon noktasıdır. Bu çalışma kapsamında kalenin 

yakın çevresinde yaşanan çarpık yapılaşmalar ortaya konulmuştur. Çalışmada ayrıca tarihi 

yapıların yakın çevrelerinin planlı ve yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi üzerinde 

durulmuştur. Bu doğrultuda araştırma alanının kültürel kimliği hakkında farkındalık 

yaratılması, yapılacak mekansal ve peyzaj düzenlemeleriyle sürekliliğin sağlanması ve 

gündelik yaşamla bütünleştirilmesi için bir öneride bulunulmuştur. Van kentindeki Hoşap 

Kalesi yakın çevresi özelinde yapılan bu önerinin tarihi yapı ve yakın çevrelerinin korunmasına 

ve kültürel değerinin sürekliliğine ilişkin bütüncül çalışmaların geliştirilmesine ve güncel 

kültürel değerlerin deneyimlenmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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IMPROVEMENT WORKS IN CLOSE ENVIRONMENT OF HISTORIC 

BUILDINGS: THE CASE OF HOŞAP CASTLE 

 

 

ABSTRACT 

Historical buildings are important cultural assets that reflect the architectural understanding, 

technical possibilities and functional requirements of the era in which they were built. The 

structures and landscape arrangements built in the immediate vicinity of these structures are 

also important because they reflect the daily life styles of the societies. Especially in Turkey, 

which started in the 1950s and still continues; Population growth, changes in social structure, 

migrations between settlements and unplanned construction as a result of rapid urbanization 

affect not only the historical structures, which are the common values of humanity, but also 

their immediate surroundings. This negative impact is also seen in Hoşap (Guzelsu) Castle and 

its surroundings, which used to be strategically important because of this, located on the road 

between Turkey and Iran. The castle, which is located on the Van-Hakkari highway, in the 

Gürpınar district of Van province and descends as far as the historical Urartians, is one of the 

remarkable symbols and historical touristic structures of the region. It is an important 

destination, especially for those who love history and culture trips. Within the scope of this 

study, the distorted constructions in the close vicinity of the castle were revealed. The study 

also focused on transforming the immediate surroundings of historical buildings into planned 

and livable spaces. In this direction, a proposal has been made to raise awareness about the 

cultural identity of the research area, to ensure continuity with the spatial and landscape 

arrangements to be made, and to integrate it with daily life. It is thought that this proposal, made 

specifically for the vicinity of Hoşap Castle in the city of Van, will contribute to the preservation 

of historical buildings and their immediate surroundings, the development of holistic studies on 

the continuity of its cultural value, and the experience of current cultural values. 

Keywords: City of Van, Hoşap Castle, Historical Environment 
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ÖZET 

Anadolu’da İslamiyet ile insanların hayır için çeşme ve hayrat yapması tavsiye edilmiştir. 

Somut kültürel mirasın belirgin unsurlarından biri olan tarihi çeşmeler, insanların en önemli 

yaşam kaynağı olan suyun, bir sistemle halkın kullanımına sunulduğu yapılardır. Çeşmelerin 

bulundukları toplumlarda hem sosyal, hem de kültürel işlevleri bulunurken, aynı zamanda kent 

hafızasında unutulmaz izler de barındırmaktadır. Mahalle ve sokak oluşumunda belirleyici olan 

çeşmeler, çevrelerinde oluşturdukları sosyal doku ile toplumsal açıdan da etkilerini 

artırmışlardır. Anadolu’nun farklı kent ve coğrafyalarda, her biri farklı mimari özellikte yapılan 

çeşmeler, geçmişten günümüze her dönem önemini koruyan yapılar olmuştur. İslami açıdan 

önemli kentlerden biri olan Siirt’te de geçmişten günümüze ulaşan üç adet çeşme yapısı 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, yerinde tespit, gözlem ve fotoğraflama yöntemleriyle çeşmeler 

belirlenmiş, mevcut durumları tespit edilmiştir. Bu bildiride, tarihi çeşmelerin yeniden 

kullanımı tartışmalarına katkı koymayı amaçlamaktadır. Geçmişten günümüze gelen bu tarihi 

kültürel mirası yapıların, gelecekte yaşayabilmeleri açısından belgelenmeleri önemsenmiştir. 

Aynı zamanda bulundukları çevreye etkileri ve kentsel hafızadaki izleri de, yerel halkla yapılan 

görüşmelerle belirlenmeye çalışılmıştır. Geleneksel işlevlerini modern zamanda yerel halkın 

gündelik yaşamına dahil olamayan bu yapıların varlığını sürdürmesi kentin tarihi kökenlerini 

geçmişten günümüze intikal ettirerek şehrin güçlenmesine ve kültürel turizmine katkı 

sağlayacaktır. 
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AN EVALUATION ON THE CURRENT STATUS OF THE HISTORIC FOUNTAINS 

IN SİİRT CITY CENTER AS CULTURAL HERITAGE 

 

 

ABSTRACT 

In Anatolia, it has been recommended for people to make fountains and charity with Islam. 

Historical fountains, one of the prominent elements of tangible cultural heritage, are structures 

where water, which is the most important source of life for people, is made available to the 

public through a system. While the fountains have both social and cultural functions in the 

societies, they also have unforgettable traces in the memory of the city. Fountains, which are 

decisive in the formation of neighborhoods and streets, have also increased their social impact 

with the social texture they have created around them. The fountains, which were built in 

different cities and geographies of Anatolia, each with different architectural features, have 

been structures that have preserved their importance from past to present. In Siirt, one of the 

important cities in terms of Islam, there are three fountain structures that have survived from 

the past to the present. In this study, fountains were determined by on-site detection, observation 

and photographing methods, and their current status was identified. In this paper, it is aimed to 

contribute to the discussion of the reuse of historical fountains. It is important to document these 

historical cultural heritage structures from the past to the present in order for them to survive in 

the future. At the same time, their effects on their environments and their traces in the urban 

memory were tried to be determined through interviews with the local people. The continuation 

of these structures, whose traditional functions cannot be included in the daily life of the local 

people in modern times, will contribute to the strengthening of the city and cultural tourism by 

transferring the historical roots of the city from the past to the present. 
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ÖZETÇE  

Fotovoltaik paneller, güneş enerjisini absorbe ederek elektrik enerjisi üretirlerken, panel yapılar 

ve dolayısıyla fotovaltaik hücrelerin sıcaklıkları artar. Metalik iletken kısımları da içeren 

fotovoltaik panellerde, sıcaklık artışına bağlı olarak enerji üretim yeteneklerinde azalma 

meydana gelir. Sıcaklığa bağlı olan enerji üretim yeteneğinde oluşan bu azalma, metalik iletken 

kısımların dirençlerindeki artıştan kaynaklandığı gibi PN eklemleri arasındaki eşik voltajın 

değişiminden de kaynaklanmaktadır. Çalışmada, farklı fotovoltaik paneller kullanılarak; aşırı 

sıcaklıklardaki, normal çalışma sıcaklıklardaki ve soğutmaya tabi tutuldukları çalışma şartları 

için elektriksel enerji verimlilikleri ayrı ayrı analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler ile 

sıcaklık, elektriksel parametreler ve ışınım şiddeti verileri elde edilerek, fotovoltaik panellerin 

verimliliği kapsamında değerlendirilmiştir.  Bu değerlendirmelerin yardımıyla, fotovoltaik 

panellerde gerçekleştirilebilecek soğutma etkisinin enerji verimliliğine katkıları ortaya 

konularak panel ömürlerinde olabilecek katkılarından bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik, Enerji, Soğutma, Verimlilik 
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IN PHOTOVOLTAIC PANELS, FOR ENERGY EFFICIENCY INCREASE 

COOLING ANALYSIS 

 

 

ABSTRACT 

 While photovoltaic panels produce electrical energy by absorbing solar energy, the temperature 

of panel structures and therefore photovaltaic cells increases. In photovoltaic panels including 

metallic conductive parts, decrease in their energy production capabilities due to the increase 

in temperature. This decrease in the energy production ability, which is dependent on 

temperature, is due to both the increase in the resistance of the metallic conductive parts, as 

well as the change in the threshold voltage between the PN junctions. In the study, using 

different photovoltaic panels;  Electrical energy efficiency analyses are dealed separately for 

operating conditions at extreme temperatures, normal operating temperatures and cooling 

conditions. By the aid of the analyzes carried out, temperature, electrical parameters and 

radiation intensity data were obtained and evaluated within the scope of the efficiency of 

photovoltaic panels. Due to the help of these evaluations, the contribution of the cooling effect 

that can be realized in photovoltaic panels to the energy efficiency is revealed and its possible 

contributions to the panel lifetime are mentioned. 

Keywords: Photovoltaic, Energy, Cooling, Efficiency 
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ÖZET 

Uluslararası bir halk sağlığı sorunu olan Coronavirüs, hafif ila şiddetli semptomlar gösteren ve 

solunum sistemi rahatsızlıklarına neden olan bir virüstür. Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaletine 

bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan bu hastalık zamanla yayılarak 12 Mart 2020'de Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden oldu. Covid-19 virüsü, anjiyotensin 

dönüştürücü enzime (ACE) 2 bağlanarak hedeflediği hücreleri istila ederek konakçı hücrede 

ACE2 ekspresyonunu modüle eder. Viral partikül üzerinde bulunan ve S proteininin 

parçalanmasına hizmet eden transmembran serin proteaz 2 (TMPRSS2), ACE2 ile birleşerek 

virüsün yayılmasını sağlar.  ACE2, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) ailesinin bir 

üyesidir ve solunum sisteminde yaygın olmakla birlikte kalp, karaciğer, böbrek gibi farklı 

organlarda da tespit edilmiştir. Bu araştırmada; Covid-19 enfeksiyonunun testis dokusu 

üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyan çalışmalar derlendi. Araştırmalar, erkeklerin virüse 

kadınlardan daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmalar, koronavirüse maruz kalan 

erkeklerde kısırlık, hipotalamik ve epifizyal disfonksiyon, bozulmuş seks hormonu profili ve 

testiküler atrofi gelişebileceğini göstermiştir.   Koronavirüs nedeniyle ölen pozitif ve negatif 

hastaların testis dokularındaki apoptoz insidansını yorumlamayı amaçlayan bir çalışmada, 

Covid 19 nedeniyle ölen hastaların testis örnekleri otopsiyle incelendi. Yapılan incelemede 

covid-19 enfeksiyonunun testis hücrelerinin yanı sıra seminifer tübül uzunluğunu, interstisyel 

dokuyu ve seminifer tübül hacmini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Testis örneklerinin 

mikroskobik değerlendirmelerinin yapıldığı çalışmalarda, Covid-19'un akut fazında 

spermatogenez sürecinin etkilenmediği, ancak seminifer tübüllerde önemli hasar ve Sertoli 

hücrelerinin şişmesi olduğu tespit edildi. Ayrıca Leydig hücre sayısında azalma, interstisyel 

ödem ve hafif inflamasyon (baskın T lenfositler) gözlendi. Sonuç olarak covid-19 

enfeksiyonunun özellikle ağır vakalarda testis dokusunda önemli hasarlara yol açtığı ve bunun 

kısırlık başta olmak üzere birçok soruna yol açma potansiyeline sahip olduğu anlaşılmış ve yeni 

araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler; Covid-19, Testis Dokusu, Ace2 
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HISTOPATOLOGICAL EFFECTS OF COVID-19 INFECTION ON TESTICULAR 

TISSUE 

 

 

ABSTRACT 

Coronavirus, which is an international public health problem, is a virus that has mild to severe 

symptoms and causes respiratory system disorders. This disease, which emerged in Wuhan city 

of Hubei Province of China in December 2019, spread over time and caused a pandemic to be 

declared by the World Health Organization on March 12, 2020. The Covid-19 virus modulates 

the expression of ACE2 in the host cell by invading the cells it targets by binding to angiotensin 

converting enzyme (ACE) 2. Transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2), which is located 

on the viral particle and serves to break down the S protein, allows the virus to spread by 

combining with ACE2. ACE2 is a member of the renin-angiotensin-aldosterone system 

(RAAS) family, and although it is common in the respiratory system, it has also been detected 

in different organs such as the heart, liver, and kidneys. In this research; Studies revealing the 

harmful effects of covid-19 infection on testicular tissue were compiled. Studies have shown 

that men are more susceptible to being infected with the virus than women. In addition, studies 

have shown that men exposed to coronavirus may develop infertility, hypothalamic and 

epiphyseal dysfunction, impaired sex hormone profile and testicular atrophy. In a study aiming 

to interpret the incidence of apoptosis of testicular tissues of positive and negative patients who 

died due to coronavirus, testicular samples of patients who died due to Covid-19 were examined 

through autopsy. In the examination, it has been shown that covid-19 infection significantly 

reduces the seminiferous tubule length, interstitial tissue and seminiferous tubule volume as 

well as testicular cells. In studies where microscopic evaluations of testicular specimens were 

made, it was found that the spermatogenesis process was not affected in the acute phase of 

Covid-19, but significant damage to the seminiferous tubules and swelling of Sertoli cells. In 

addition, a decrease in the number of Leydig cells, interstitial edema and mild inflammation 

(predominant T lymphocytes) were observed. As a result, it has been understood that the covid-

19 infection causes significant damage to the testicular tissue, especially in severe cases, and 

this has the potential to cause many problems, especially infertility, and it has been seen that 

new research is needed. 

Keywords; Covid-19, Testicular Tissue, Ace2 
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ABSTRACT  

Hypertension (HT) was examined as a risk factor affecting the progression of the 2019 novel 

coronavirus disease (Covid-19). We determined that the effects of HT and comorbidities 

diseases are important in the clinical course of patients infected with the Covid-19 virus. In our 

study, records of demographic, clinical, radiological, and laboratory data of inpatients in Siirt 

State Hospital were retrospectively analyzed. The data of these patients were statistically 

compared with the values of other Covid-19 patients with comorbidity. A total of 215 Covid-

19 patients participated in this study, they were classified into four groups: HT alone, HT+ 

Diabetes Mellitus (DM), HT+at least two comorbidities, and HT+One comorbidity exclude 

DM.  Demographic data, medical history, laboratory findings, chest computed tomography 

(CT), and treatment measures were collected and evaluated. Urea, creatinine, total bilirubin 

(TBil), direct bilirubin (DBil), alanine transaminase (AST), D-dimer, Troponin-I values were 

found to be significantly higher in the group with HT and at least two comorbidities compared 

to the other groups (p=0.000, p=0.000, p=0.000, p=0.000, p=0.041, p=0.000, p=0.002 

respectively). Glomerular filtration rate (GFR), albümin, lymphocyte values, and lymphocyte 

ratio were significantly lower as comorbidity increased in Covid-19 HT patients (p=0.000, 

p=0.000, p=0.020, p=0.000 respectively). The logistic regression model was statistically 

significant, χ2(7)=69,088, p=0.000, Advance age, GFR and Platelet crit (PCT) levels and 

increase in D-dimer and DBil levels were observed as predictive parameters of mortality in 

Covid-19 HT patients. In conclusion, we determined that SARS-CoV-2 pneumonia patients 

with HT+at least two comorbidities were more serious than other patient groups in terms of 

organ damage and biochemical variables. Moreover, these patients were more likely to evolve 

to a worse prognosis or die. However, a decrease in GFR and hemogram PCT levels and an 

increase in D-dimer and DBil levels could be risk factors for mortality.  

Key Words: Covid-19; hypertension; CRP; LDH; troponin, dimer. 
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ÖZET  
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarının bazı 

değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

eğitim kurumlarında görev okul öncesi öğretmenleri dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. 

Araştırma verileri online olarak Google form aracılığı ile toplanmaktadır. Veriler SPSS 

programı ile analiz edilecektir. Elde edilen verilerin normallik dağılımları incelendikten sonra 

normal dağılım gösteren veriler için bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılacak olup normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U ve 

Kruskal Wallis H Testi uygulanacaktır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin sanat 

eğitimine yönelik tutumları hakkında önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Dönem, Sanat Eğitimi 
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EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS ART 

EDUCATION 

 

ABSTRACT    
In this study, it is aimed to examine the attitudes of preschool teachers towards art education in 

terms of some variables. In the research, descriptive research method scanning model was used. 

Preschool teachers working in educational institutions affiliated to the Ministry of National 

Education were included in the study group of the research. "Personal Information Form" and 

"Attitude Scale Towards Art Education" were used as data collection tools in the research. 

Research data are being collected online via Google forms. The data will be analyzed with the 

SPPS program. Upon examining the normality distribution of the data collected, the 

Independent Groups t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) will be used for the 

data that display normal distribution, and Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests will be 

applied for data that do not show a normal distribution. As a result of the research, suggestions 

will be made about the attitudes of preschool teachers towards art education. 

Keywords: Child Development, Preschool Period, Art Education 
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ABSTRACT 

Covid-19 is an epidemic that has affected the whole world and was declared a pandemic by the 

World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, when the first case was seen in Turkey. 

While the WHO declared the Covid-19 outbreak a pandemic, it reported that there were more 

than 118.000 cases and 4291 deaths in 114 countries [1]. With the measures taken to control 

the spread of the epidemic, dietary habits, physical activity levels, consumer behaviors, 

education-teaching methods, and daily life are changing rapidly [2]. Infection is transmitted by 

droplets produced by coughing and sneezing by symptomatic patients, but transmission can 

also occur from asymptomatic individuals and before the onset of symptoms [3]. For this 

reason, all countries impose quarantine conditions on sick individuals to reduce the spread of 

the virus and recommend social isolation practices for healthy people to avoid the disease. 

These two methods are two measures that can prevent or at least minimize the impact of 

infectious disease outbreaks [4]. In this study, it was aimed to examine the changes in nutrition 

and physical activity status of nursing students during the Covid-19 period. The descriptive 

cross-sectional study consisted of 324 students studying in the Department of Nursing, the 

Health Sciences Faculty of  Siirt University and was selected by random sampling method. 

Descriptive statistics (frequency, percentage) and chi-square test were used to analyze the data 

collected through the online survey. The data were analyzed in the IBM SPSS 24.0 statistical 

package program. As a data collection tool in the research, an online questionnaire was used to 

examine the demographic characteristics of the students and to determine the changes in their 

nutrition and physical activity status. Due to the Covid-19 pandemic, the online questionnaire 

was prepared in the "Google form" application, and students were provided to fill it on a 

voluntary basis. Of the 324 students included in the study, 179 (55.2%) were female and 145 

(44.8%) were male. When the highest frequencies are examined among the demographic 

characteristics; 147 (45.4%) students with a height between 1.64-1.77 cm, 157 (48.5%) students 

with a weight of 45-60 kg, and the number of students 202 (62.4%) between the ages of 19-21 

appeared to be higher than the others. 123 (31.8%) of the students have had Covid and 221 

(68.2%) have not had Covid. There are 258 (79.6%) students who were vaccinated voluntarily, 
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56 (17.3%) students who were vaccinated against their will, and 10 (3.1%) students who were 

not vaccinated. There were 276 (85.2%) people who had Biontech vaccine and 38 (11.7%) who 

got Sinovac vaccine. There are no students who have the Turkovac vaccine. There were 246 

(75.9%) students who received two doses of vaccine, 40 (12.3%) students who were given one 

dose of vaccine, and 28 (8.6%) students who received three doses of vaccine. When male and 

female students were compared on the basis of body mass index in terms of maintaining their 

body weight, weight gain was observed in males. The vast majority of students had the Covid-

19 vaccine shot. Although there was a decrease in physical activities and an increase in 

insomnia problems during the pandemic period, there was no increase in the rates of smoking 

and alcohol use. Students are advised not to go beyond their previous life practices in terms of 

nutrition, sleep, physical activity, and additional foods while adapting to new situations. 

Keywords: Nutrition, Covid-19, Physical Activity, Nursing Students. 
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ÖZET  

Yapılan çalışmada, sodyum bor hidrür hidrolizinden (NaBH4) hidrojen elde etmek için Co-Ni-

B katalizörü etanolde ve ortam koşullarında kimyasal indirgeme yöntemi ile sentezlenmiştir. 

Katalizörün sodyum bor hidrür hidrolizi için optimum metal (Co/Ni oranları tespit edilmiş. En 

uygun NaOH,NaBH4 konsantrasyonları, katalizör miktarı ve kinetiksel parametreler için farklı 

sıcaklıklardaki hidrojen üretim hızı üzerindeki etkileri araştırıldı.30°C’de hidrojen üretim hızı 

6945,2 mL/dk.g,kat.olarak elde edildi. Katalizörün hidrojen üretim hızı sıcaklık ve katalizör 

artışı ile artmıştır. Reaksiyon hız mertebesi n. dereceden 0.9 olarak tespit edildi, Yüksek aktivite 

sergileyen Co-N-B katalizörü Arrhenius eşitliğinden aktivasyon enerjisinin değeri 22,850, 

kJ/mol olarak hesaplandı. 

Anahtar kelimeler:  Hidrojen enerjisi, Hidroliz, NaBH4, Co-Ni-B katalizör, Kinetic. 
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OBTAINING HYDROGEN FROM SODIUM BORHYDRIDE HYDROLYSY BY CO-

Ni-B CATALYST AND ITS KINETIC PROPERTIES 

 

 

ABSTRACT 

In the study, Co-Ni-B catalyst was synthesized by chemical reduction method in ethanol and 

ambient conditions to obtain hydrogen from sodium boron hydride hydrolysis (NaBH4). 

Optimum metal (Co/Ni ratios) of the catalyst for sodium borohydride hydrolysis were 

determined. The effects on the hydrogen production rate at different temperatures were 

investigated for the optimal NaOH,NaBH4 concentrations, catalyst amount and kinetic 

parameters. Hydrogen production rate at 30°C 6945.2 mL/min.g, cat. It was obtained as. The 

hydrogen production rate of the catalyst increased with the increase of temperature and catalyst 

The reaction rate was determined as nth order 0.9, Co-NB catalyst exhibiting high activity The 

value of activation energy from Arrhenius equation is 22,850, kJ/mol was calculated as. 

Keywords: Hydrogen energy, Hydrolysis, NaBH4, Co-Ni-B catalyst, Kinetics. 
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ÖZET 

Ülkemizde herhangi bir orta öğretim kurumunu tamamlayan öğrenciler okumak istedikleri 

üniversitenin ilgili bölümlerine yerleşmede büyük sorunlar yaşamaktadır. Belirtilen sorunun 

öğrencilerin akademik başarılarının olası etkilerinden ziyade motivasyon eksikliklerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı nicel veriler oluşturarak kurs 

merkezlerinde kurs gören üniversite hazırlık öğrencilerinin motivasyon faktörleri çerçevesinde 

durumlarını belirleyip sınav odaklı çalışma becerilerinin başarıya olası etkilerini saptamaktır.  

İyi motive edilmiş bir öğrencinin hazırlık sürecinde önüne çıkan engelleri birer birer aşarak 

hedeflediği üniversitenin ilgili bölümüne yerleşebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda kurs 

merkezleri öğrencilere akademik bilgiler, test teknikleri ve bazı beceriler kazandırarak motive 

edilmelerinde önemli roller üstlenmektedir. Kurs merkezlerinin yapılanması ve etkinliklerinin 

söz konusu durumu yerine getirme yolunda yüklenici olarak görev aldığı gözden 

kaçmamaktadır. Araştırma Ocak 2021 yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde hizmet veren bir 

kurs merkezinde yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Seçilen 

öğrencilere anket uygulanmıştır. Uygulanan ankete katılan öğrencilere 40 soru sorularak kursa 

giden öğrencilerde bilgi edinme, beceri geliştirme ve motivasyonun etkisi araştırılmaya 

çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler için SPSS 22.0 istatiksel analiz programından yararlanılmıştır. 

Araştırma kapsamında sorulardan 17’si mercek altına alınmış ve 5 boyuta ayrılarak 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirmeler ışığında öğrencilerin kurumsal 

planlamalar doğrultusunda motivasyonlarının sağlanması, başarıya ulaşılmasında en önemli 

etken olduğu görülmüştür. İsteksiz, akademik düzeyleri yetersiz öğrencilerin motive edilip 

çalışma istekleri arttırılarak bir plan dahilinde çalışmaya sevk edilmeleri büyük önem 

taşımaktadır. Öğrencilerin psiko-sosyal durumlarının iyi analiz edilerek ihtiyaçlarının 

karşılanması, iletişim kanallarının açık tutularak etkileşimlerinin güçlendirilmesi 

motivasyonlarının sağlanmasında parametreler olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bu 

araştırma kapsamında kursa giden öğrencilerin sınavdan önceki çalışma motivasyon düzeyleri, 

hedefe ulaşma motivasyon düzeyleri ve genel motivasyon düzeyleri kursa gitmeyen öğrencilere 

nazaran daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Olaya bütüncül bir bakış açısıyla bakıldığında 

ortaya konan fikrin geçerliliği; üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin kurs merkezlerinde 

motive edilerek plansız çalışma yerine hedefleri doğrultusunda sınav odaklı çalışmaya 

yönlendirilmeleri başarıya ulaşmalarında anahtar rolü görecektir. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Sınav Odaklı Çalışma, Kurs Merkezleri, Üniversite Hazırlık 

Öğrencileri  
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THE EFFECT OF MOTIVATION ON EXAM-FOCUSED STUDY SKILLS 

 

 

ABSTRACT 

Students who have completed any secondary education institution in our country have great 

problems in placing in the relevant departments of the university they want to study. It is thought 

that the stated problem is caused by the lack of motivation rather than the possible effects of 

the academic success of the students. The aim of the research is to determine the possible effects 

of exam-oriented study skills on success by creating quantitative data, determining the situation 

of university preparatory students taking courses in course centers within the framework of 

motivation factors. It is thought that a well-motivated student will be able to overcome the 

obstacles in the preparation process one by one and settle in the relevant department of the 

university he has targeted. In this context, course centers play an important role in motivating 

students by providing academic knowledge, test techniques and some skills. It is not overlooked 

that the structuring and activities of the course centers act as a contractor in order to fulfill the 

aforementioned situation. The research was carried out in January 2021 at a course center 

serving in the Çankaya district of Ankara. Quantitative research method was used in the study. 

A questionnaire was applied to the selected students. By asking 40 questions to the students 

participating in the applied questionnaire, the effect of knowledge acquisition, skill 

development and motivation on the students attending the course was tried to be investigated. 

SPSS 22.0 statistical analysis program was used for the obtained information. Within the scope 

of the research, 17 of the questions were examined and evaluated by dividing them into 5 

dimensions. In the light of the evaluations, it has been seen that the motivation of the students 

in line with the institutional plans is the most important factor in achieving success. It is of great 

importance that reluctant students with insufficient academic levels are motivated and their 

willingness to work is increased and they are referred to work within a plan. Meeting the needs 

of students by analyzing their psycho-social situations well, keeping communication channels 

open and strengthening their interactions are considered as parameters in ensuring their 

motivation. As a result, within the scope of this research, it was determined that the students 

who went to the course had higher study motivation levels before the exam, their motivation 

levels for reaching the goal, and their general motivation levels compared to the students who 

did not attend the course. When the event is viewed from a holistic perspective, the validity of 

the idea put forward; motivating students preparing for the university exam in the course centers 

and directing them to exam-oriented work in line with their goals instead of unplanned work 

will play a key role in their success. 

Keywords: Motivation, Exam-Oriented Study, Course Centers, University Preparatory 

Students  
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ÖZET 

İslam dini, doğuşundan kısa bir süre sonra çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve Müslümanlar 

buralarda yaşayan farklı din, kültür ve felsefî akımlarla karşılaşmıştır. Kelâm-felsefe 

etkileşiminin de 2./8. yüzyılın başlarına tekabül eden bu dönemde başladığı bilinmektedir. Zira 

bu din ve felsefelerden İslâm dinine yönelik eleştiri ve saldırılar söz konusu olduğu gibi, daha 

önce bu dinlere mensup olup da Müslüman olanlardan, bazı eski inançlarını sürdürenler de 

olmuştur. Bu durum dinin tahrifi ve yozlaşması tehlikesini beraberinde getirmiştir. Müslüman 

kelâmcılar dine yönelen bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla bu türden felsefî akımlara 

reddiyeler yazmışlar ve böylece İslâm inancını savunan ilk eserleri ortaya koymuşlardır. Diğer 

taraftan da kendi inanç sistemlerine dayanan bir varlık, bilgi ve ahlak anlayışı geliştirebilmek 

için de entelektüel bir faaliyete girişmişlerdir. İlk dönemde kelâmcıların reddiye yazdığı felsefî 

akımlardan biri Sofistlerdir. Kelâm eserlerinde Sûfestâiyye olarak anılan bu akım varlığın 

hakikatini ve varlığa dair bilginin imkânını inkâr eden fikirleriyle tanıtılmaktadır. Bunların 

kendi içinde üç farklı versiyonu vardır: İnâdiyye (septikler), varlığın ontolojik bir gerçekliğe 

sahip olmadığını; Lâedriyye (agnostikler/bilinemezciler), varlığın bir gerçekliği olsa bile bunun 

bilinemeyeceğini; İndiyye (rölativist/subjektivistler) ise varlığa dair bilgi mümkün olsa bile 

bunun öznel bir bilgi olacağını savunmuştur. Buna karşılık kelâmcılar, varlığın özneden 

bağımsız ontolojik bir gerçekliği olduğunu (حقائق األشياء ثابتة) ve buna ilişkin nesnel bilginin 

mümkün olduğunu (و العلم بها متحقق) kabul etmişlerdir. Çünkü kelâmcılar ulûhiyyet, nübüvvet ve 

ahiret gibi inanç esaslarının âlemden/varlıktan hareketle ispat edilebileceğini düşünmüş; hem 

vahiy kanalıyla hem de akıl yürütmek suretiyle metafizik bilginin mümkün olduğunu 

savunmuşlardır. Bu bağlamda kelâmcılar sağlam duyuları, doğru haberi ve selim aklı bilgi 

kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Bu tebliğde, kelâm eserlerindeki Sofistlere yönelik 

eleştirilerine ve kelâmcıların bilgi felsefesi çerçevesinde yaptığı tartışmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Felsefe, Sofist/Sûfestâiyye, Bilgi, Eşyanın Hakikati.  
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A CRITICISM OF PHILOSOPHY SCHOOLS IN CLASSICAL PERIOD KALĀM 

WORKS: THE EXAMPLE OF SOPHIST (SŪFASTĀIYYA) 

 

 

ABSTRACT 

The religion of Islam spread to a very wide area shortly after its birth and Muslims encountered 

different religious, cultural, and philosophical movements living there. It is known that it started 

the interaction of kalām and philosophy in this period, which corresponds to the beginning of 

the 2nd/8th century. Because, there have been criticisms and attacks against Islam from these 

religions and philosophies, and, there have been some Muslims, who were members of these 

religions (Mutakallimūn)before and, continued some of their old beliefs. This situation brought 

with it the danger of distorting and degenerating the religion. To eliminate this danger, Muslim 

theologians wrote rejections to such philosophical movements and thus produced the first works 

that defended the Islamic faith. On the other hand, they have entered into intellectual activity 

to develop a conception of existence, knowledge, and, morality based on their belief systems. 

Sophists are one of the philosophical movements that the Mutakallimūn rejected in the first 

period. This movement, which is referred to as Sūfastāiyya in the works of kalām, is introduced 

with its ideas that deny the truth of existence and the possibility of knowledge about existence. 

There are three different versions of Sophists: Inādiyya (septics) argue that existence does not 

have an ontological reality; Lāadriyya (agnostics) admit that even if existence has a reality, it 

cannot be known. ‛Indiyya (relativists/subjectivists), argue that even if knowledge of existence 

is possible, it would be subjective knowledge. Mutakallimūn, despite this, accepted that 

existence has an ontological reality independent of the subject (حقائق األشياء ثابتة) and that 

objective knowledge about it is possible ( العلم بها متحقق و ). Because they thought that the 

principles of belief such as godhead, prophecy, and the hereafter could be proved based on the 

universe/existence. Accordingly, they argued that metaphysical knowledge is possible both 

through revelation and reasoning. In this context, Muslim theologians accepted well senses, 

true news, and sound mind as sources of knowledge. In this paper, the criticisms of the Sophists 

in the kalām works and the philosophy of knowledge of the Mutakallimūn are discussed. 

Keywords: Kalām, Philosophy, Sophist/Sūfastāiyya, Knowledge, The truth of existence. 
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Abstract 

Mycotoxigenic fungi are toxin producing groups of moulds. The largest group is Aspergillus 

species, then Fusarium sp., and, finally, one species in the genus Penicillium. Mycotoxins are 

fungal secondary metabolites, which are toxic to vertebrates and other animal species in low 

concentrations. Mycotoxin contamination of fish feed samples purchased from different 

retailers and fish farms in Ibadan (Oyo State,), Akure (Ondo State), Osogbo (Osun State), Ijebu 

Ode (Ogun State) and Ikorodu (Lagos State), were investigated. A total of 17 samples made up 

of 51 composite fish feed samples were collected. The total fungi count ranged from 2.0 x101 

– 3.0 x 103 cfu/g. The moisture content and the pH ranged between 1.45 – 11.85% and 6.77 – 

7.64 respectively. All the samples that were positive for growth were contaminated with 

Aflatoxin, Ochratoxin A, 86% Zeralenone (ZON) and 43% were contaminated with 

Deoxynivalenol (DON). The total Aflatoxin, Ochratoxin A, ZON and DON in the samples 

ranged from 0.38 – 41.1 ppb, 0.55 – 40.76 ppb, 30.20 – 140.20 ppb and 27.50 – 230.20 ppb 

respectively. The levels of mycotoxins contamination were within the maximum permissible 

limits. The Aspergillus flavus, A. niger, Penicillium chrysogenum and Fusarium 

chlamydosporium were able to produce aflatoxin, Ochratoxin A, Zeralenone and DON which 

ranged from 10.20 – 15.70 ppb, 0.05 – 0.2 ppb, 30.20 – 35.20 ppb and 22.0 – 37.50 ppb 

respectively. The presence of mycotoxigenic fungi and mycotoxin levels in the fish feed 

samples is of public health concern and proper attention is needed for the control of quality and 

adequate preservation before sales for fish consumption which in turn affect human, the 

consumers. 

Keywords: Fish feeds, mycotoxigenic fungi, mycotoxin. 

 

 

  

63



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

SALİSİLALDEHİTTEN TÜRETİLMİŞ YENİ 1,2,3-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN 

SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MOLEKÜLER DOKİNG ÇALIŞMALARI. 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TAN 

Muş Alparslan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

a.tan@alparslan.edu.tr 

Orcid No: 0000-0003-2692-7923 

 

 

ÖZET 

1,2,3-Triazol halkası, organik kimya ve tıp kimyasında bilinen birçok bileşiğin yapısında 

bulunan önemli heterosiklik bileşenlerden biridir. 1,2,3-Triazol halkası içeren bazı bileşikler, 

antialerjik, ksantin oksidaz (XO) inhibitörü, antimikrobiyal, antibakteriyel, antitüberküler, 

antikanser gibi birçok önemli biyolojik aktiviteye sahiptir1-4. Triazol bileşiklerinin çeşitli 

biyoaktif özelliklerinden dolayı bilim insanları tarafından pek çok çalışma yapılmıştır ve hala 

bu çalışmalar önemini korumaktadır. Bu çalışmada, yeni 1,2,3-triazol bileşikleri 6a-c, 25 ve 5a-

c6-9 bileşiklerinden çıkılarak, bakır (I) katalizli azid-alkin siklokatılma reaksiyonları ile 

sentezlendi10 (Şekil 1). Bileşikler 6a-c, çeşitli spektroskopik yöntemlerle karakterize edildi ve 

in siliko moleküler doking çalışmaları yoluyla XO enzimi ile etkileşimleri incelendi. 

Bileşiklerin kenetlenme sonuçları, gut tedavisinde kullanılan bir XO inhibitörü ve ilaç olan 

allopurinol ile karşılaştırıldı. Tüm bileşikler, XO'nun aktif bölgesi ile etkileşimlerde 

allopurinolden daha iyi bağlanma afiniteleri gösterdi. XO gut hastalığının nedenlerinden biridir 

ve XO inhibisyonu gut tedavisi için önemlidir. Bu nedenle 6a-c bileşikleri, XO enzimine karşı 

yeni inhibitörler olarak düşünülebilir. 

 

 
Şekil 1. 6a-c bileşiklerinin sentezi 
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SYTNHESIS, CHARACTERIZATION OF NOVEL 1,2,3-TRIAZOLE COMPOUNDS 

DERIVED FROM SALICYLALDEHYDE AND MOLECULAR DOCKING STUDIES 

 

 

ABSTRACT 

1,2,3-Triazole ring is one of the important heterocyclic components found in the structure of 

many known compounds in organic chemistry and medicinal chemistry. Some compounds 

containing 1,2,3-triazole ring have many significant biological activities such as antiallergic, 

xanthine oxidase inhibitor, antimicrobial, antibacterial, antitubercular, anticancer1-4. Due to the 

various bioactive properties of triazole compounds, many studies have been made by scientists 

and these studies still maintain their importance. In this study, novel 1,2,3-triazole compounds 

6a-c were synthesized starting from compounds 25 and 5a-c6-9 by the copper (I)-catalyzed azide-

alkyne cycloaddition reactions10 (Figure 1). Compounds 6a-c were characterized by various 

spectroscopic methods and investigated interactions with xanthine oxidase (XO) enzyme via in 

silico molecular docking studies. Docking results of the compounds were compared with 

allopurinol, which is a XO inhibitor and drug used in the treatment of gout. All compounds 

showed better binding affinities than allopurinol in the interactions with the active site of the 

XO. The XO is one of the causes of gout and XO inhibition is important for the treatment of 

gout. Therefore, compounds 6a-c can be considered as new inhibitors against the XO enzyme. 

 

 
Figure 1. The synthesis of compounds 6a-c 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Bitcoin ile Dow Jones Endeksi arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. 

Araştırılan veri seti Şubat 2014- Şubat 2022 yılları arasındaki aylık 97 gözlemden oluşmaktadır. 

Değişkenlerin doğal logaritması kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle birim kök test sınamaları, 

Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips Perron (PP) birim kök testleri ile yapılmıştır. 

Bitcoin birinci farkta, Dow Jones Endeksi ise seviye değerinde durağan çıkmıştır. Daha sonra 

aralarındaki uzun dönemli ilişki ARDL sınır testi ile sınanmıştır. ARDL sınır test sonuçlarına 

göre eşbütünleşme tespit edilememiştir. ARDL ilişkisine ait tanımsal testlerden elde edilen 

sonuçlara göre modelde otokorelasyon, model kurma hatası ve değişen varyans olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca modelin normal dağılım gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla 

modelde elde edilen sonuçlar güvenilirdir. Son olarak, Toda Yamamoto Nedensellik testi 

analizi yapılmıştır. Nedensellik testi analiz sonuçlarına göre, Bitcoin’den Dow Jones Endeksine 

doğru nedensellik tespit edilmiştir.  Fakat, Dow Jones Endeksinden Bitcoin’e doğru bir 

nedensellik bulunamamıştır.  
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BITCOIN AND DOW JONES 

INDEX WITH ARDL AND TODA-YAMAMOTO METHODS 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the relationship between Bitcoin and the Dow Jones Index. 

The researched dataset consists of 97 monthly observations between February 2014 and 

February 2022. The natural logarithm of the variables was used. In the research, firstly unit root 

tests were carried out with Augmented Dickey Fuller (ADF) and Philips Perron (PP) unit root 

tests. Bitcoin is at the first difference, while the Dow Jones Index is stable at the level value. 

Then, the long-term relationship between them was tested with the ARDL bounds test. 

According to ARDL bounds test results, cointegration could not be detected. From the 

descriptive tests of the ARDL relationship, it was determined that there was no autocorrelation, 

model-building error and heteroscedasticity in the model. In addition, the result was obtained 

that the model showed a normal distribution. Therefore, the results obtained in the model are 

reliable. Finally, Todo Yamamota Causality test analysis was performed. According to the 

causality test results, causality from Bitcoin to Dow Jones Index has been determined. However, 

no causality has been found from the Dow Jones Index to Bitcoin.  

Keywords: Bitcoin, ARDL and Toda Yamamoto 
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ÖZET 

Bugünkü Ermeni devletinin başkenti olan Erivan -Revan-şehrinin kuruluşu hakkında tam 

olarak bir bilgi yoktur. Kesin olmamakla birlikte Revan’ın Timur’un hâkimiyeti döneminde bir 

köy olarak kurulduğu daha sonra ise burasının XVI. Yüzyılda şehir hüviyeti kazandığı ve 

şimdiki adını aldığı görüşünde olanlar vardır. Bölge 14. Yüzyılda Emir Timur yönetimine sonra 

ise Akkoyunlu ve Karakoyunlu yönetimlerine girmiştir. Ovaya adını veren Sa’dlular 

Karakoyunlu oymaklarından birisidir. Timur’un Altın Orda ile mücadeleye girmesi sonucunda 

bu şehir nüfus kaybetmeye başladı. Orta Asya’dan bu bölgeye başta Emir Sa’d idaresinde 

Sa’dlular ve birçok Türk boyu gelip yerleşti. Sa’dlular Orta Asya’dan Emir Sa’d yönetiminde 

göç ederek buraya adlarını vermişlerdir. Bölgenin Anadolu, İran ve Kafkasya arsında önemli 

bir geçiş yolu üzerinde stratejik bir konumda olması ve burasının aynı zamanda bir sınır şehri 

olmasından dolayı Osmanlı ve Safevi devletlerinin mücadele alanı olmuştur. Revan şehri Safevi 

Devleti’nin Kafkasya topraklarındaki en değerli ve en büyük garnizonuydu. Bölgenin ticari ve 

stratejik bakımdan önemli olması da burasını değerli kılmıştır. Revan bölgesi Müslüman 

Araplar, Selçuklular, İlhanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular yönetiminden sonra 

Safevilerin hâkimiyetine geçmiştir.mBölge nüfusunun geneli Türkmen Oğuz boylarından 

oluşmaktadır. Bunlar; Karakoyunlu, Akkoyunlu, Kızılbaş aşiret birliklerine dâhil olan Bayat, 

Afşar, Seedli, Baharlı, Bayundur, Kaçar, Şamlu, Rumlu, Ustaclı, Tekeli, Ayrımlı, Muğanlı, vb. 

Türkmen aşiretleriydi. Osmanlı Devleti’nin Revan’a ilgisi XVI. Yüzyılın ilk yıllarında 

başlamıştır. Tarihi belgelerimizde Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi dönüşünde Revan 

surları çevresinde konakladığından bahsedilir. Böylece Revan ismi kaynaklarda ilk kez geçer. 

Osmanlı-Safevi arasındaki bu mücadele XVI. Yüzyıldan başlayarak XVIII. Yüzyıla kadar 

(1514-1736) devam etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Revan, Ermeni, Bölge, Osmanlı-Safevi 
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CENTURY) 

 

 

ABSTRACT 

There is no completein formation abou tthe establishment of the city of Yerevan-Revan, which 

is the capital of today's Armenian state. Although it is not certain, Revan was founded as a 

village during the reign of Timur, and then this place was built in the XVI century. There are 

those who think that it gained the identity of a city in the 19 th century and took its current 

name. The region entered the rule of Emir Timur in the 14th century and then in the Akkoyunlu 

and Karakoyunlu administrations. Sa'dlular, who gave its name to the plain, is one of the 

Karakoyunlu tribes. As a result of Timur's struggle with the Golden Horde, this city began to 

lose population. The people of Sa'd and many Turkish tribes came and settled in this region 

from Central Asia, especially under the rule of Emir Sa'd. The people of Sa'd migrated from 

Central Asia under the rule of Emir Sa'd and gave their name to this place.  Since the region is 

in a strategic position on an important transit road between Anatolia, Iran and the Caucasus and 

this is also a border city, it has been the battleground of the Ottoman and Safavid states. The 

city of Revan was the most valuable and largest garrison of the Safavid State in the 

Caucasus.The commercial and strategic importance of the region has also made it valuable. 

Revan region passed under the rule of Safavids after the rule of Muslim Arabs, Seljuks, 

Ilkhanids, Timurids, Karakoyunlular and Akkoyunlular. The general population of the region 

consisted of Turkmen Oghuz tribes. These were Bayat, Afşar, Seedli, Baharlı, Bayundur, Kaçar, 

Şamlu, Rumlu, Ustaclı, Tekeli, Ayrımlı, Muganlı, etc. Turkmen tribes, which were included in 

the Karakoyunlu, Akkoyunlu, Kızılbaş tribal units.The Ottoman Empire's interest in Revan 

started in the first years of the sixteenth century.In our historical documents, it is mentioned 

that Yavuz Sultan Selim stayed around the Revan walls upon her return from the Çaldıran 

Expedition.Thus, the name Revan was mentioned for the first time in the sources.This struggle 

between the twostates started in the XVI. Century and continued until the XVIII. Century 

(1514-1736). 

Keywords: Revan, Armenian, region, Ottomans, Safevid 
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Özet 

İnsan, toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni 

bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlıdır. 

Kültür ise, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. İnsan değişen ve değiştiren bir 

varlık olduğu için içinde bulunduğu toplumu ve dolayısıyla kültürü de değiştirebilir. Özellikle 

teknolojik gelişmeler ve küreselleşme kültürel değerlerin değişmesine ve çok kültürlü bir 

yapının oluşmasına yol açmıştır. Eğitim bu değişimden etkilenen en önemli alanlardan biridir. 

Değişim ve gelişimin en önemli aracının eğitim olduğu düşünüldüğünde, eğitimi toplumsal 

değişmelerden ayrı düşünmek mümkün değildir.  

Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte müzik, sınırları olmayan ve her türden yapının içi 

içe olduğu bir durum almıştır. Günümüzde her türden müziğe ve müzisyene ulaşmak çok 

kolaydır. Özellikle sosyal iletişim ağları ve video-ses paylaşım siteleri müziğin sınırlarını yok 

etmiş ve tamamen küresel bir müzik üretim-tüketim ağı oluşturmuştur. Ayrıca 2020 yılında 

ortaya çıkan salgın durumu da bu değişimi hızlandırmıştır. Dolayısıyla, müzik eğitiminin 

değişen bu müzik kültüründen ayrı tutulmaması gerekir. Bu durumdaki en büyük sorun değişen 

bu kültürel yapı doğrultusunda müzik eğitiminin nasıl organize edilmesi gerektiğidir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı, zaman içinde değişen kültürel yapılar, teknolojik gelişmeler ve 

küreselleşme paralelinde müzik kültüründeki dönüşümleri tespit edip, müzik eğitimi ile 

ilişkisini ortaya koymaktır.  Araştırma sonucunda, müziğin kültürel yapısındaki değişimler 

incelenerek analiz edilmiş, bu değişimlerin müzik eğitiminde oluşturduğu sorunlar 

yorumlanmış ve konu ile ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. 
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CHANGING CULTURAL STRUCTURE, PANDEMIC AND ITS EFFECTS ON 

MUSIC EDUCATION 

 

 

ABSTRACT 

A human being is a living creature that lives in a social environment, has the ability to think 

and speak, understand the universe as a whole, change and shape the findings as a result. 

Culture, on the other hand, is the whole material and spiritual values created in the process of 

historical, social development, and the tools used to create them and convey them to the next 

generations, which show the measure of the sovereignty of the human to its natural and social 

environment. Since a human being is a changing and changing entity, it can change the society 

which is in and therefore the culture. In particular, technological developments and 

globalization have led to changes in cultural values and the formation of a multicultural 

structure. Education is one of the most important areas affected by this change. Considering 

that education is the most important tool of change and development, it is not possible to think 

education separately from social changes. With the developing technology and globalization, 

music has taken a situation that has no boundaries and all kinds of structures are intertwined. 

Today, it is very easy to reach all kinds of music and musicians. Especially social networks and 

video-audio sharing sites have destroyed the boundaries of music and created a completely 

global music production-consumption network. In addition, the epidemic situation that emerged 

in 2020 accelerated this change. Therefore, music education should not be separated from this 

changing music culture. The biggest problem in this situation is how music education should 

be organized in line with this changing cultural structure. In this context, the aim of the study 

is to identify the transformations in music culture in parallel with the changing cultural 

structures, technological developments and globalization and to reveal its relationship with 

music education. As a result of the research, the changes in the cultural structure of music have 

been analyzed , the problems created by these changes in music education have been interpreted 

and solution suggestions have been presented. 

Keywords: Music Education, Culture, Music Culture, Pandemic 
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ÖZET 

Boza, laktik asit bakterileri ve mayalarla buğday, mısır, darı, arpa, pirinç ve yulafın 

fermentasyonuyla üretilen yüksek viskoziteli ve yüksek enerjili bir içecektir. Boza, 

karakteristik tatlı-ekşimsi bir tada, açık sarı renge ve asidik-alkollü bir kokuya sahiptir. 

Üretiminde kullanılan hammaddeye ve uygulanan fermantasyon yöntemine bağlı olarak 

bozanın kalite özellikleri farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmada farklı hammaddelerin 

kullanılmasıyla bozanın renk, pH, tekstürel ve duyusal özelliklerinde meydana gelebilecek 

değişiklikleri incelemek amacıyla boza, ilkel buğday kırmaları kullanılarak üretilmiştir. Bu 

amaçla rafine buğday unu, einkorn ve emmer ilkel buğday kırmaları; mısır kırması ile 1:1 

oranında karıştırılarak 3 farklı boza üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen boza örneklerinde 

fermantasyon süresince pH değerlerinin azaldığı, bu azalmasının ise en fazla fermantasyonun 

birinci gününde gerçekleştiği bulunmuştur. Fermantasyon boyunca boza örneklerinin pH değeri 

6.66 ile 3.32 arasında değişim göstermiştir. Rafine buğday unu ile hazırlanan boza örneğinin 

parlaklık ve sarılık değerleri, ilkel buğday kırmaları ile hazırlanan boza örneklerinden daha 

düşük bulunmuştur. Einkorn buğday kırması kullanımı ile en parlak ve en sarı boza örnekleri, 

emmer buğday kırması kullanımı ile kırmızılık değeri daha yüksek boza örnekleri elde 

edilmiştir. 4 gün devam eden fermantasyon süresi sonunda en düşük kuru madde miktarı rafine 

buğday unu ile hazırlanan boza örneklerinde (%19.06), en yüksek kuru madde miktarı ise 

emmer buğday kırması ile hazırlanan boza örneklerinde (%21.52) belirlenmiştir. Boza 

örneklerinin tekstürel özellikleri karşılaştırıldığında emmer buğday kırması ile hazırlanan 

örneklerinin daha kıvamlı ve viskozite indekslerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Einkorn buğday kırması kullanımı panelistler tarafından daha düşük tat skorları ile 

değerlendirilirken, genel beğeni açısından en yüksek değerlendirme puanını emmer buğday 

kırması ile hazırlanan boza örnekleri almıştır.  

Anahtar Kelimeler: İlkel buğdaylar, einkorn, emmer, fermantasyon, boza  
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EFFECT OF ANCIENT WHEAT (EINKORN AND EMMER) USAGE ON SOME 

CHARACTERISTICS OF BOZA 

 

 

ABSTRACT 

Boza is a high-viscosity, low-energy beverage produced by fermentation of wheat, corn, millet, 

barley, rice and oats with lactic acid bacteria and yeasts. It has a characteristic sweet-sour taste, 

light yellow color and acidic-alcoholic odor. The quality characteristics of boza may differ 

depending on the raw material used in its production and the fermentation method applied. In 

this study, boza was produced using ancient wheat in order to examine the changes that may 

occur in color, pH, textural and sensory properties of boza. For this purpose, 3 different boza 

production was carried out by mixing refined wheat flour, einkorn and emmer ancient wheat 

grits with corn grit at a ratio of 1:1. It was found that the pH values of boza samples decreased 

during the fermentation period, and this decrease was the highest on the first day of 

fermentation. During the fermentation, the pH value of the boza samples varied between 6.66 

and 3.32. The brightness and yellowness values of the boza sample prepared with refined wheat 

flour were found to be lower than that of the boza samples prepared with ancient wheat grits. 

Brighter and yellowish boza samples were obtained with the use of Einkorn wheat grit, and 

boza samples with higher redness values were obtained with the use of emmer wheat grit. At 

the end of the fermentation period that lasted for 4 days, the lowest amount of dry matter was 

determined in the boza samples prepared with refined wheat flour (19.06%), and the highest 

amount of dry matter was determined in the boza samples prepared with the emmer wheat grit 

(21.52%). When the textural properties of the boza samples were compared, it was determined 

that the samples prepared with emmer wheat were more consistency and had higher viscosity 

indexes. While the use of einkorn wheat was evaluated by the panelists with lower taste scores, 

boza samples prepared with emmer wheat received the highest evaluation score in terms of 

overall acceptability. 

Keywords: Ancient wheat, einkorn, emmer, fermentation, boza 
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ÖZET 

Bir çeşit atıştırmalık olan krakerlerin tüketimi son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bununla 

birlikte günümüzde tüketicilerin sağlık açısından daha faydalı içeriğe sahip ürünlere talebi 

artmaktadır. Fermente ürünler üstün sindirilebilirlik ve besin değerleri gibi avantajları ile 

tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Bu nedenden dolayı bu çalışmada farklı fermente ürünlere 

ait tozların kullanımı ile kraker formülasyonunun zenginleştirilmesi amaçlanmış ve kraker 

formülasyonuna farklı oranlarda (%0, 5, 10, 15 ve 20) boza ve tarhana tozları ilave edilmiştir. 

Elde edilen kraker örneklerinin bazı fiziksel, tekstürel ve duyusal özellikleri fermente toz ürün 

çeşidi açısından ve ilave oranı açısından araştırılmıştır. Tarhana tozu kraker örneklerinin 

kırmızılığını artırırken, boza tozu kullanımı ise sarılık değerini artırmıştır. Artan oranda boza 

ve tarhana tozu kullanımı kraker örneklerinin L* değerini azaltmış, a* ve b* değerlerini 

artırmıştır. Tarhana tozu ilaveli örnekler ile karşılaştırıldığında boza tozu ilaveli kraker 

örneklerinin genişlik değeri daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, boza tozu ilavesiyle 

en düşük sarılık kalınlık elde edilmiş ve yayılma değeri, boza ve tarhana içeren örneklerde 

istatistiksel olarak benzer bulunmuştur. Artan fermente toz ilavesi ile birlikte genişlik, kalınlık 

ve yayılma değerleri sırasıyla 37.13-38.61 mm, 6,04-7.33 mm ve 5.08-6.95 arasında değişim 

göstermiştir. Fermente toz çeşitlerinin kraker örneklerinin sertlik ve kırılabilirlik değerleri 

üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup, Tarhana tozu içeren örnekler daha 

sert ve kırılabilirlik değerleri daha yüksek bulunmuştur. Diğer örneklerle karşılaştırıldığında, 

%20 fermente toz ilave edilmiş örnekler en yüksek kırılabilirlik değerini göstermiş ancak 

örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Artan oranda boza tozu 

kullanımı kraker örneklerinin gevreklik değerinin azalmasına neden olurken, tarhana tozu 

ilaveli örneklerde bu değer artan tarhana tozu ilavesi ile birlikte artış göstermiştir. %15 

boza/tarhana tozu ilavesi krakerlerin görünüş özelliğini geliştirmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kraker, boza, tarhana, texture, renk. 
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UTILIZATION OF DIFFERENT FERMENTED POWDER PRODUCTS IN 

CRACKER PRODUCTION 

 

 

ABSTRACT 

Consumption of crackers, which is a kind of snack, has become increasingly common in recent 

years. However, today, consumers' demand for products with more beneficial content in terms 

of health is increasing. Fermented products attract the attention of consumers with their 

advantages such as superior digestibility and nutritional values. For this reason, in this study, it 

was aimed to enrich the cracker formulation by using powders from different fermented 

products, and boza and tarhana powders were added to the cracker formulation at different rates 

(0, 5, 10, 15 and 20%). Some physical, textural and sensory properties of the obtained crackers 

were investigated in terms of fermented powder product type and addition ratio. Tarhana 

powder increased the redness of cracker samples, while the use of boza powder increased the 

yellowness value. Increasing the use of boza and tarhana powder decreased the L* value of the 

cracker samples and increased the a* and b* values. Compared to the samples with tarhana, the 

width value of the cracker samples with the addition of boza powder was found to be higher. 

However, the lowest thickness was obtained with the addition of boza powder, and the 

spreading value was found to be statistically similar in the samples containing boza and tarhana. 

With increasing fermented powder addition, the width, thickness and spread values varied 

between 37.13-38.61 mm, 6.04-7.33 mm and 5.08-6.95, respectively. The effect of fermented 

powder types on the hardness and fracturability values of cracker samples was found to be 

statistically significant, and samples containing tarhana powder were found to be harder and 

fragile. Compared with the other samples, the samples with 20% fermented powder added the 

highest fracturability value, but no statistically significant difference was determined between 

the samples. While the use of increasing boza powder caused a decrease in the brittleness value 

of the cracker samples, this value increased with the increasing tarhana powder addition in the 

tarhana samples. Addition of 15% boza/tarhana powder improved the appearance of crackers. 

Keywords: Cracker, boza, tarhana, texture, color. 
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ÖZET 

Son yıllarda yapay zeka uygulamalarının geniş bir kullanım alanında tercih edildiği 

görülmektedir. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve yeni uygulamalar için yapay 

zeka uygulamaları çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bu uygulamalar sanayi alanı, endüstriyel 

uygulamalar, tarım alanları, askeri ve savunma alanları, tıp alanları, eğlence ve oyun alanları, 

reklam alanları v.b birçok farklı sektörlerde kullanılmaktadır. Özellikle ülkeler için hayati 

öneme sahip olabilecek başta askeri alanlar, tarım alanları ve tıp (medikal) alanlar ön plana 

çıkmaktadır. Tüm dünyanın etkisini çok yıkıcı ve etkili şekilde hissettiği Covid 19 virüsü 

özellikle yukarıda belirtilen alanların ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. 

Özellikle tıp alanında yapay zeka uygulamaları ile Covid 19 teşhisinin farklı yapay zeka-

bilgisayar uygulamaları ile yapıldığı yapılan literatür çalışmalarında görülmüştür. Bu 

uygulamalar için medikal görüntüler, kan değerleri, kişilerin öksürük sesleri vb. birçok farklı 

materyal ile yapay zeka yöntemleriyle Covid 19 için hastalık teşhisi yapılmıştır. Medikal 

sinyaller ile uzun yıllardır hastalık teşhisleri, kişi tanıma, cinsiyet tanıma vb. birçok farklı 

uygulama yapılmaktadır. Bu uygulamalar için genellikle çok yoğun olarak EEG 

(Elektroensefalografi), EKG (elektrokardiyografi) ve EMG (Elektromiyografi) verileri tercih 

edilmektedir. EEG verileri beyindeki sinyallerin incelenmesi olarak ifade edilebilir. EEG 

verileri ile beyinle ilgili bir hastalığın olup olmadığını saptamak için kullanılabilir. Bu veriler 

uzman kişiler tarafından (uzman doktor) detaylı olarak incelenmesi sonucunda teşhis ve tanı 

işlemi gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra son yıllarda geliştirilen bilgisayar tabanlı sistemler ile 

de teşhis ve tanı konusunda yüksek başarım elde edildiği yapılan literatür çalışmalarında 

görülmüştür. Bir diğer medikal sinyal çeşidi olan EKG verileri kalp ile alakalı bir hastalığın 

olup olmadığını saptamak için kullanılabilir. EKG verileri ile kalp hastalıklarının teşhisi, kalp 

ritim bozukları ve normal-anormal durumların analizleri için bilgisayar tabanlı makine 

öğrenmesi yöntemleri kullanılmaktadır. Son zamanlarda EKG verileri ile sadece hastalık teşhisi 

değil aynı zamanda bu veriler ile kişi tanıma ya da EKG verileri ile cinsiyet ile alakalı çalışmalar 

yapay zeka uygulamaları ile yapılmaktadır. Son medikal sinyal olarak EMG verileri ele 

alınacaktır. EMG sinyalleri kas sinirlerin elektriksel aktivitesinin gözlemlenmesinde 

kullanılmaktadır. EMG sinyalleri ile hastalık teşhisleri üzerine çalışmalar olduğu üzere farklı 

konularda da araştırmalar yapılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle EMG sinyalleri için insan 

vücuduna takılan ile bu veriler elde edilmektedir. Elde edilen sinyaller farklı uygulamalardan 

geçirildikten sonra yapay zeka uygulamaları ile sınıflandırma işlemleri başarıyla yapılmaktadır. 

Teknolojik uygulamalar ve hızla gelişen yapay zeka uygulamaları sayesinde ilerleyen süreçte 

başta tıp uygulamaları olmak üzere uzaktan (online) hastalık teşhisi veya hastalık tanısı için 

yeni çalışmaların yapılabileceği düşünülmektedir. Bu uygulamanın ilgili resmi kurumlar ile 

(sağlık bakanlığı vb.) entegre edilmesiyle beraber hastalık ön teşhisi veya hastalık ön tanı 

sisteminin kişinin şikayetlerini ayrı ayrı girmesi sayesinde kullanılacak yapay zeka alt yapısı 

ile gerek hastanın hangi poliklinik ya da hangi alana yönlendirmesine fayda sağlayacak ön 

tanıma (filtreleme) sisteminin yapılacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medikal Sinyal İşleme, Yapay Zeka Yöntemleri, Medikal Sinyaller ile 

Teşhis, Sinyallerden Tanıma 
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INVESTIGATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS ON DIFFERENT 

TYPES OF MEDICAL SIGNALS 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, artificial intelligence applications have been preferred in a wide range of uses. 

Artificial intelligence applications have had a very important place especially for technological 

developments and new applications in recent years. These applications are used in many 

different sectors such as industry area, industrial applications, agricultural areas, military and 

defense areas, medical areas, entertainment and playgrounds, advertising areas, etc. Especially 

military fields, agricultural fields and medical (medical) fields, which may be of vital 

importance for countries, come to the fore. The Covid 19 virus, the impact of which the whole 

world has felt very destructively and effectively, has once again been seen how important the 

above-mentioned areas are. It has been seen in the literature studies that the diagnosis of Covid 

19 is made with different artificial intelligence-computer applications, especially in the field of 

medicine, with artificial intelligence applications. For these applications, medical images, blood 

values, cough sounds of people, etc. With many different materials and artificial intelligence 

methods, a disease diagnosis has been made for Covid 19. With medical signals, disease 

diagnosis, person recognition, gender recognition etc. have been used for many years. There 

are many different applications. EEG (Electroencephalography), ECG (electrocardiography) 

and EMG (Electromyography) data are generally preferred for these applications. EEG data can 

be expressed as the examination of signals in the brain. It can be used to detect the presence of 

a brain disease with EEG data. As a result of detailed examination of these data by experts 

(expert doctor), diagnosis and diagnosis process is carried out. In addition, it has been seen in 

the literature studies that high performance in diagnosis and diagnosis has been achieved with 

computer-based systems developed in recent years. Another type of medical signal, ECG data, 

can be used to detect heart-related disease. Computer-based machine learning methods are used 

for the diagnosis of heart diseases, heart rhythm disorders and analysis of normal-abnormal 

situations with ECG data. Recently, not only disease diagnosis with ECG data, but also person 

recognition with these data or studies related to gender with ECG data are made with artificial 

intelligence applications. EMG data will be considered as the final medical signal. EMG signals 

are used to monitor the electrical activity of muscle nerves. There are studies on disease 

diagnosis with EMG signals, as well as research on different subjects. With the development of 

technology, these data are obtained by attaching to the human body for EMG signals. After the 

obtained signals are passed through different applications, classification processes are carried 

out successfully with artificial intelligence applications. Thanks to technological applications 

and rapidly developing artificial intelligence applications, it is thought that new studies can be 

carried out for online disease diagnosis or disease diagnosis, especially for medical applications. 

With the integration of this application with the relevant official institutions (Ministry of Health, 

etc.), the pre-diagnosis of the disease or the pre-diagnosis system, which will be used by 

entering the complaints of the person separately, and the pre-diagnosis (filtering) that will 

benefit the patient's referral to which polyclinic or which area. ) system is anticipated. 

Keywords: Signal Processing, Artificial Intelligence Methods, Diagnosis with Medical 

Signals, Recognition from Signals 
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ÖZET 

Örgütsel sessizlik, iş ortamında bulunan kişilerin iş ve işin yapıldığı ortam ve o ortamı 

yönetenlerle ilgili düzeltme ve geliştirme için teknik ya da davranışsal konularla ilgili fikir ve 

ürettiklerini kasıtlı olarak dile getirmeme, sunmama olarak tanımlamaktadır. Bu araştırmada 

okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama 

modelindeki bu araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Mersin ili ve 

ilçelerinde bulunan kamu okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 364 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmada, basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 

verileri “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t-

Testi, ANOVA, kullanılmıştır. Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sessizlik 

düzeylerinin “yüksek” olduğunu göstermektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim düzeyleri 

ve çalıştıkları okul türüne göre örgütsel sessizlik algılarında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmüştür. Ancak okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri, yaş, mesleki 

kıdeme ve çalışılan okuldaki mesleki kıdeme göre örgütsel sessizliğin yönetici faktöründe 

anlamlı biçimde farklılıklar göstermektedir. Yaşı 30 ve daha altında yaş aralığına sahip olan 

öğretmenlerin sessizlik düzeyleri 41-50 yaşa arasındakilere göre daha yüksektir. Mesleki 

kıdemi, mesleki kıdemi 6-10 olanların sessizlik düzeyleri, kıdemi 16-20 yıl arasındakilerden 

anlamlı olarak daha yüksektir. Yine araştırmada çalışılan okuldaki kıdemi 1-5 yıl aralığında 

olan öğretmenlerin sessizlik düzeyleri, çalışılan okuldaki kıdemi 11-15 yıl olanlardan anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına dayanarak, okul yöneticilerinin 

okullarında daha demokratik bir yönetim anlayışı benimsemeleri önerilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Örgütsel sessizlik, okul öncesi eğitim, okul yöneticisi, öğretmen 
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ORGANIZATIONAL SILENCE LEVELS OF TEACHERS OF PRESCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

ABSTRACT 

Organizational silence is defined as not expressing or presenting ideas and productions on 

technical or behavioral issues for the correction and development of the people in the business 

environment, about the work and the environment in which the work is carried out, and those 

who manage that environment. In this study, it was aimed to determine the organizational 

silence levels of preschool teachers. The sample of this research in the screening model consists 

of 364 teachers working in public pre-school education institutions in Mersin province and its 

districts in the 2021-2022 academic year. Simple random sampling method was used in the 

study. Research data were collected with the “Organizational Silence Scale”. Arithmetic mean, 

t-Test, ANOVA were used in the analysis of the data. The research shows that preschool 

teachers' organizational silence levels are "high". It has been observed that there is no 

significant difference in the perceptions of organizational silence according to the education 

levels of preschool teachers and the type of school they work in. However, organizational 

silence levels of preschool teachers show significant differences in the managerial factor of 

organizational silence according to age, professional seniority and professional seniority at the 

school where they work. The silence levels of teachers whose age is 30 and below are higher 

than those between 41-50 years old. The silence levels of those with professional seniority of 

6-10 years are significantly higher than those with 16-20 years of seniority. Again, in the study, 

it was found that the silence levels of the teachers whose seniority was between 1-5 years at the 

school they worked at were significantly higher than those who had 11-15 years of seniority at 

the school. Based on the results of the research, it can be suggested that school administrators 

adopt a more democratic management approach in their schools. 

Keywords: Organizational silence, preschool education, school administrator, teacher 
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ÖZET 

Bu araştırma sosyal medya kanallarından biri olan Youtube’da yayın yapan ve Türkiye özelinde 

en çok izlenen kanallardan biri olan ‘Barış Özcan’ Youtube kanalının, bu kanalı takip eden 

bireylerin kişisel gelişimlerine bir etkide bulunup bulunmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. 

Araştırmanın teorik alt yapısını Sebepli Davranış Teorisi oluşturmaktadır; bu bağlamda 

bireylerin Davranışsal Niyetlerinin Youtube kanalı içerikleri ile belirlenip belirlenmediği ortaya 

konmuştur. Gerçekleştirilen bu araştırmada veriler 110 katılımcıya uygulanmış olan online 

anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anket ifadelerine verilen cevapların analizi sonucunda 

bireylerin Davranışa Yönelik Tutumları ile Youtube kanalını izleme/takip etme durumu 

arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur. Ayrıca kanalı izleyen/takip eden bireylerin 

Davranışsal Niyetlerinin Barış Özcan Youtube kanalı içerikleri tarafından belirlendiği tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Youtube, Kişisel Gelişim, Sosyal Medya, Fenomen 
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THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS: A 

ANALYSIS ON BARIŞ ÖZCAN YOUTUBE CHANNEL 

 

 

ABSTRACT 

This research aimed to reveal whether one of the most-watched YouTube channels in Turkey 

'Barış Özcan' channel has an effect on the personal development of individuals following this 

channel. Causal Behavior Theory constitutes the theoretical background of the research; In this 

context, it has been revealed whether the behavioral intentions of individuals are determined by 

the content of the Youtube channel. In this study, the data were obtained by the online 

questionnaire method applied to 110 participants. As a result of the analysis of the answers 

given to the questionnaire expressions, a positive correlation was found between the individuals' 

Attitudes towards Behavior and the status of watching / following the Youtube channel. In 

addition, it was determined that the Behavioral Intentions of the individuals watching / 

following the channel are determined by Barış Özcan YouTube channel contents. 

Keywords: Youtube, self-improvement, Social Media, Phenomenon 
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ÖZET 

İlk örneğini 2009’da Satoshi Nakamoto’nun çıkarmasıyla gördüğümüz kripto paralar son on 

yılda en fazla işlem hacmine sahip olan sanal yatırım aracı olmuşlardır. İlk örneğinden ilham 

alarak çeşitli varyasyonlarının ortaya çıkmaya başladığı kripto paralar artık dünyanın hemen 

her ülkesinde bilinir hale gelmiştir. Dijital varlıklar olarak kabul edilen kripto paraların 

ülkelerin resmi paraları arasına almalarına ilişkin örnekler görülmeye başlanmıştır. Son olarak 

El-Salvador yönetiminin resmi olarak tanıdığı ve ülkenin resmi paralarından biri olarak kabul 

ettiği kripto paraların bu anlamda gelecekte diğer ülkeler tarafından da kabul görülecek birer 

varlık olacağı düşünülmektedir. Bilançolar işletmelerin, bulunduğu ülkelerin resmi para 

birimlerini esas alarak çeşitli varlık ve kaynaklarının kaydedildiği ve bunlardaki değişimlerin 

dönemsel olarak izlendiği finansal tablolardır.  Karipto paraların ticari hayata girmeye 

başlayacağının düşünüldüğü günümüzde veya yakın gelecekte bunların bilançolarda nasıl 

izleneceği de ayrıca merak edilen bir konu olmaktadır. Uluslararası muhasebe standartları 

uluslararası ticari faaliyetlerde gerçekleşen varlık alım satımlarının veya borç ya da kaynak 

kullanımının kaydedilmesine ilişkin standart bir kayıt yönteminin oluşmasını sağlayan 

standartlar bütünüdür. Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan Tek Düzen Hesap Planı 

çerçevesinde Türkiye’de olası gerçekleşecek kripto para kullanımına ilişkin muhasebe 

kayıtlarına yönelik öngörülen kayıtlara ilişkin örnekler verilmiştir. Uluslararası alanda 

gerçekleşen kripto para kullanımının da uluslararası muhasebe standartlarının esas alınmasıyla 

yapılması muhtemel kayıtlara ilişkin örneklerle çalışma sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler :Kripto Para, Kripto Varlık, Muhasebeleştirme 
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METHODS OF ACCOUNTING 

 

 

 

ABSTRACT 

The first example of which we saw with the release of Satoshi Nakamoto in 2009, crypto 

currencies have become the virtual investment vehicle with the largest transaction volume in 

the last decade. Inspired by the first example, crypto coins, of which various variations have 

begun to appear, have now become known in almost every country in the world. Examples of 

the deciphering of crypto currencies, which are considered digital assets, among the official 

coins of countries have begun to be seen. Finally, it is thought that the crypto currencies that 

the El Salvador administration has officially recognized and accepted as one of the official 

currencies of the country will be an asset that will also be accepted by other countries in the 

future in this sense. Balance sheets are financial statements in which various assets and 

resources of enterprises are recorded based on the official currencies of the countries in which 

they are located, and changes in them are monitored periodically. It is also a curious issue how 

these will be tracked on balance sheets in the present or in the near future, when it is thought 

that crypto currencies will start to enter commercial life. International accounting standards are 

a set of standards that provide for the formation of a standard recording method for recording 

asset purchases and sales or use of debt or resources that occur in international business 

activities. In this study, examples of the records provided for the accounting records related to 

the possible use of crypto currency in Turkey within the framework of the Single Layout 

Account Plan used in Turkey are given. The study has been completed with examples of records 

that are likely to be made on the basis of international accounting standards for the use of crypto 

currency in the international arena. 

Keywords : Crypto Currency, Crypto Asset, Accounting 
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ÖZET 

Katılım bankaları dini hassasiyetleri gereği konvensiyonel bankalar ile çalışmak istemeyen 

bireylerin son zamanlarda daha sık tercih ettiği faizsiz finansal kurumlardır. Başta dini sebepler 

olmak üzere müşterilere sunulan imkanlar, personel – müşteri ilişkisi gibi sebeplerden ötürü 

bireyler yatırımlarını katılım bankalarında yapmak istemektedirler. Teverruk modeli katılım 

bankalarının kullanıcılarına kullandırdığı fon sağlama yöntemlerinden biridir. Genellikle 

Londra Metal Borsası’ndan (LSE) kıymetli bir maden alışıverişinin yapılması yoluyla sağlanan 

bu model müşterilere sağladığı imkan itibariyle konvensiyonel bankalardaki yapılandırma 

işlemine benzemektedir. Yapılandırma işlemi konvensiyonel bankalardaki mevcut kredi 

borcunun yeni bir anlaşma yapılmasıyla yeni bir faiz oranı veya bir varlığın ipotek gösterilmesi 

yoluyla borcun yeniden düzenlenmesidir. Çeşitli şartlar çerçevesinde kullandırılan teverruk 

modelinin anlatıldığı bu çalışmada söz konusu modelin yapılandırma ile karşılaştırılması 

yapılmıştır. Yapılandırma işlemi konvensiyonel bankaların herhangi bir şart aranmaksızın 

müşterinin talep etmesi sonucu bankanın cari faiz oranını da esas alması yoluyla 

gerçekleştirdiği bir işlemdir. Teverruk modeli talep edilen her durumda kullandırılmamaktadır. 

Öncelikli olarak daha önce aynı katılım bankasında kullandırılan ve ödenmesinde güçlük 

çekilen bir borcun kapatılması için kullandırılan bir fon yöntemi olarak işlevini yürütmektedir.  

Türkiye’deki katılım bankalarının teverruk kullanımıyla ilgili dönemlik veya yıllık miktarların 

(veya tutarların) anlatıldığı bu çalışma söz konusu modele karşılık gelen seçilmiş 

konvensiyonel bankalardaki yapılandırma işlem ya da işlemlerinin miktar ve tutarlarının 

kıyaslanması ile sonlandırılmıştır. 
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ABSTRACT 

Participation banks are interest-free financial institutions that individuals who do not want to 

work with conventional banks due to their religious sensitivity have preferred more often 

recently. Individuals want to make their investments in participation banks for reasons such as 

the opportunities offered to customers, especially for religious reasons, and the personnel –

customer relationship. The Teverruk model is one of the methods of providing funds that 

participation banks use for their users. This model, which is usually provided by making a 

precious metal purchase from the London Metal Exchange (LSE), is similar to the configuration 

process in conventional banks in terms of the opportunity it provides to customers.The 

restructuring process is the reorganization of the existing loan debt in conventional banks by 

entering into a new agreement at a new interest rate or by showing a mortgage of an asset. In 

this study, which describes the teverruk model used within the framework of various conditions, 

a comparison of this model with the configuration was made. The structuring process is a 

transaction performed by conventional banks on the basis of the bank's current interest rate as 

a result of the customer's request without any conditions. The Teverruk model is not used in all 

cases where it is requested. It primarily functions as a fund method used to close a debt that was 

previously used at the same participation bank and had difficulty paying it. Teverruk 

participation banks in Turkey on the use quarterly or annual amounts (or amounts) is described 

in this paper, we model corresponding to a transaction or transactions in selected banks of 

conventional configuration with a comparison of the amount will be terminated. 

Keywords: Tawarruq, Structuring, Participation Banks 
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ÖZET 

Yaşamış olduğumuz dijital çağ, bir çok alanda değişim, dönüşüm ve etkileşimi oldukça 

hızlandırmıştır. Endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri, bulut teknolojileri vb. ileri teknolojiler bu 

değişim ve dönüşümün ana etkenleri ve yeniliklerinden bazılarını oluşturmaktadır. 

Çalışmamızın ana temasını oluşturan kripto paralarda bir başka teknolojik dönüşüm ve değişim 

alanı olarak görülmektedir.  Kripto paralarında bu dönüşüm ve değişimin yaşanmasına neden 

olduğu  bilinmekte ve özellikle son yıllarda dünyada hemen hemen bütün ülkelerde 

kullanıldığıda  bilinmektedir.  Çok uzun bir süredir yapay zekanın insanoğlunun yaşamına nasıl 

etki edeceği tam olarak bilinmemekle birlikte Endüstrilerde kullanılacak akıllı robotlar acaba 

bir çok insanı işsiz mi bırakacak sorusu hala tam olarak cevap bulamamıştır. Kripto paralar 

konusunda da cevabını bekleyen çok fazla sorular olmakla birlikte, muhasebe bilimini 

ilgilendiren en önemli soru kripto paraların nasıl muhasebeleştirileceği sorusudur. Yapılan 

bilimsel çalışmalar ve araştırmalar şunu göstermektedir, kripto paraların nasıl 

muhasebeleştirileceği konusunda henüz tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Dünya’daki en 

önemli ve etkili düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar bu konu ile ilgili çalışmalar 

yürütmektedirler.  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) kripto paraların nasıl 

muhasebeleştirileceği konusunda ve hangi muhasebe standardı kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiği konusunda bazı açıklamalar yapmıştır. Komite 2019 yılında toplanarak görüşlerini 

yazılı olarak açıklamıştır. Komite tarafından yapılmış olan açıklama kripto paraların nasıl 

muhasebeleştirileceği ve hangi standart kapsamına alınacağı konusunda bilim insanlarına bu 

konuda aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde birçok alanda yaşanan gelişim-değişim işletmelerin yönetimi üzerinde oldukça 

etkili olmuştur. Küreselleşen dünyada gelişim-dönüşümlere cevap verme ve artan rekabet 

ortamı işletmelerin klasik yönetim şeklinden ziyade stratejik şekilde yönetilmesi gerekliliğini 

beraberinde getirmiştir. Bu yüzden işletmelerde stratejik planlamanın yapılması bir zaruriyet 

halini almıştır. İşletmelerin gelecekteki nihai amaç ve hedeflerine ulaşmak için hazırladıkları 

stratejik planlarla hem mevcut kaynaklarını hem de potansiyel kaynaklarını daha etkin şekilde 

değerlendirebilmektedirler. Zira Türkiye’de 2003 yılında tüm kamu idarelerine stratejik plan 

hazırlama ve bu plana uyma esası getirilmiştir. Kamu sektöründe yer alan işletmelerde genel 

olarak kamusal mal ve hizmetlerine kalitesine odaklanan stratejik yönetim özel sektörde kâr 

maksimizasyonuna odaklanmaktadır.  Çalışmada 2021-2022 URAP (University Ranking by 

Academic Performance) Türkiye sıralamasında başlarda ve sonlarda yer alan ikişer devlet 

üniversitesi örneklem olarak seçilmiştir. Bu kapsamda URAP sıralamasında yer alan Hacettepe 

Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi 

çalışmada analiz edilmiştir.  Çalışmada kamu işletmesi olarak değerlendirilen söz konusu 

üniversitelerin stratejik planlarının içerik analizi yöntemiyle nitel verilerin nicel verilere 

dönüştürülerek değerlendirilmesi, karşılaştırılması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Özellikle 

stratejik yönetim kapsamında kullanılan kavramlar olan; stratejik yönetim, etkinlik, etkililik, 

verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık, performans, katılımcı yönetim, yönetişim, toplam 

kalite yönetimi, yerelleşme, SWOT analizi, portföy analizi, fayda-maliyet analizi, risk analizi, 

değer zinciri analizi, tedarik zinciri yönetimi, kıyaslama, dış kaynak kullanımı, kurum karnesi, 

öğrenen organizasyon, küçülme, kurumsal mühendislik, senaryo analizi gibi kavramların 

frekans analizi yapılmıştır. Elde edilen çıktıların başta üniversiteler olmak üzere özel ve kamu 

kurum/kuruluşlarına bir öngörü sunması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Yönetim, Üniversitelerde Yönetim, URAP 
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SOME UNIVERSITIES IN URAP TURKEY RANKING 2021-2022 

 

 

ABSTRACT 

Today, the development and change in many fields have a great impact on the management of 

enterprises.. Responding to the change in development and increasing competition in the 

globalized world has led to the need for strategic management of companies instead of the 

traditional management style. Therefore, strategic planning has become a necessity in 

companies. With the strategic plans they create to achieve the ultimate goals of the company in 

the future, they can better evaluate both their existing and potential resources. In Turkey, the 

principle of creating a strategic plan and adhering to that plan was introduced for all public 

administrations in 2003. While strategic management in public enterprises generally focuses on 

the quality of public goods and services, in the private sector the focus is on profit 

maximization. In this study, two state universities that are at the beginning and end of Turkey's 

URAP (College Ranking by Academic Performance) 2021-2022 were selected as samples. In 

this context, the study analysed Hacettepe University, Middle East Technical University, 

Batman University and Siirt University, which are in URAP ranking. The aim of the study is to 

compare and interpret the strategic plans of these universities, which are considered as public 

enterprises, by converting the qualitative data into quantitative data using the content analysis 

method. In particular, the terms used in the context of strategic management; strategic 

management, effectiveness, efficacy, efficiency, accountability, transparency, performance, 

participative management, governance, total quality management, localization, SWOT 

analysis, portfolio analysis, cost-benefit analysis, risk analysis, value chain analysis, supply 

chain management, benchmarking, outsourcing, corporate scorecard, learning organization, 

downsizing, corporate engineering, scenario analysis a frequency analysis of concepts such as 

was performed. It is expected that the results obtained will provide a forecast especially 

universities and also private and public institutions/organizations 

Key Words: Strategy, Strategic Management, Management in Universities, URAP 
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ÖZET  

Doğu Akdeniz’de bu yüzyılın başında başlayan ve daha sonraki yıllarda uluslararası bir sorun 

haline dönüşen hidrokarbon kaynaklarının çıkartılması ve işletilmesi anlaşmazlığı şimdilik 

zamana bırakılmış gibi görünüyor. Bu projeyi işletmeye aday bazı şirketler Doğu Akdeniz’deki 

hidrokarbon kaynaklarının çıkartılmasından ve işletilmesinden, yüksek maliyetli olduğu 

gerekçesiyle, (şimdilik) vazgeçtiklerini açıkladılar. Gerçekten yüksek maliyetinden dolayımı 

bu projeden (şimdilik) vazgeçtiler, yoksa uluslararası aktörler( ABD ve AB Ülkeleri) 

Türkiye’nin zaman içerisinde proje dışı bırakılmasını başaracaklarını düşündükleri için mi bu 

sorunu isteyerek soğutmaya bıraktılar acaba? Doğu Akdeniz sorununun tarihsel gelişimine 

bakıldığında, olmayan bir sorunun sorun haline dönüştüğü görülebilmektedir. Zira uluslararası 

deniz hukuku sözleşmelerinde “Kıta Sahanlığı” sorunsalının da “Münhasır Ekonomik Bölge” 

sorunsalının da nasıl çözümlenebileceği tanımlanmıştır ve dünyada birçok uygulanmış 

örnekleri bulunmaktadır. Diğer taraftan, sorundan savaşa dönüşmüş olan Rusya – Ukrayna 

anlaşmazlığını da dikkate alırsak bu sorunun yakın zamanda çözülmesi gereken bir sorun olarak 

durduğu görülmektedir. Zira dünyada artan enerji fiyatları, Rusya – Ukrayna anlaşmazlığı bu 

sorunun yakın zamanda tekrar gündeme alınıp kısa zamanda çözümlenmesi gereken bir sorun 

olduğunu göstermektedir. Sözü edilen bu faktörler sorunun çözümünde zorlayıcı etki vazifesi 

görmektedir. Doğu Akdeniz sorununun çözümü hem bölge için, hem Avrupa için hem de, 

Rusya – Ukrayna savaşının yaşandığı ve Rusya’ya karşı uygulamaya konulan yaptırımlardan 

sonra, dünya için çok daha önemli hale gelmiştir.  Hidrokarbon yataklarının çıkartılıp, 

işletilmesi için tüm tarafların, maliyeti yükselten her türlü uygulamalardan kaçınmaları, 

hakkaniyetli paylaşım prensibine dayanan bir orta yolda uzlaşmaları, herkes için en uygun olan 

“Kazan – Kazan” prensibinde buluşmaları gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz bu savaş 

halinde Doğu Akdeniz sorunsalına bulunabilecek ivedi bir çözüm hem Türkiye’yi hem 

Avrupa’yı hem uluslararası ilişkileri rahatlatacak hem de Ortadoğu’daki problem yumağının 

çözümüne dolaylı katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Türkiye, Doğu Akdeniz Ülkeleri, Kıbrıs, Yunanistan, Orta 

Doğu sorunu, Hidrokarbon rezervleri, Münhasır Ekonomik Bölge, Kıta Sahanlığı. 
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THE FUTURE OF THE EASTERN MEDITERRANEAN PROBLEM AND THE 

EFFECTS OF ITS SOLUTION ON THE REGION 

 

 

ABSTRACT 

The dispute over the extraction and operation of hydrocarbon resources in the Eastern 

Mediterranean, which started at the beginning of this century and turned into an international 

problem in the following years, seems to be left to time for now. Some companies that are 

willing to run this project have announced that they have given up (for now) the extraction and 

exploitation of hydrocarbon resources in the Eastern Mediterranean because it is costly. Did 

they give up on this project (for now) because of its high cost, or did international actors (US 

and EU Countries) willingly let this problem cool down because they thought that they would 

succeed in excluding Turkey from the project in time?  Looking at the historical development 

of the Eastern Mediterranean problem, it can be seen that a non-existent problem has turned 

into a problem. Because in the international maritime law conventions, how the "Continental 

Shelf" problematic and the "Exclusive Economic Zone" problematic can be resolved have been 

defined and there are many applied examples in the world. On the other hand, considering the 

Russia-Ukraine conflict, which has turned from a problem to war, it is seen that this problem 

stands as a problem that needs to be resolved soon. The increasing energy prices in the world 

show a problem that needs to be brought to the agenda again and to be resolved in a short time 

of the Russia-Ukraine conflict. These factors act as a compelling effect in solving the problem. 

The solution of the Eastern Mediterranean problem has become much more important for the 

world both for the region, for Europe and after the Russia-Ukraine war took place and the 

sanctions imposed against Russia. To extract and operate hydrocarbon reserves, all parties 

should avoid all kinds of practices that increase the cost, compromise on a middle road based 

on the principle of equitable sharing and meet on the "Win-Win" principle, which is the most 

suitable for everyone. In this state of war, we are in, an immediate solution to the Eastern 

Mediterranean problem will ease both Turkey and Europe and international relations. It will 

also indirectly contribute to the solution of the problem in the Middle East. 

Keywords: Eastern Mediterranean, Turkey, Eastern Mediterranean Countries, Cyprus, Greece, 

Middle East problem, Hydrocarbon reserves, Exclusive Economic Zone, Continental Shelf. 
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ÖZET 

İslam düşüncesinin diğer alanlarında olduğu gibi kategoriler konusunda da kendisinden sonra 

belirleyici bir figür olan İbn Sînâ (370/980-428/1037) ana hatlarıyla Aristotelesçi çizgide 

kalmakla birlikte kategorilerin metafizik bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

İbn Sînâ sonrası İslam düşüncesinin birçok alanında olduğu gibi kategorilerin tarihi bağlamında 

da Gazzâlî (445/1058-505/1111) ve Fahreddin er-Râzî (543/1149-606/1210) önemli iki dönüm 

noktasıdır. İslami ilimlerde öncü kabul edilen Gazzâlî kategorileri ağırlıklı olarak Makâsıdü’l-

felâsife ve Mi’yârü’l-‘ilm adlı eserlerinde ve epistemoloji ve metafizik bağlamında ele almıştır. 

Kategorilerin sıralamasında Aristoteles’i takip eden Gazzâlî, İbn Sînâ, Behmenyâr ve Levkerî 

gibi metafizik bahsinde müstakil bir “kategoriler” başlığı açmamış, kategorileri “varlığın 

kısımları ve hükümleri” başlığı altında incelemiştir. Ona göre bir şey mevcut varlıkların cinsi 

olan ve tanımlanamayan on kategoriden birine dahil edilmedikçe bilinemez. Bu on kategoriden 

cevherin dışında araz olan diğer dokuz kategori değişme özelliğine sahiptir. Gazzâlî arazları 

genel olarak özünün tasavvurunda başka bir şeyin tasavvuruna ihtiyaç duymayanlar (nicelik, 

nitelik) ve özünün tasavvurunda başka bir şeyin tasavvuruna ihtiyaç duyanlar (göreli, mekân, 

zaman, durum, sahiplik, etki ve edilgi) şeklinde ikiye ayırmış ve daha sonra bunları ayrıntılı 

olarak ele almıştır. Gazzâlî’nin kategoriler anlayışını daha da ileri götüren Râzî’nin kategorilere 

yaklaşımı mütekaddimun döneminde Cüveynî’nin kelamda yöntem eleştirileriyle başlayan bir 

gelenek içerisinde, tahkik yöntemi bağlamında değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kategoriler 

kadim varlık ve sonradan yaratılmış varlık ayrımını ortaya koymak için vardır. Hem el-

Mantıku’l-kebîr gibi başlıca mantık eserlerinde hem de Şerhu’l-İşârât, el-Mülahhas, el-

Mebâhisü’l-meşrıkiyye ve el-Muhassal gibi ilahiyat ve kelamla ilgili temel metinlerinde 

kategorilere yer veren Râzî, İbn Sînâcı çizgide kategorilerin metafizikte değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmekle birlikte bunları ağırlıklı olarak fizik bağlamında ele almıştır. Nitekim 

Mebâhisü’l-Meşrıkiyye adlı eserinde kelamın cevher ve arazlar kısmı kategoriler esas alınarak 

oluşturulmuştur. Diğer yandan Râzî kategorilerin mantıktaki yerine de değinme gereği duymuş 

ve duyularla elde edilen verilerin zihindeki kalıpları saydığı kategorileri tanım ve beş tümelin 

ana malzemesi saymış ve kategorilerin mantık için faydalı olduğunu belirtmiştir. 
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ABSTRACT 

Ibn Sînâ (370/980-428/1037), who is a determinant figure after him in terms of categories, as 

in other areas of Islamic thought, stated that the categories should be examined in the context 

of metaphysics, although he remained on the Aristotelian line. Ghazali (445/1058-505/1111) 

and Fakhruddîn al-Rhazî (543/1149-606/1210) are two important turning points in the context 

of the history of categories, as in many areas of post-Avicennian Islamic thought. Ghazzâlî, 

who is considered to be a pioneer in Islamic sciences, discussed the categories mainly in her 

works named Maqâsid al-falâsifah and Mi'yâr al-'ilm and in the context of epistemology and 

metaphysics. Ghazzâlî, who followed Aristotle in the ordering the categories, did not open a 

separate "categories" title in the metaphysics, such as İbn Sînâ, Bahmanyâr and Lawkarî, but 

examined the categories under the title of "parts of being and its provisions". İbn Sînâ, 

Bahmanyâr and Lawkarî, but examined the categories under the title of "parts of being and its 

judgements". According to him, something cannot be known unless it is included in one of the 

ten undefinable categories, which are the genus of existing beings. Among these ten categories, 

the other nine categories that are accidents outside of substance have the property of change. 

Al-Ghazzâlî mainly divided accidents into those which do not need to think about something 

else (quantity, quality) in thinking of their essence and those which needed to think of 

something else (relative, where, when, situation, possession, effect and passivity), and then he 

discussed them in detail. Rhâzî's approach to the categories, which takes Ghazzâlî's 

understanding of categories even further, is seen in the context of the method of tahqîq, in a 

tradition that started with Juwaynî's criticism of method in kalam in the mutaqaddimûn period. 

In this framework, the categories exist to reveal the distinction between permanent existence 

and created existence. As a matter of fact, in her work called Mabâhis al-Mashriqiyye, the 

substance and accidents of kalâm were formed on the basis of categories. On the other hand, 

Rhâzî also pointed to the place of categories in logic and defined the categories as the patterns 

in the mind that the data obtained through the senses counted as the main material of the five 

universals and stated that the categories were useful for logic. 

Keywords: Ghazzâlî, Fakhruddîn al-Rhâzî, categories, essence, accidents 
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ÖZET 

Etki sahası ve çok bileşenli yapısı ile İpek Yolu, sıradan bir ticaret yolu olmanın ötesinde her 

dönem ilgi yoğunluğuna sahip bir geçiş yolu olmuştur. Yüzyıllar boyunca doğu ile batı arasında 

arasında kültürlerin, malların ve hizmetlerin taşındığı ticaretin ana hattı olan İpek Yolu, 

mekânın yeniden organize edilmesinde önemli bir etken olmuştur. Tarihsel süreçte, Anadolu’da 

çok sayıda devletin kurulduğu ve kurulan her devletin de kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir 

yol sistemi oluşturduğu görülmektedir. Anadolu yarımadasının bu elverişli konumu, İpek Yolu 

sisteminde ana hat bağlantısını sağlayan kilit noktalardan biri olmasına zemin hazırlamıştır. 

İpek Yolu, bu önemini coğrafi keşiflerin ardından uluslararası ticaretin Atlas Okyanusu’na 

kaymasıyla birlikte yitirmiştir. Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve 

ulaşım imkânlarının gelişmesiyle denize bağımlılığın azalması, tarihî İpek Yolu’nu yeniden 

gündeme getirmiştir. 2013 yılı itibarıyla İpek Yolu Projesi, Çin’in öncülüğünde, program 

dahilinde ve büyük yatırımlarla tekrar hayata geçirilme çalışmaları başlatılmıştır. Yakın bir 

dönemde, İpek Yolu’nu yeniden canlandırarak dünya ekonomisine yeni bir yön vermek 

amacıyla Çin başta olmak üzere Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkeler ‘Tek Kuşak Tek Yol’ 

projesi kapsamında bir araya geldi. Geçiş güzergahında olması sebebiyle kara yolu, demir yolu 

ve boru hatları yatırımları Türkiye’de yoğunlaşmıştır. Yatırımların çoğunun yabancı 

yatırımcılar tarafından karşılanması öngörülerek Türkiye ekonomisinde bir canlılık 

kazandırılması hedeflenmiştir. “Kazan-kazan” anlayışına dayalı olarak, bölge ülkelerine 

kapsayıcı bir model sunan bu projenin, “Orta Koridor” bölümünde kilit ülke olan Türkiye 

ekonomisinde uzun vadede potansiyel bir kazanım olup olmayacağı ise araştırmamızın temel 

sorusudur. 
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ABSTRACT 

With its sphere of influence and multi-component structure, the Silk Road has been a transit 

route that has always attracted attention further being an ordinary trade route. The Silk Road, 

which has been the main line of trade, where cultures, goods, and services were hauled between 

east and west for centuries, has been an important factor in the reorganization of the space. In 

the historical process, it is seen that many states were established in Anatolia, and each 

established state constructed a road system that would meet its own needs. This favorable 

location of the Anatolian peninsula paved the way for it to be one of the key points delivering 

the mainline junction in the Silk Road system. The Silk Road lost this significance with the 

shift of international trade to the Atlantic Ocean after the geographical discoveries. The spread 

of international trade through Globalization and the decrease in dependence on the sea with the 

development of transportation opportunities have brought the historical Silk Road back to the 

agenda. As of 2013, under the leadership of China, within the scope of the program and with 

large investments, efforts to re-activation of the project have been initiated. In a recent period, 

countries including Turkey, especially China, came together within the scope of the "One Belt 

One Road" project in order to revitalize the Silk Road and give a new direction to the world 

economy. Due to the fact that it is on the transit route, investments in highways, railways, and 

pipelines are concentrated in Turkey. It is aimed to bring vitality to the Turkish economy by 

foreseeing that most of the investments will be met by foreign investors. The main question of 

our investigation is whether this project, which offers an inclusive model to the countries of the 

region and is based on a "win-win" approach, will be a long-term, potential gain to the economy 

of Turkey, which is the key country in the "Middle Corridor" section. 

Keywords: Modern Silk Road, The Middle Corridor, One Belt One Road, Silk Road 
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ÖZET 

Bildirinin temel amacı J. Derrida’nın adalet anlayışını analiz etme ve onun siyasal teoriye 

katkılarını değerlendirmektir. Adalet, hakkaniyete dayalı toplum algısının en temel referans 

çerçevesidir. J. Rawls, örneğinde görüldüğü gibi adaletin ne olduğu ile ilgili tartışmalar siyasal 

teoriye önemli katkılar sunmaktadır. Derrida, adaleti, hep ertelenen, yasa içinde tüketilmeyen 

bir anlayışla ele almaktadır. Bu açıdan yasa şimdiyi; adalet ise geleceği, gelmekte olanı ifade 

eder. Derrida, yasanın karşısına yasanın asla ulaşamayacağı bir zaman farkı koyar. Ele 

geçirilmez bir ideal olarak adalet, yasanın sürekli peşinde olduğu ama asla ulaşamayacağı bir 

beklentiye döner. Böylece, uygulanan yasa adaleti tehir eder.  Adalet, gelecek ufkunun ‘şimdi’ 

üzerindeki baskısıdır. Diğer açıdan,  yasa, ceza adaletinde görüldüğü gibi, hesabın konusudur.  

Oysa Derrida açısından adalet asla hesaplanamazdır. Temel sorunlardan biri de hesaplanan 

yasanın, hesaplanamaz olan adaleti kuşatma talebidir. Yasa adalet vaadi taşımasına rağmen, 

bunu asla gerçekleştiremez.  Sonuçta, adalet, her yasanın aradığı ama bulamadığı şeydir. Sürekli 

gelecekte olması, differancé özelliği, onu ulaşılmaz kılar.  Yasa ile adalet arasındaki zamansal 

farkın dışında, yasa, uygulamada vaka/tekil ile de bir sorunla karşılaşır. Yasanın genelliği, 

vakanın tekilliğini kuşatmayı amaçlar. Hesaplamayla çalışan yasa, hesaplanamaz olayı, tikeli 

kırarak onu hesap edilebilir bir düzeye taşır.  Yasa uygulanırken tekilin eşsizliğinin yasanın 

genelliğine tabi olması sorunu oluşur. Bu sorun, karar vermeyi de zorlaştırır. Dolayısıyla,  karar 

sürekli bir erteleme içinde var olur. Sürekli differancé koşulu içinde çalışır.  Vakaya/tekile,  

genel olan yasanın uygulanması, kararverilemezlik durumunu oluşturur. Yine de verilen bütün 

kararlar, kendi içinde kararverilemezlikle maluldürler. Derrida’nın adalet düşüncesi anlatılırken 

bildiri, iki temel soruya cevap verme amacı taşıyor.  İlk olarak Derrida’nın adalet anlayışının 

siyasal teoriye katkıları nelerdir?  İkinci olarak da Derrida’nın kullandığı yapısöküm tekniğinin 

siyasal bir teoride işlevi ve önemi nedir? Bu soruların cevapları, bildiri sonunda 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Derrida, Yasa, Adalet, Kararverilemezlik, Yapısöküm,  
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ABSTRACT 

The main purpose of the paper is to analyze J. Derrida's understanding of justice and to evaluate 

his contributions to political theory. Justice is the most basic frame of reference for the 

perception of society based on fairness. As seen in the example of J. Rawls, discussions about 

what justice is make important contributions to political theory. Derrida deals with justice with 

an understanding that is always postponed and not consumed within the law. In this respect, the 

law is now; justice, on the other hand, expresses the future, what is to come. Derrida opposes 

the law to a time gap that the law can never reach. Justice as an impregnable ideal turns into an 

expectation that the law constantly pursues but never achieves. Thus, the applied law delays 

justice. Justice is the pressure of the future horizon on the present. On the other hand, law is a 

matter of calculus, as seen in criminal justice. However, for Derrida, justice is never 

incalculable. One of the main problems is the demand of the calculated law to encompass the 

incalculable justice. Although the law promises justice, it never fails to deliver. After all, justice 

is what every law seeks but does not find. Being constantly in the future, its differancé feature 

makes it inaccessible. Apart from the temporal difference between law and justice, law also 

encounters a problem with the case/singular in practice. The generality of the law aims to 

encompass the singularity of the case. The computational law breaks the incalculable event to 

a calculable level by breaking the particular. The problem arises when the law is applied that 

the uniqueness of the singular is subject to the generality of the law. This problem also 

complicates decision making. Therefore, the decision exists in a perpetual delay. It works in a 

continuous differancé condition. The application of the general law to the case/single 

constitutes the situation of undecidability. All decisions made, however, are inherently 

undecidebility. While describing Derrida's idea of justice, the paper aims to answer two basic 

questions. First of all, what are the contributions of Derrida's understanding of justice to 

political theory? Secondly, what is the function and importance of the deconstruction technique 

used by Derrida in a political theory? The answers to these questions will be evaluated at the 

end of the paper. 

Key Words: Derrida, Law, Justice, Undecidability, Deconstruction, 
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ÖZET 

İnstantonlar topolojik solitonlardır ve vakumlar arası tünelleme süreçleri olarak tanımlanırlar 

(Dunajski, 2010). Konformal invaryant simetrinin kendiliğinden kırılmasıyla Gursey spinör tipi 

instanton çözümleri bulunmuştur (Gursey, 1956). Önceki çalışmalarda, 4 boyutlu konformal 

invaryant saf fermiyonik Gursey modelden elde edilen spinör tipi instanton çözümlerinin kaotik 

davranışı incelenmiştir (Aydogmus, 2013). Bir çekici için, çekim havzası, bu çekiciye yaklaşan 

uzun süreli davranışa yol açan başlangıç koşullarının kümesidir (Elhadj, 2019). Dinamik 

sistemlerde havza sınırları düz veya fraktal olabilir. Dinamik sistemlerde genellikle birden fazla 

çekici vardır ve sistemin sonunda hangi çekiciye gideceğini tahmin etmek zordur (Mcdonald, 

1985). Havza entropisi (Sb) ile belirsizlik üssü () arasında bir bağıntı bulundu (Daza, 2016). 

Havzaların belirsizliğini karakterize etmek için havza entropisi denilen nicel bir ölçü 

önerilmiştir (Daza, 2016) ve havza entropisine dayalı yeni bir fraktalite testi sunulmuştur (Puy, 

2021). Fraktal havza sınırlarının varlığı, yörünge çekicisinin başlangıç durumundaki belirsizlik 

altında öngörülemezlik ile ilgilidir (Puy, 2021). Bu çalışmada, duyarlılığı geliştirilmiş Sbb 

fraktalite testi olarak tanımlanan yeni bir test ile spinör tipi instanton çözümlerinin fraktal 

boyutu incelenmektedir. Öncelikle her havzanın bilgi entropisinden yararlanarak kutularla 

kapladığımız faz uzayındaki bir kutu içindeki her bir çekiciye gitme olasılıklarını hesaplıyoruz 

(Puy, 2021). Çekicilerin öngörülemezliğini ölçebilmek için Sb havza entropisi ve Sbb sınır havza 

entropisini hesaplayarak bu araçlardan yararlanıyoruz. Bu çalışma sonucunda, duyarlılığı 

geliştirilmiş Sbb fraktalite testi ile spinör tipi instanton çözümlerinin fraktal boyuta sahip olduğu 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnstanton, dinamik sistemler, çekim havzası, fraktal, havza entropisi. 
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ANALYSIS OF THE FRACTAL DIMENSION OF SPINOR-TYPE INSTANTON 

SOLUTIONS 

 

 

ABSTRACT 

Instantons are topological solitons and are defined as tunneling processes between vacuums 

(Dunajski, 2010). Gursey spinor-type instanton solutions were found by spontaneous breaking 

of conformal invariant symmetry (Gursey, 1956). In previous studies, the chaotic behavior of 

spinor-type instanton solutions obtained from the 4-dimensional conformal invariant pure 

fermionic Gursey model was investigated (Aydogmus, 2013). For an attractor, the basin of 

attraction is the set of initial conditions that lead to long-term behavior approaching that 

attractor. (Elhadj, 2019). In dynamical systems, basin boundaries can be smooth or fractal. In 

dynamical systems, there is usually more than one attractor and it is difficult to predict which 

attractor the system will eventually go to (Mcdonald, 1985). A correlation was found between 

the basin entropy (Sb) and the uncertainty exponent () (Daza, 2016). A quantitative measure 

called basin entropy has been proposed to characterize the uncertainty of basins (Daza, 2016), 

and a new test of fractality based on basin entropy has been presented (Puy, 2021). The 

existence of fractal basin boundaries is related to unpredictability under uncertainty in the initial 

state of the orbital attractor (Puy, 2021). In this study, the fractal dimension of spinor type 

instanton solutions is examined with a new test defined as the Sbb fractality test with improved 

sensitivity. First of all, we calculate the probabilities of going to each attractor in a box in the 

phase space that we cover with boxes by making use of the information entropy of each basin 

(Puy, 2021). We use these tools by calculating the Sb basin entropy and Sbb boundary basin 

entropy to measure the unpredictability of attractors. As a result of this study, it is seen that the 

spinor type instanton solutions with the improved sensitivity Sbb fractality test have fractal 

dimension. 

Keywords: Instanton, dynamical systems, basin of attraction, fractal, basin entropy. 
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ABSTRACT 

The indigenous herbs are important source of medicine in underdeveloped and developing 

countries all over the world. Each herb consists of several important ingredients that can be 

used in medical field, and can be involved in the development of different kind of drugs. Assam 

alone has 2000-3000 species of medicinal plants and herbs useful for traditional medicine. Up 

to date, there are more than hundred thousand of plants globally are either undiscovered, or 

their medical activities are not investigated and analysed yet. It is predicted that plants and herbs 

are going to play an essential role in the medical field. The present study was conducted in some 

parts of Kamrup district of Assam, India for evaluating the indigenous herbs used by different 

communities of those localities against skin diseases. The areas where medical facilities are 

scanty or rudimentary were selected. The detail information regarding the use of herbs for 

preventing and curing of different skin diseases were collected from different communities and 

data were collected by approaching the traditional practitioners about the common and easily 

available plants used by them against different skin diseases. A total of 54 plant species belong 

to 53 genera and 34 families, used by different communities were recorded. Almost all the 

medicinal plants are collected from easily accessible natural sources and used in crude form. 

The herbs are used singly or in combination of several species. Mode of preparation of few 

herbs as medicine are also discussed. 

Key words:  Indigenous herbs, skin diseases, natural sources,  
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ABSTRACT 
The theory of algebraic hyperstructures appeared in the first part of the twentieth century as an 

extension of group theory. This new theory proved to be interesting not only from a theoretical 

point of view, but also for its applications in: geometry, lattice theory, graph theory, rough and 

fuzzy set theory, cryptography, probabilities, automata theory. Currently this theory is being 

studied in Europe, Asia, America, Africa. The lecture will present a short history of this theory, 

as well as its applications in other research fields. 
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ABSTRACT 

Organizational trust is a kind of “glue” between individuals, which fundamentally underpins 

and influences the trust of employees in each other and their superiors, the work atmosphere, 

the team spirit and, indirectly, the success of the company. Mutual trust between employees, 

empathy, mutual understanding, and sympathy, which can be interpreted as the peculiarity of 

personal relationships, all stem from one dagger, as without such personal attachments it would 

be difficult to work together, cooperate, but even business relationships. But what happens 

when these interpersonal relationships are not conducive to building trust, but employees ’trust 

in the organization is so strong that it also leads the organization to success? We focus on 

researching this factor, which we call impersonal or institutional trust, which refers to 

organizational factors such as vision and strategy, goals and abilities of leaders, technological 

and commercial competencies. Nowadays, more and more practical researchers are looking for 

a solution to how a given company could operate successfully in the longest possible time, 

which, in addition to making a profit, is also the key to their survival. The study seeks to 

demonstrate that business success can be explained by the degree of impersonal organizational 

trust. In 2011, Vanhala developed a scale for measuring organizational trust, in which, in 

addition to the institutional trust dimensions, trust in the supervisor, organizational 

commitment, and employee satisfaction were included. The scale includes a number of “soft” 

factors that we need to use to demonstrate that organizational success can be explained by “soft” 

factors in addition to numerical results based on “hard” factors. The research is in the theoretical 

phase, during which we examine the relationship between satisfaction and commitment and 

impersonal trust, examine the differences between the results internationally, and examine 

whether employees' trust in their superiors has an effect (possibly interdependent) on 

impersonal trust. trust, and we demonstrate that institutional trust has a positive effect on 

business success. 

Keywords: trust, organization, impersonal trust, personal trust, success 
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ABSTRACT 

The study was conducted to examine how the motivated strategies for learning contribute to 

online learning readiness of Maritime students of the Central Luzon College of Science and 

Technology during the Pandemic School Year of 2021-2022. The respondents of the study were 

the 2nd Year to 4th Year maritime studentsenrolled in the BS Marine Engineering and BS Marine 

Transportation Programs. Descriptive-correlational research design was used in the study. For 

data analysis, descriptive statistics was used such as frequency counts, percentages, standard 

deviation and mean to describe the socio-demographic characteristics of the respondents, the 

motivated learning strategies and the online learning readiness.Series of Anova (with post hoc 

analysis) was used to find out the difference  on the motivated strategies for learning and online 

readiness of the respondents when grouped according to socio-demographic characteristics. 

Pearson product Moment Correlation was used to determine the relationship of theindependent 

and dependent variables. Majority of the respondents have age ranging from 17 to 20,  male 

andenrolled in BSMAR-E. Fewer than of the respondents were from the 4th year. The motivated 

strategies for learning of the respondents in terms of rehearsal, elaboration, organization, critical 

thinking and metacognition were described as slightly true of them which may indicate that the 

respondents were somehow motivated to learn the strategies in online learning. The online 

learning readiness of the respondents was described as “Agree”  which may suggest that 

respondents are implementing self-directed learning, learning preferences, self-study habits, 

technology skills, and  hardware / software requirements because  majority of the students were 

in favor of using online learning as part of the alternative mode during the pandemic rather than 

using the traditional face to face mode. A significant difference in the respondents’ motivated 

strategies of learning was found when grouped according to sex which may probably mean that 

female students were more motivated and eager to learn rather than male students.  A significant 

difference in the respondents’ online readiness was also found when grouped according to age. 

This may suggest that younger maritime respondents were more ready for online learning 

compared to the older respondents probably because younger respondents belong to the 

Generation Z who were most of the time on their cellphone and devices and most of them 

use their phones for everyday activities to access their class textbooks or manuals online 

remotely and prefer education that utilizes digital media.  
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ABSTRACT 

Objective:The paper analyzes the economic growth within the context of international 

integration. The economic growth is measured as the growth rate of gross domesic product 

(GDP) while the international integration is measured by the trade openness and capital account 

openness.  

Methodology: The paper uses a quantitative method with a data sample of 180 economies in 

the world. In particular, each variable is averaged over 1990-2019 to form a cross-section data, 

which is convenient to focus on the long-run equilibrium. Then, the graphical analysis is 

employed to extract the main principle determining the pattern of economic growth.  

Findings:The evidence shows that the international integration exerts a positive impact on the 

economic growth rate. More trade and capital account openness raises the financial resource 

for an economy to accumulate more capital, then, improving the economic growth rate.  

Originality: The paper makes contribution on the related literature on the economic growth 

and the globalization. Indeed, the concept of openess is classified by two different types, 

including the trade and capital openness. Then, the paper can differ the impact of international 

trade with that of international finance on the economic growth.  

Implications: For policy implications, the paper suggests that the international integration can 

be extended according to its type, including the trade or financial aspect. For the developing 

economy with weak macroeconomic soundness, the trade openness can be a priority than the 

financial one so that the economy can sustain a high economic growth.  

Keywords: Economic Growth; International Integration; Quantitative Analysis.  
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ABSTRACT 

Access to accurate, timely and reliable information has crucial roles in production efficiency of 

wildlife hunters. An understanding of information needs could propel actors in the agricultural 

information business to provide information that will meet the needs. To this end, the present 

study investigated the information needs of wildlife hunters in Kwara State, Nigeria.A three-

stage sampling technique was used to select 120 respondents for the study. Primary data 

collected with the use of interview schedule were analysed using descriptive and inferential 

statistical tools. The result revealed that hunters’ group (M =2.48) and consultation with 

older/experienced hunters (M = 2.02) were the prominent channels of information accessible to 

the hunters. Information on market situation (M =2.16), games search techniques and ethics (M 

=2.07) and hunting locations (M =1.98) were the major areas of information needs of the 

hunters. Also, lack of awareness of extension information source (M=1.96), inaccessibility of 

extension workers (M = 1.86) and trust of the information source (M = 1.79) were the major 

identified obstacles to accessing information from extension channels. The study further 

showed that age of the hunters, level of education and years of experience have a significant 

relationship with their information needs at p < 0.05. The study concluded that the hunters have 

ample information needs and recommends that an arm of extension service operation should be 

devoted to wildlife with the mandate of hunters’ education on vital areas of wildlife 

management for improved livelihood. 

Keywords: Extension Service Delivery, Information Needs, Wildlife Hunters 
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ÖZET 
Sağlıklı ve güvenli bir çevre insan sağlığı için şarttır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şu 

anda şehirlerde yaşıyor ve 2050 yılına kadar nüfusun yüzde 70'ini oluşturması bekleniyor. 

Ancak o zamana kadar hazır olacak altyapının yüzde 75'i henüz inşa edilmedi. Bu, özellikle 

dünyanın uzay ve sağlık arasındaki ilişki konusunda daha büyük bir farkındalıkla yeniden inşa 

edilmeye başladığı bir zamanda, dönüştürücü kentsel alanlar inşa etme fırsatı sağlar. Hızla 

değişen kentsel çevre ile insan sağlığı ve refahı arasındaki ilişkiyi anlamak giderek daha önemli 

hale geliyor. Bununla birlikte, ilişkilerin karmaşıklığının altında yatan bilim az gelişmiştir. 

Genel olarak, bilim adamları kentsel çevredeki çeşitli sağlık ve refah risklerini, dinamik, sürekli 

gelişen doğasını inceler ve hem mekansal hem de sosyo-ekonomik boyutları belirler.  İnsanlar 

daha iyi iş fırsatlarına, eğitime ve hizmetlere daha yakın olmak için şehirlerde yaşıyor; Ayrıca, 

şehirler sosyalleşmek ve kültürel etkinliklere erişmek için harika yerlerdir. Şehirler iyi planlama 

ilkeleri üzerine kurulursa, sağlık ve esenlik yaratabilecek özel topluluklar da olabilirler.  Hava, 

su, maddi mallar vb. insan doğadan ihtiyacı olanı alır ve kullanır. Bu kaynakların uzun yıllardır 

yanlış kullanılması sonucunda dünya çapında çevre değişmiştir. Bu durum, modern bilimsel ve 

teknolojik ilerlemeyle daha da kötüleşti. Dünya nüfusu artıyor, talebi artıyor, doğal kaynakların 

kullanımı sürekli artıyor, enerji, sanayi, tarım, ulaşımda yeni teknolojilerin uygulanması ve 

üretimi, dünya manzaralarındaki antropojenik değişiklikler, uluslararası ekonomik ilişkilerin 

karmaşıklığı ve genişlemesi . Bir veya başka faktör, insanın çevre ile etkileşiminin 

güçlendirilmesine ve insan çevresi üzerindeki antropojenik baskının artmasına katkıda bulunur. 

Şu anda, ekolojik dengeyi, karmaşık ve birbirine bağlı mekanizmalarını, yani doğanın ve 

kaynaklarının etkin kullanımını, doğal çevrenin uygulanabilir bir durumda korunmasını, derin 

bir ekolojik bilgi ustalığı olmadan tahmin etmek imkansızdır. Bu nedenle, çevre sorunlarının 

ve çevrenin korunmasındaki eksikliklerin ele alınması ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. 

Doğanın hayatımızdaki ve faaliyetlerimizdeki rolünü değerlendirmek çok zordur, çünkü insan 

doğanın bir parçasıdır ve onunla yakından bağlantılıdır. Çevre, insan faaliyetlerinden bağımsız 

olarak, onu çevreleyen canlı doğanın bir toplamıdır, bu nedenle her birimiz her zaman canlı 

dünyaya ve çevreye özen göstermeliyiz. Çevre hukuku ve mevzuatı normlarında öngörülen 

belirli ilkelere göre çevrede doğal olarak oluşan maddi varlıklarda hem nicel hem de nitel 

değişikliklerin önlenmesi ve korunması sürecine çevre koruma denir. Burada temel öncelik 

insan yaşamının ve sağlığının korunmasıdır. Devletimiz zengin doğal kaynaklara ve gelişmiş 

sanayilere sahiptir. Çözülmemiş çevre sorunlarının birikmesi nedeniyle ülkemizin çevresi aşırı 

derecede kirlenmiştir. Ülkemizde çözülmesi gereken birçok çevre sorunu bulunmaktadır. 

Çözülmemiş sorunlar arasında Hazar Denizi'nin evsel ve endüstriyel suları da dahil olmak üzere 

büyük su kütlelerinin kirlenmesi, Hazar Denizi seviyesindeki değişikliklerin neden olduğu 

hasar, atmosfere aşırı zararlı gaz emisyonları, biyolojik çeşitliliğin azalması, toprak erozyonu 

ve tuzlanma, sanayi ve kullanım yer almaktadır. evsel atıklar vb. ait olmak. Ancak bu sorunlara 

yönelik son yıllarda çeşitli önemli kararlar alındı ve bu yönde önemli çalışmalar yapıldı ve 

olumlu sonuçlar da görüyoruz. Mevcut çevresel durum, her ülkeyi çevre sorunlarını küresel 

düzeyde ele almaya zorlamıştır. Bugün, çevre koruma sorunları önde gelen uluslararası 

kuruluşların program belgelerine zaten yansımıştır. Ülkenin çevre stratejisi, ulusal, uluslararası 

ve bölgesel düzeylerde doğal kaynakların korunmasını, çevre koruma alanındaki faaliyetlerin 

koordinasyonunu güçlendirmeyi, bilime dayalı kalkınma ilkelerini uygulamayı, ülkenin 
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ekonomik ve insan kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Şimdiye kadar, toplum ve doğal çevre arasındaki etkileşim büyük ölçüde kendiliğinden 

olmuştur. Bugün, toplumun doğanın geleceği için sorumluluk alması ve kendiliğinden 

etkileşimden bilinçli yönelime geçmesi gerektiği açıkça ortaya çıktı. İnsanlık artık, biyosferin 

kaynaklarının ve dünyanın diğer kaynaklarının, doğanın yetenekleri ve şimdiki ve gelecek 

nesillerin çıkarları dikkate alınmadan yoğun ve kendiliğinden geliştirilemeyeceğini anlıyor. 

Büyük ölçüde, hava kirliliği kentsel nüfusun sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu, 

özellikle aynı şehrin belirli bölgelerinde, insidans oranındaki önemli farklılıklar ile 

kanıtlanmıştır. Bir bölgede, birçok endüstriyel tesis anaokullarının yakınında bulunurken, 

diğerinde çocuk tesisleri ana otoyollardan ve hava kirliliği kaynaklarından uzakta bulunuyor. 

İnsan sağlığındaki değişiklikler sadece şehrin ekolojik durumunun bir göstergesi değil, aynı 

zamanda çevrenin kalitesini iyileştirmeye yönelik öncü yönleri belirlemesi gereken en önemli 

sosyo-ekonomik sonucudur. Bu noktadan hareketle, nüfusun sağlığının biyolojik norm içindeki 

ekonomik, sosyal, psikolojik ve çevresel koşulların bir fonksiyonu olduğunu vurgulamak çok 

önemlidir. İnsan sağlığı özellikle kentsel yaşam tarzının özelliklerinden etkilenir - fiziksel 

aktivite eksikliği, artan sinir gerginliği, yol yorgunluğu ve diğerleri, ancak en önemlisi çevre 

kirliliği. Bu, aynı şehrin farklı bölgelerindeki insidans oranındaki önemli farklılıklar ile 

kanıtlanmıştır.  Kırsal kesimde yaşayanlarla karşılaştırıldığında, çevre kirliliğinin olumsuz 

sonuçları kent sakinlerinin kötüleşen sağlığında fark edilir. Çevresel kalite gereksinimleri, 

nüfusun sağlığını ve yüksek verimliliğini koruma ihtiyacını artırmaktadır. Her şeyden önce, 

atmosfer ve su kütleleri üzerinde olumsuz etkisi olan zararlı maddelerin sayısı artmaktadır. 

İnsanlar üzerindeki birleşik etkilerini gözlemleme ve dikkate alma ihtiyacı, her birinin izin 

verilen maksimum değerlerinde bir azalmaya yol açar. İkinci olarak, ortamdaki birçok zararlı 

maddenin, iyonlaştırıcı radyasyonun izin verilen maksimum seviyeleri, periyodik olarak 

sıkıştırma yönünde değerlendirilir. Hava kirliliğine ek olarak, diğer birçok kentsel çevre faktörü 

de insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Şehirlerdeki gürültü kirliliği neredeyse her 

zaman yereldir ve esas olarak ulaşım, kentsel, demiryolu ve hava yoluyla gerçekleşir. Büyük 

şehirlerdeki ana karayollarındaki gürültü seviyeleri zaten 90 dB'yi aşıyor ve her yıl 0,5 dB artma 

eğilimi gösteriyor, bu da yoğun trafik yollarının olduğu bölgelerde çevre için en büyük tehdittir. 

Tıbbi araştırmalara göre, artan gürültü seviyeleri nörolojik hastalıkların ve hipertansiyonun 

gelişimine katkıda bulunur. Merkezi kentsel alanlarda gürültü kontrolü, gürültü bariyerleri inşa 

etmeyi, otoyolları genişletmeyi ve yol gürültüsünü azaltmak için ağaç dikmeyi imkansız kılan 

mevcut binaların yoğunluğu nedeniyle karmaşıktır. Bu nedenle, bu soruna en umut verici 

çözüm, arabalarının gürültüsünü azaltmaktır. Ne yazık ki günümüzde hızla büyüyen birçok 

şehir yoğun trafikten, yanlış yerde inşa edilen yüksek binalardan aşırı gürültü ve şiddete neden 

oluyor. Aksi takdirde, insanların zihinsel, fiziksel sağlığı ve esenliği üzerinde olumsuz bir etkisi 

vardır. 

Daha sağlıklı ve mutlu yaşamak için, şehirlerimizi temiz tutmak için hep birlikte çalışmalıyız. 

Anahtar Kelimeler: çevre, insan sağlığı, gürültü, kentsel çevre, çevre koruma, kirlilik. 
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PUBLIC HEALTH IN THE ENVIRONMENT AND CITIES 

 

 

ABSTRACT 

The article discusses the harmful effects of harmful substances on the atmosphere, water bodies, 

ionizing radiation, noise generated during the movement of vehicles, causing excessive 

pollution of the environment. The country's environmental strategy is aimed at ensuring the 

sustainability of the country's economic and human resources, strengthening the coordination 

of activities in the field of environmental protection at the national, international and regional 

levels, the application of science-based development principles, the interests of present and 

future generations. Human health is particularly affected by the characteristics of the urban 

lifestyle - lack of physical activity, increased nervous tension, road fatigue and a number of 

others, but most of all environmental pollution. There are a number of environmental problems 

in our country that need to be addressed. Unresolved issues include pollution of major water 

bodies, including domestic and industrial waters of the Caspian Sea, damage caused by changes 

in the Caspian Sea level, excessive emissions of harmful gases into the atmosphere, reduction 

of biodiversity, soil erosion and salinization, industrial and utilization of household waste, etc. 

belongs to. 

Keywords: environment, human health, noise, urban environment, environmental protection, 

pollution. 
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ÖZET 

Among the leading risk factors for the development of emergency conditions in acute intestinal 

infections, especially in infants, some authors point to rickets, anemia, and abnormal antenatal 

pathology. The aim is to determine the frequency of occurrence of various risk factors for the 

development of emergency situations in tender-age infants. 

Materials and methods: 338 tender-age infants with urgent conditions were under 

observation. The study involved clinical-anamnestic, bacteriological, and serological methods. 

The aggravating factors were as follows: diseases of parents in 16 (6.2%), related marriages - 

20 (7.7%) pregnancy pathology-137 (52.9%), prematurity-16 (6.2%), artificial feeding - 127 

(49.0%), early diseases (acute respiratory viral infections, pneumonia, encephalopathy, 

intestinal infections). 

Results: According to the results of the study, the central nervous system damage was most 

often observed in children from 1 month to 6 months (80.2%), anemia was more detected in 

children of 1-3 years - 56.4%, rickets was more diagnosed in children aged 6-12 months -38.2%. 

Toxic-dystrophic condition (5.8%) and allergic diathesis (6.6%) were much less common. In 

224 patients with central nervous system lesions, most of the patients were on mixed - 44.2% 

and artificial - 42.4% feeding, significantly less were breastfed - 13.3%. The second place in 

the frequency of diseases of the premorbid background was occupied by anemia with artificial 

feeding (45.2%), less with mixed feeding (41.7%) and much less often with breastfeeding 

(13.0). The highest incidence of rickets was observed with mixed feeding in 44.0%, the lowest 

with artificial – 41.05%, and less often with breastfeeding - in 14.5% of children. It is known 

that breastfeeding reduces the incidence of acute intestinal infections in tender-age infants. This 

is proved by the fact that in children of the first 3 months the incidence of acute intestinal 

infections is much less frequent compared to children who are on artificial feeding. 

Conclusion: It is found that the risk factors for the development of emergency conditions in 

tender-age infants with acute intestinal infections exacerbate physiological immunodeficiency, 

and severe rickets, a violation of vitamin D metabolism in intestinal infections of bacterial and 

bacterial-viral etiology leads to emergency conditions in tender-age infants. 
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ÖZET 

Among the many challenges facing Ukraine today, the main one is the protection of its state 

independence and territorial integrity. Since 2014, the Russian Federation has been armed 

against Ukraine and occupying part of its territory. Territorial defense is of special importance 

for the state's defense capabilities. The first years of the war showed the shortcomings of the 

existing system in the protection of state territories. With the beginning of the war, cases of 

transfer of law enforcement officers to the ranks of the occupying forces spread in the occupied 

territories. At the same time, ordinary citizens began to form into Territorial Defense Battalions 

(TDB), demonstrating a powerful potential for its development in the light of new military and 

political circumstances. The Ministry of Internal Affairs in general and the National Police in 

particular are part of the security and defense sector of Ukraine. Today, along with the 

preparation and conduct of regular hostilities, requires increased attention and processing of a 

set of measures to prepare for the fight against special operations forces, sabotage and 

reconnaissance forces, mobile enemy groups that broke into the country, other anti-government 

armed groups throughout the country , and possibly during the occupation of certain territories 

of Ukraine. These measures form the basis of the TDB of the state [1]. The Decree of the 

President of Ukraine of September 23, 2016 №406 / 2016 "Regulations on Territorial Defense 

of Ukraine" defines the main objectives of the Troop [2], which are aimed at maintaining martial 

law, protection of state borders, functioning of public authorities, military administration, 

protection of strategic facilities, combating sabotage and reconnaissance forces of the aggressor 

and more. The main role in solving the tasks of the State Troops is assigned to the Armed 

Forces. Therefore, when planning the TDB, it is necessary to determine the scope of tasks and 

measures that should be assigned to the Armed Forces of Ukraine, and which should be 

performed by military formations, including units of the National Police. Thus in the Ministry 

of Internal Affairs, SBU, GPU, UDO, management bodies of the Armed Forces of Ukraine for 

planning and coordination of actions on preparation and conducting TDB create structural 

divisions TDB. These units are designed to interact within the remit of the relevant ministries, 

departments, services and troops in the planning and coordination of actions and the 

implementation of their assigned tasks and activities. Establishment of TDB headquarters in 

cities today is possible taking into account the Law of Ukraine "On Local Self-Government" 

[3]. Units of the National Guard, the National Police and the Rapid Response Units of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine are involved in the fight against enemy sabotage and 

reconnaissance forces entering the country. Consolidated police detachments are being set up 

in each oblast on the basis of city and district administrations (divisions) of the Ministry of 

Internal Affairs in the oblasts. Under these conditions, the operational situation is extremely 

complicated, which requires special, extraordinary methods of solving police tasks, improving 

the quality of management, strengthening logistics. All the features of police action under 

martial law are defined by current legislation, first of all, the Law of Ukraine "On the legal 

regime of martial law" of 12.05.2015 [4]. According to this law, during the imposition of martial 

law, the National Police facilitates the activities of the military administration, the prosecutor's 
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office, the court, the judiciary, etc .; fight crime, protect public order and especially important 

and strategic sites. And what to do with the units of the National Police, when the situation will 

develop rapidly in such a way that the territory will be occupied? What to do with mobile units 

of patrol police, criminal investigation or community officers? It is possible that qualified and 

authoritative police officers who know the area and local residents can begin work to organize 

resistance to the aggressor's troops and help our special services. With some knowledge and 

experience, the police can significantly influence the situation and the enemy, inflict significant 

losses and facilitate the liberation of the territory. But successful resistance, reducing the losses 

of guerrilla groups, requires special knowledge, ranging from technical knowledge and 

handling of military and special weapons, communications to the ability to organize guerrilla 

movements in the city and quickly conduct special sabotage or other activities. To do this, it is 

necessary to make additions to the training of personnel of the National Police and higher 

education students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs. To work out 

joint actions, it is advisable to hold round tables with experts from the SBU, GPU, governing 

bodies of the Armed Forces of Ukraine and the TDB and local authorities. It is possible to 

introduce the following educational issues in the disciplines of tactical-special, fire, life safety, 

special physical and psychological training, such as: "Battle in the city", "Tactics and 

organization of the resistance movement", "Fundamentals of small war", "Attack on small 

arms". "object", "Express interrogation of a prisoner", etc. Also pay attention to information 

and psychological operations, raids, reconnaissance, adjustment, etc. [5]. Indeed, all these 

measures carry confidential information and should be studied in accordance with the relevant 

regulations as "For official use" [6]. In addition, in our opinion, it is necessary to make in some 

regulations [2, 3, 4] significant additions to the equal role of the Ministry of Internal Affairs 

and the Armed Forces of Ukraine in the creation and deployment of TDB on the ground. This 

is due to the possibility of introducing into these units retirees of the Ministry of Internal Affairs, 

the Armed Forces and other law enforcement agencies, ATO / OOS veterans, as well as all 

concerned citizens who legally have hunting or rifled weapons (responsibility of the Permitting 

System of the Ministry of Internal Affairs). For this category of Ukrainians it is proposed to 

provide (subject to changes in legislation and departmental acts) for storage and use of 

automatic weapons with appropriate ammunition and military uniform. But these are questions 

for further research. 
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ABSTRACT 

A Caputo nonlinear fractional differential equation with multipoint and multi-term integral 

boundary conditions is studied via fixed point theory to obtain the existence and uniquess 

results. We use the  Banach contraction principle and Krasnoselskii’s fixed point theorem for 

this studt.  Two examples are given for illustrating the obtained results 

Keywords: Krasnoselskii’s fixed point theorem, compact, convex. 
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ABSTRACT 

At present years, knowledge of the cellular, molecular, and systemic actions influencing 

initiation of cancer expansion, heterogeneity and metastatic proliferation has advanced 

remarkably. Although, sequencing methods as well as data analyses have allowed the 

recognition of various genomic alterations within tumors.  Despite the availability of several 

specific therapies, target specific treatment is gaining much attention with better progression. It 

is commonly acknowledged that Cancer is the second most deadly disease the whole universe 

facing. From decades, therapy for cancer disease is either chemotherapy or radiotherapy for 

advanced stages. The recent advancements in science and technology led to discovery of latest 

chemotherapeutic drugs. Moreover, repurposing of drugs is a cost effective strategy which 

promotes holistic drug discovery and focuses on targeted cancer regimen by blocking the 

progression of cancerous cells. The next generation treatment for cancer is commonly target 

oriented. Hypoxia targeted cancer therapy, p53 targeted, ERK target therapies, monoclonal 

antibodies specifically interferes specific protein and inhibits the cancerous cell proliferation. 

Nevertheless, insights on target specific treatment revealed to exhibit beneficial activity against 

various types of cancer. Our current article primarily focuses on next generation therapy 

mechanism along with repurposing drugs significance. We will highlight the mechanism of 

inhibition as well as the biology behind targeted cancer therapies. 

Keywords: Next Generation Therapy, Cancer, Targeted therapy, Radiotherapy, Chemotherapy. 
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ABSTRACT 

The arts and science college libraries have different forms of information sources to meet the 

various information requirements of users in arts, science, commerce and management studies 

and researches. The success of information services and academic progress mainly depend upon 

the information sources. The library becomes a place of attraction for all lovers of knowledge 

and academics, thus attracting all types of patron to the library. This research work was done 

through case study and received the information how the digital mode of sources applicable in 

the fast advances in technology for learning .The arts and science college libraries have different 

information sources such as books, journals, magazines, newspapers, research reports, maps, 

atlases, and bound volume of printed documents, bound volume of previous question papers, 

computers, e-resources, internet, library network, library automation, storage devices and 

peripherals. In this modern era still there is lack of information sources which affects the 

information services and information use pattern in all study area include school and colleges. 

Hence, an attempt is made in the study to find out the views of librarians and the utility of e-

resources by arts and science college teachers in kanyakumari district south India. It is seen that 

these information sources are not available in all arts and science college libraries in the study 

area. So, the librarians of such colleges have different opinions about information sources. 

Key Words: Library, e-Resources, Technology, Information 
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ABSTRACT 

Textiles  are  easily  attacked  by  microorganism  which  means  that  they  are quickly  damaged.  

Microorganism  which  attack  textile  products  not  only  have  a  destructive  effect , but  also  

pose  a  significant  danger  to  humans  health  and  it  is  a  significant  challenge for  

manufactures  to  produce  fabrics  with  antimicrobial  properties  namely  bioactive  fabrics, 

containing  biocides  to  provide  protection  against  pathogenic  microorganism. This present 

study evokesthe biodegradation of fabric samples (cotton, linex, flax, wool, polyester) under 

the attack of microorganisms present in the soil and the work was proceeded for 45 days and 

the cotton fabric sample is mostly attacked by the microorganism Klebsiella sp which are 

measured by different scientific methods. The methods included SEM and FTIR to compare 

the degradative study. The cotton sample seems to be damaged most quickly those other fabric 

materials. This study showed that the organism Klebsiella sp, play a major role in degradation 

process of fabric material. 

Key words: Biodegradation  ,Klebsiella sp,SEM,FTIR,Fabric garbages 
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ABSTRACT 

Water is a precious commodity and is in limited amount. Eutrophication is a major problem 

faced by present situation. The main reason for eutrophication is the gathering of nitrate and 

phosphate into waterbodies. Plant growth promoting rhizobacteria promote plant growth 

directly by producing phytohormones or facilitating the uptake of certain nutrients from the 

environment. Soil is an excellent place for the growth of microorganisms which includes plant 

growth promoting rhizobacteria. Soil microbes are responsible for increasing soil fertility and 

productivity which are important for viable environment. It indicated that some Bacillus spp 

have the potential to produce antimicrobial components which can be used to control microbial 

infection. The study on isolation and evaluation of plant growth promoting Bacillus spp on 

leguminous plants. Bacillus subtilus and Bacillus cereus are good plant promoting rhizobacteria 

and Bacillus subtilus have the good nitrate reducing potential. The nitrate reducing capacity of 

Bacillus spp was a successful attempt to isolate efficient nitrate and phosphate removing 

bacteria from various environmental sites for remediation of waste water by reducing the nitrate 

and phosphate load. These organisms can reduce the use of chemical fertilizers and also it 

reduces nitrate and phosphate from the fertilizer application site by preventing their leaching 

into the waterbody.  

Keywords: Phytohormones, Bacillus subtilus, Bacillus cereus, leaching, rhizobacteria, nitrate, 

phosphate, eutrophication 
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KEYWORDS 

Grammatical category, case category of Noun, Turkish languages, research history The 

category of case in the Azerbaijani language is one of the main grammatical categories of the 

language, which can be across numerous studies on this theme. According to the genealogical 

classification, the Azerbaijani language belongs to the Oghuz subgroup of the Turkish family 

of languages, and according to the typological classification, it belongs to the family of 

inflammatory languages. Of course, our language has common features inherent in all-Turkish 

languages, which we can clearly see in the case category of the Noun. During the research, it 

became clear that the grammatical structure of Turkish languages did not change significantly 

compared to other language groups. Taking into account the existence of eight cases in the 

language of the Orkhon-Yenisey inscriptions, it is the fact that there are 6-8 case suffixes in the 

Turkish languages today proves that the Turkish languages have historically lived their 

development period and have become quite stable. For example, today there are eight cases of 

the Noun in Gagauz, Turkmen, Tatar, Bashkir, Kumyk, Nogai – six cases in Karachay-Balkar, 

Karaim, Kazakh, Tuvin, Shor – seven cases in Kuvash, Ruby, Khakas. In the modern 

Azerbaijani language, there are six cases of the Noun. It is known that the grammatical structure 

of the language is more stable than the lexical and phonetic structure, less exposed to change. 

Today there are various changes in the category of cases, so it is clear to analyze these changes 

by looking through the history of the study of the category of cases. Although the grammar of 

the Azerbaijani language was first developed by M. Kazimbay, the category of cases in all 

Turkish languages has been studied by various foreign scholars. For example, in 1786, in 

Cosimo Comido’s work on the grammar of the Turkish language, he used five forms of the 

Noun, Luis Duboe (Elements de La Grammaire Turque-1856) used six forms of the Noun, and 

Pierre François Vigie in The Fundamentals of the Turkish Language (1790) he discussed six 

cases of Noun. Then, Mirza Kazimbay, Bakir Chobanzade, Nariman Narimanov also used these 

classifications and expressed their views. According to the research, in almost all 

classifications, the cases of noun, possession, direction, influence, place and origin, which exist 

in the modern Azerbaijani language, have preserved their existence under different names. 

During the research, the classification of all researchers in relation to the cases of the Noun was 

researched and tried to show similarities and differences between them. 
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ABSTRACT 

The genus Erinacea belonging to the subfamily Papilionoideae of the family Fabaceae and the 

tribe Genisteae, is represented by a single species named Erinacea anthyllis Link or Erinacea 

pungen. E. anthyllis is a shrub with purplish blue flowers that is found mainly in the Pyrenees 

Orientales in France, Spain, Algeria, Tunisia and Corsica. In Algeria, this species is used in 

traditional medicine to treat rheumatic diseases. The present work describes the isolation and 

structural elucidation of two new prenylated isoflavonoids namely: Erinasone A (1) and 

Erinasone B (2), together with 10 known compounds from the EtOAc extract of E. anthyllis. 

Structures of all the isolated metabolites 1-12 were established mainly by spectroscopic 

analysis, measurement of optical rotation [α]D and by comparison with the literature data. The 

total phenolic and flavonoid contents were quantified by Folin-Ciocalteu and 

trichloroaluminum methods respectively. The antioxidant activity of the EtOAc extract and the 

isolated compounds was determined by three different methods including trapping of the free 

radicals DPPH, FRAP and PPM assays. The results of the antioxidant activity revealed that the 

EtOAc extract and the isolated compounds possess moderate antioxidant activity for all the 

tested methods. Consequently, Erinacea anthyllis is a rich source of polyphenolic compounds 

particularly isoflavonoids used as chemotaxonomic markers for the subfamily Papilionoideae. 

Keywords: Erinacea anthyllis, Isoflavonoids, Bioactive contents, Antioxidant activity, 

Antibacterial activity. 
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ABSTRACT 

Phosphorous is abundant in soils in both organic and inorganic forms it is frequently a major or 

even the prime limiting factor for plant growth. Phosphate solubilizing microbes (PSMs) are a 

group of beneficial microorganisms capable of hydrolyzing organic and inorganic insoluble 

phosphorus compounds to soluble P form that can easily be assimilated by plants To circumvent 

phosphorous deficiency, phosphate  solubilising  microorganism (PSM) could play an 

important role in supplying phosphate to plants in a more environmently  friendly and 

sustainable manner. During the process of phosphate solubilization, organic acids are produced. 

These organic acid act an chelators, agents that can displace metals. Through soil possesses 

total phosphorous in the form of organic compounds, most of them remain inactive and thus 

unavailable to plants. The use of phosphorous solubilizing bacteria an inoculants 

simultaneously increase phosphororus uptake by the plant and crop yield. The isolated PSB 

released high  amount of phosphorous from tricalcium phosphate. The efficient bacterial strains 

isolated from rhizosphere soils released high amount of phosphorous. Fifteen  isolates of 

bacteria capable of solubilizing insoluble form of phosphate (tricalcium phosphate) was isolated 

from the rhizosphere soils collected from different millet cultivated  fields by serial dilution and 

plate count method using Pikovskaya’s medium . These isolates were allotted code numbers 

from PSB 1 to PSB 15. All the fifteen  isolates when subjected to plate and broth assay 

effectively solubilized the insoluble phosphate compound used, tricalcium phosphate. The 

isolated PSB cultures carried to further in vitro study included the estimation of IAA production 

, Gibberellin  production , HCN Production,NH3  production, Broth assay method and 

quantification of phosphorous was determined ,Determined the biochemical characters etc. 

Key words: Phosphate solubilization, Pikovskaya’s medium, IAA,Gibberellin, plant growth 

promoting rhizobacteria, Organic acids 

  

118



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

SCREENING OF ANTIOXIDANT AND PHYTOCHEMICAL CONSTIUENTS OF AN 

AYURVEDIC MEDICINAL PLANT” Boerhavia diffusa” 

 

 

S. Sasi Lekha   
Reasearch scholar, Department of microbiology, Malankara catholic college. 

Affiliated to Manonmanium sundaranar university, Tirunelveli. 

Corresponding author e mail id: sasilekha12@gmail.com 

 

Dr. S. Antony 
Assistant Professor, Department of microbiology, Malankara catholic college. 

Affiliated to Manonmanium sundaranar university, Tirunelveli. 

 

 

ABSTACT 

Boerhavia diffusa, commonly known as punarnava in Sanskrit belongs to the family of 

Nyctaginaccea. The whole plant or its specific parts (leaves, stem and roots) are known to have 

medicinal properties and have a long history to use by indigenous and tribal people in India. 

The antioxidant and phytochemical analysis of the selected medicinal plant Boerhavia diffusa 

showed the presence of various absorbance of obtained plant extract in case of antioxidant assay 

( FRAP analysis). The absorbance was measured a reagent blank at 593nm using UV/Visible 

spectrophotometer. In case of phytochemical analysis showed the presence of certain 

compounds such as fixed oils and fats, glycosides, phenolic compounds and tannins. This 

proves that the plant extract obtained consist of an anti-microbial properties and also 

medicinally valuable. By performing further studies helps to analyse its effective role against 

human pathogens. 

Keywords: Boerhavia diffusa, Anti-Microbial properties, 
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ABSTRACT 

Background Ischemic stroke is the leading cause of long-term physical and psychological 

disabilities. Stroke can occur when a brain blood vessel becomes blocked, preventing nearby 

tissue from getting essential nutrients. The brain possesses an extraordinary ability to heal itself 

after a stroke. This ability, known as neuroplasticity. Within weeks of a stroke, new blood 

vessels begin to form, and newly born neurons migrate long distances to the damaged area to 

aid in the regeneration process of the brain. Obiective The healing process cannot happen on its 

own. It requires your help to activate it. To determine whether Neuropolen can be a potential 

treatment for recovery after a stroke. Materials and methods To arrive at these observations, we 

examined how Neuropolen and diet solve disabilities. Results The key to treating a stroke and 

minimizing long-term damage is to quickly and effectively restore blood flow to the brain. We 

found that Neuropolen may be important for functional recovery after a stroke. Stroke patients 

may have access to Neuropolen that may help minimize the degree of complications, 

stimulation enhances plasticity of the brain, in which noninjured parts of the brain can pick up 

the job of the injured brain areas. It allows you to regain movement and other skills after a 

stroke.  Conclusion When a stroke occurs, part of the brain becomes damaged and many of 

these connections are destroyed. Neuropolen may be a potential therapy for recovery after a 

stroke, it can quickly feed oxygen to the brain and protect brain cells. 

Keywords: Neuropolen, neuroplasticity, recovery after a stroke. 
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ABSTRACT 

In this paper, a numerical computational work is carried out to investigate the significance of 

nanoparticle shape on magnetohydrodynamic stagnation-point flow of Carreau nanoliquid 

caused by a horizontally moving thin needle. The drive and thermal transport nature of 

Ti6Al4V+Ethylene glycol nanoliquid under the stimulus of space-dependent heat source and 

magnetized force is discussed numerically. The novelty of this work is to obtain the 

simultaneous solutions for three different shapes of nanoparticles namely spherical, cylindrical 

and laminar. The flow governing partial differential equations are transformed into ordinary 

differential equations with appropriate similarity variables and solved numerically by using 

Runge–Kutta and Newton’s approach. Numerical outcomes of velocity and thermal 

distributions under the influence of different physical parameters are illustrated via graphical 

trends, wall friction and rate of heat transfer are interpreted using tabular values. It reveals from 

results that the thermal transfer performance of the Carreau nanoliquid is advanced when 

spherical shaped nanoparticles are used as compared with cylindrical and laminar-shaped 

nanoparticles. Also, it is witnessed that needle thickness parameter plays vital role in 

augmenting thermal transport rate of the nanoliquid. 

Keywords: Carreau model, nanofluid, MHD, nanoparticle shape, thin needle, Sakiadis flow. 
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ABSTRACT 

This investigation is performed to deliberate the novel significance of nonlinear thermal 

radiation effect on magnetohydrodynamic flow of Casson hybrid nanoliquid caused by a curved 

stretching sheet. The flow and thermal transport nature of three different hybrid nanoliquids in 

the stimulus of viscous dissipation, nonlinear radiation and magnetic force is discussed 

numerically. The novelty of this work is to obtain the simultaneous solutions for three different 

types of hybrid nanoliquids, they are obtained by suspending titanium alloy (Ti6Al4vs.) is 

composed of titanium, aluminum and vanadium in the ratio of 90:6:4 respectively and 

aluminium alloy (AA7075) is compossed of Aluminum, Zinc, Magnesium and Copper 

nanoparticles in the ratio of 90:6:3:1 respectives with added metals Silicon, Ferrous and 

Magnesium. in three various working liquids viz. methanol, ethylene glycol and engine oil. The 

flow governing PDE’s are transmuted into ODE’s with suitable similarity transformation and 

solved by using Runge-Kutta and Newton’s approach. Numerical outcomes of flow and 

temperature profiles are presented via graphical trends, also skin friction coefficient and rate of 

thermal transfer are illustrated via tabulated values. Major outcomes reveal that, inclusion of 

hybrid nanometer sized particles in pedestal liquid lead to an large hike in thermal transfer 

performance. Importantly, thermal transport rate and temperature profiles of the hybrid 

nanoliquid rises with improving nonlinear radiation values and these results are significant in 

nonlinear radiation case as compared with linear radiation case. 

Keywords: hybrid nanofluid, MHD flow, curved stretching surface, viscous dissipation, 

nonlinear radiation. 
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ABSTRACT 

The present study investigates the heat transfer and flow behaviour of magnetohydrodynamic 

dusty-nano and dusty-hybrid nanoliquids caused by the stretched surface. We considered the 

copper oxide (CuO) and magnesium oxide (MgO) nanoparticle suspension in water (H2O) as 

the base liquid. Similarity transformations are used to transform the partial differential 

equations to ordinary differential equations and solved by the Runge-Kutta Fehlberg 45 method 

with a shooting procedure. Outcomes of the velocity and thermal gradients for diverse physical 

impacts are depicted via plots and the skin friction factor and heat transfer rate are illustrated 

via tabulated values. Results reveal that dusty-hybrid nanoliquids and their conductive 

properties play an important role throughout the study. A growth in the mass concentration of 

dust particles augments the temperature and the Nusselt number, but the reverse reaction to the 

friction factor and velocity profile has been seen. The Eckert number has a propensity to 

magnify the temperature of the fluid phase and dust phase. The interaction of dust and 

nanoparticles extends to the greater heat transmission in the dust phase associated with the fluid 

phase. Hybridization showed a positive response in the heat transmission of the nanoliquid. The 

dusty hybrid-nano liquid shows higher heat dispersion compared to the dusty nanoliquid. 

Keywords: Magnetohydrodynamics, dust particles, hybrid nanoliquid, convection. 
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ABSTRACT  
A series of thiobarbiturates 4a–4e  synthesized by condensing 1,3-diethylthiobarbituric 

acid 3 with a variety of aromatic aldehydes with varied structural features and substitution at 

active methylene position of thiobarbituric acid (Scheme 1). Afterward, thiobarbituric acid 

structures were characterized through FT-IR, NMR spectroscopy and mass spectrometry. 

Subsequently, the inhibitory potential of thiobarbiturates 4a–4e  against urease enzyme was 

evaluated. The inhibitory potential of all synthesized analogues in terms of IC50 value was 

observed in the range of 22.53 ± 0.76 to 79.34 ± 0.52 μM by comparing with thiourea 

(IC50 21.25 ± 0.15 μM) as a standard urease inhibitor. Most of the analogues exhibited potent 

inhibitory activity against urease. After interesting findings, structure activity relationship 

(SAR) has been established for all analogues. Docking studies revealed that synthesized 

analogues interacted with active site residues of bimetallic nickel center of the urease enzyme 

through, thiolate, π-π stacking and hydrogen bonding interactions. 

 

  
Scheme 1 
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ABSTRACT 

This study is devoted to the estimation of total phenolic and flavonoid contents and the 

evaluation of acute toxicity and in vivo anti-inflammatory effects and the assessment of in vitro 

antioxidant activity of the species Scabiosa stellata. The antioxidant activity was evaluated by 

four different methods. Furthermore, the acute oral toxicity and the anti-inflammarory activity 

using the model of carrageenan-induced paw edema were tested on male Wistar rats. The ethyl 

acetate extract recorded the highest content of polyphenols, flavonoids and tannins. All the 

crude extracts (PE, EtAOc and n-BuOH) had antioxidant activities in various assays. The oral 

administration of the ethyl acetate extract at various concentrations (500, 1000 and 2000 

mg/kg), does not induce any toxic symptoms or mortalities in all the treated animals. No 

significant changes in biochemical and hematological parameters compared to the control group 

were observed. Thus, the approximate acute lethal dose 50 of this extract was higher than 2000 

mg/kg. In addition, the administration of ethyl acetate extract at doses of 50 and 75 mg/kg 

prevents a significant acute paw edema and present a higher anti-inflammatory activity than 

Diclofenac as a positive control. 

Keywords: Acute toxicity. Anti-inflammatory. Antioxidant. Phytochemical screening. 

Scabiosa stellata. 
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ABSTRACT 

Nowadays, finding a place to park in a city is a very annoying task, indeed, a recent report by 

INRIX shows that on average, drivers in megacities spend 207h per month searching for 

parking spot, thereby increasing fuel consumption, wasted time, pollution levels, traffic jams 

and driver frustration levels. In fact, drivers and motorists, when they are looking for an empty 

place in a parking, are able to generate 30% traffic in urban areas. The life of these people could 

have been more pleasant if they had timely and relevant information on road traffic and the 

availability of parking areas. Most of the smart parking systems proposed in literature, in this 

last decade, provides solution to the occupancy detection and management of parking lot, the 

parking reservation system, etc. A very few works have given intention to the illicite parking 

and the reallocation of the occuped slots, which can be realized by proposing a smart predictive 

system.  In our work we propose a Smart Predictive Parking System based on IoT technology  

and we propose also a solution for improper parking. First, we present, through a comparative 

study, the related works and their advantages and disadvantages. Secondly, we discuss the IoT 

components and technologies used in our smart parking system, such as HC-SR04 ultrasonic 

sensors, multi-color LEDs, display screens, cameras, bollards automatic retractable and 

Arduino. Thirdly, we detail the system architecture, which is mainly based on Drivers, Parking 

place and IoT, Cloud and the proposed Algorithms. We detail, also, these proposed algorithms 

for the parking slots occupation prediction to increase the parking benefit and the algorithms 

used for image Analysis to avoid inappropriate parking. To validate our proposed system, 

different simulation have been realized with different scenarios. The result obtained by our 

proposed system overcome those obtained by others parking systems, as well as the parking 

profit with our system is always better. 

Keywords: Smart cities, Smart Parkingsytem (SPS), Internet of Thing (IoT), Cloud, Image 

Analysis. 
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ABSTRACT 

The establishment of institutional frameworks for road traffic safety in Nigeria has its origin 

with the colonial administration in the country. Subsequently, the then Federal Military 

Government of Nigeria created the Federal Road Safety Commission (FRSC) through Decree 

No. 45 of 1988. The establishing law was amended by Decree 35 of 1992 and later referred to 

in the statute books as the FRSC Act cap 141 Laws of the Federation of Nigeria (LFN) passed 

by the National Assembly as Federal Road Safety Commission (establishment) Act 2007. With 

the core vision to eradicate road traffic crashes and create a safe motoring environment through 

the regulation and enforcement of all road traffic and safety management activities in the 

country, thirty-seven offenses are codified as punitive for erring motorists. Based on these 

above, this study examined the perception of motorists in Ibadan, Nigeria on the violation of 

existing traffic regulations and corresponding punitive measures to enhance safety on our roads 

for all users. Motorists were randomly selected along the major traffic corridors and obtained 

data revealed that the punitive measures are sacrosanct. The study revealed that the fear of the 

FRSC is the beginning of wisdom for the motorists and efforts are made to comply with extant 

traffic rules and regulations, while the operatives rarely give first warning before booking for 

infringement/violation. Therefore, the study concludes that traffic punitive measures should not 

be revenue-driven, but to enhance the safety of roads and road traffic operations; hence, it is 

recommended among others, the strengthening of the FRSC on the best international practices, 

equipping the organization with modern safety gadgets, while Nigeria roads should be vehicle 

worthy and motorists have to diligently comply with traffic regulations to make the roads safer 

and better for all.  

Keywords: Traffic regulation, violation, punitive measures, motorists, and Ibadan 
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ABSTRACT 

Background: The most used types of retention of implant-supported prostheses are screw-

retained or cement-retained restorations. The advantages and disadvantages of both have been 

identified by various authors over the years. However, cement-retained implant crowns and 

fixed partial dentures are among the most used types of restorations in implant prostheses, due 

to their aesthetic and clinical advantages. When cemented prostheses are made on implants, the 

problem of cement residues is important and often associated with biological implant 

pathologies. The objective of this research was to establish to what extent the techniques to 

reduce excess cement really affect the volume of cement residues.  
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Materials and Methods: This review was written following the PRISMA statement; a detailed 

search was carried out in three different electronic databases— PubMed, Scopus, and Cochrane 

Library. The inclusion criteria were prospective clinical studies, with at least 10 participants 

per group, and with at least 6 months of the follow-up period.  

Results: There have been many proposals for techniques supposed to reduce the amount of 

excess cement in the peri-implant sulcus and on the prosthetic components, but of these, which 

are exceptional in their in vitro capabilities, very few have been clinically validated, and this 

represents the real limitation and a great lack of knowledge regarding this topic. Three articles 

met the inclusion criteria, which were analyzed and compared, to obtain the information 

necessary for the purposes of the systematic review.  

Discussion: Extraoral cementation can reduce the excess cement, which, after a normal excess 

removal procedure, is, nevertheless, of such size that it does not affect the possibility of peri-

implant pathologies developing. All these studies concluded that a small amount of cement 

residue is found in the gingival sulcus, and using eugenol-free oxide cements, the residues were 

only deposited on the metal surfaces, with a better peri-implant tissues health.  

Conclusion: Despite the limitations of this study, it was possible to carefully analyze these 

characteristics and obtain valuable suggestions for daily clinical practice. Resinous cements are 

considered, due to the free monomers present in them, toxic for the soft tissues. The provisional 

zinc-oxide cements, also eugenol-free, represent the ideal choice. The different grades of 

retentive forces provided by these cements do not seem to have clinical effects on the 

decementation of restorations. 

Keywords: cementation technique; cement excess; peri-implantitis; shoulder; chamfer 
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ABSTRACT 

Various genotypes perform need to explore under changing climatic conditions. The objective 

of this research was to find out suitable chili genotype for Faisalabad conditions. Nine varieties 

of chili (HHP-085 F1, Hamna F1, Bahar, Veer Ji, HHP-091 A, and Sokhiya F1, D-803 F1, SV-

9736 HM, and Sky Red 2) were grown in trays in the glasshouse with three replications under 

the Randomized Completely Block Design. Various attributes i.e., fruit pedicel length (cm), 

number of fruits per plant, fruit length (cm), diameter (cm), firmness (lb), fruit fresh weight (g), 

fruit dry weight (g), 100 seed weight (g), yield/plant (g), yield/plot (g) at the green stage with 

biochemical parameters e.g., total soluble Solids (Brixo), titratable acidity (g/ L), vitamin C 

(mg/ 100g), fruit pH. The application nutrients media and water were applied regularly. The 
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plants were harvested when 50 percent of plants reach maturity and different vegetative and 

biochemical parameters were recorded. It was observed that cultivars (HHP-085 F1, Hamna F1, 

Demre-8, Bahar, Doru-16, HHP-091 A, and Sokhiya F1) performed well in climatic conditions 

of Faisalabad, while cultivars (D-803 F1, SV-9736 HM, and Sky Red 2) showed poor 

performance in the same climatic conditions. So, vegetable breeders can further use cultivars 

(HHP-085 F1, Hamna F1, Demre-8, Bahar, Doru-16, HHP-091 A, and Sokhiya F1) and 

progressive farmers.   

Keywords; chili, morphological, physiology, environment, genotypes  
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ABSTRACT 
α-Glucosidase inhibitors (AGIs) play a crucial role for the treatment of diabetes mellitus. The  

α-Glucosidase enzyme performs its function in the body in breaking down the dietry 

carbohydrates to small sugar molecules that are further helpful in providing energy for routine 

functions of the body. However, diabetic patients find it difficult to utilize the blood sugar 

effectively due to insufficient insulin that subsequently results in increased blood sugar levels. 

AGIs slow down the digestion of carbohydrates and are thus helpful in controlling the diabetes. 

During our research on the synthesis of heterocyclic compounds belonging to diversified 

families of organic compounds, we have identified new molecules as effective α-glucosidase 

inhibitors. The compounds show good to potent inhibition and are therefore interesting for the 

people working on drugs for diabetes. 
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ABSTRACT 

The modeling tools we've just looked at allow us to estimate the degree of conducted 

disturbances regardless of the structure being analyzed. This initial stage, while largely 

theoretical, was critical in confirming the success of the approaches based on a representation 

by localized disturbance sources, which allow entirely acceptable and reasonably easy modeling 

of power converters. The asynchronous motor is the most commonly used in the field of power 

higher than a few kilowatts since it has numerous benefits such as robustness, simplicity of 

construction, low cost, and so on. Increasing the frequency of rotation over a wide range has 

tremendously aided in the expansion of its field of application. Indeed, the asynchronous motor 

frequency converter assembly is now the primary source of mechanical energy for a wide range 

of industrial activities, including electric traction, rolling mills, hoisting, and pumping. We are 

interested in the EMC modeling of a variable speed drive system in this work. EMC modeling 

is high-frequency modeling that studies conducted disturbances specified over a frequency 

range of [1 kHz - 30 MHz]. The goal of this research is to assess the level of conducted 

emissions. Most studies are conducted directly in the frequency domain to provide a rapid 

estimation of the disturbance spectrum. 

Keywords: Electromagnetic Compatibility, İmpedance Measurement, High-Frequency, 

Switch Mode Power Supply. 
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ÖZET 

Hidrolik tesisler, çok kısa bir süre içinde onları kullanılamaz hale getirebilecek önemli ölçüde 

siltasyona maruz kalmaktadır. Cezayir'de içme suyu ihtiyacı ve sulama için yapılan çok sayıda 

barajın sular altında kalması, önlem alınması gerekliliğini ve aciliyetini ima ediyor. Bu nedenle, 

çöken siltin taranmasına yol açan bakım çalışmaları, çevrenin korunması için katlanılmaz bir 

yükümlülük oluşturmaktadır. Somut bir örnek olarak Chorfa barajından (batı Cezayir) 

bahsedilebilir. Bu çalışma, uygulaması kolay ve taranan malzemelerin normal betonların 

formülasyonunda çimento yerine kısmen ikame edilerek kullanılmasını sağlayan 

formülasyonların ekonomik olarak değerlendirilmesine ve optimizasyonuna katkıda bulunmayı 

amaçlayan uzun bir araştırmanın parçasıdır (10, 750 °C'de kalsinasyondan sonra aktif hale 

getirmek için taranan tortuların %20 ve %30'u. Taze halde (sertleşme süresi) ve sertleşmiş halde 

(basınç dayanımları) titreşen betonların özelliklerini belirlemek için testler yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar, %30'a varan oranlarda kalsine silt içeren ve ekonomik, ekolojik ve teknolojik 

hedefleri karşılayabilen betonlar geliştirme olasılığını doğruladı. 

Anahtar Kelimeler: Kalsine silt, Titreşimli beton, Priz süresi, Basınç Dayanımı. 
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ABSTRACT 

Hydraulic facilities are subjected to significant siltation which, in a very short period of time, 

can render them unusable. In Algeria, the silting-up of a great number of dams, built for drinking 

water needs and for irrigation, implies the necessity and urgency to take action. Therefore, the 

maintenance work, which leads to dredging the deposited silt, constitutes an unbearable 

obligation for the preservation of the environment. Chorfa dam (western Algeria) may be 

mentioned as a concrete example. This study is part of a long research whose objective is to 

contribute to the valorization and the optimization of the formulations economically that are 

easy to implement and which enable to use the dredged materials in the formulation of ordinary 

concretes by partial substitution to cement (10, 20 and 30 %) of dredged sediments, after 

calcination at 750 °C to make them active. Tests were carried out on concrete that was vibrated 

in the fresh state (setting time) and hardened state (compressive strengths) in order to determine 

their characteristics. The results obtained confirmed the possibility to develop concretes 

containing calcined silt, with proportions up to 30%, and which can meet the economic, 

ecological and technological objectives.  

Keywords: Calcined silt, Vibrated concrete, Setting time, Compressive Strength. 
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ABSTRACT 

 In variable speed drives, the high voltage and current gradients caused by the rapid switching 

of the inverter controlled switches (IGBT) generate, via the connection cables, increasingly 

significant stresses for the receivers. . Note that the circulation of HF current propagates in two 

modes: common mode and differential mode, these conducted disturbances use the wire links. 

In order to identify the propagation paths of these HF currents in a complete system of the 

variable speed drive type, and to propose solutions making it possible to reduce the overvoltages 

at the terminals of the load, it is necessary to use precise models of each element. of the device. 

It therefore seems important to finely model the energy cables. This will also make it possible 

to study the influence of the characteristics of the cable in the propagation of these disturbances. 

Power line modeling has been a problem that has been dealt with for many years. The study of 

couplings in system cabling networks is one of the central concerns in electromagnetic 

compatibility. The model we are looking for must make it possible to represent the behavior of 

the cable in the field of conducted emissions. Moreover, it is imperative that the formalism used 

to define it is compatible with the model of the engine but also with that of the converter. In 

this part, the power cable modeling method proposed is based on the use of a distributed 

constant model whose linear parameters change with frequency. These models make it possible 

to identify the propagation paths of common mode currents. The cable considered in this study 

is a typical 3*4mm2 cable, consisting of three conductors protected by rubber which are used 

to supply the motor, the reference conductor is the earth. 

Keywords: Cable, Commun mode current, Electromagnetic Interference (EMI), High 

frequency. 
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ABSTRACT  

In this study, the flocculation behavior of the new flocculant was assessed for the flocculation 

of bentonite clay, firstly the hydroxyethyl cellulose was modified by quaternary ammonium. 

The resulting material was chemically and structurally characterized by the determination of 

Zeta potential; degree of substitution and infrared spectroscopy with Fourier Transform Infrared 

(FT-IR); and X-ray diffraction (XRD). Then the flocculation capacity of cationic flocculant   

was evaluated with a 0.25 wt% bentonite suspension and the influence of different parameters 

such as flocculant dose, pH, and flocculation time were examined. The results showed that the 

novel flocculant was an effective for the bentonite suspension and   proved to be an appropriate 

water treatment flocculant. 

Key word: cationic flocculant, bentonite, hydroxyethyl cellulose (HEC). 
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ABSTRACT 

 In this paper, we introduce cubic soft matrices and define some new operations on these 

matrices. Moreover we develop a cubic soft decision making model based on the cubic soft 

matrices and apply it to a decision making problem. More explicitly we explored the cubic soft 

matrix which is more generalized and realistic then soft matrix and interval soft matrix. We 

defined different types of matrices along with examples. In addition to this we introduced some 

new operators on cubic soft matrices and investigated some related properties. In order to find 

compliment of a matrix we defined Cubic soft universal matrix. We define Cubic soft sub 

(super) matrix, Cubic soft transpose matrix, Cubic soft rectangular (square) matrix, Cubic soft 

row (column) matrix, Cubic soft diagonal matrix, Cubic soft identity matrix, Cubic soft scalar 

matrix, Cubic soft triangular (upper, lower) matrix and gave their examples. Then we defined 

Addition (Subtraction) of cubic soft matrices, Product of cubic soft matrices, Cubic soft 

complement matrix along with proper examples. We define Trace of a cubic soft matrix, Cubic 

soft symmetric matrix, Arithmetic mean of cubic soft matrices, Geometric mean of cubic soft 

matrices, Harmonic mean of cubic soft matrices along with examples. Moreover we construct 

a cubic soft decision making model based on cubic soft matrices. The model we construct by 

introducing algorithm is more generalized. By using soft matrix and interval soft matrix theory 

we can only find an idea about the best choice, but by using cubic soft matrix theory we can 

find not only the best option in decision making problem but also can find the bad option. One 

the bases of the model we introduced some other models also can be constructed. More 

explicitly we explored cubic soft matrix and defined different types of matrices in cubic soft set 

theory, such as cubic soft null (zero) matrix, cubic soft universal matrix, cubic soft super matrix, 

cubic soft sub matrix, cubic soft square matrix, cubic soft rectangular matrix and a cubic soft 

triangular matrix along with examples. We used this concept in a decision making problem. 

Keywords: Cubic sets, Cubic soft set, Cubic soft matrices, Harmonic mean, Cubic soft decision 

function. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this paper is to examine the process of new technology. The energy crisis 

is one of the biggest issues in the whole world. This era is limited and decreasing continuously 

Traditional sources of energy and power generation sources such as fossil fuels. This precious 

resource is a free, inexhaustible resource, yet it is exploited This is a relatively new idea. 

According to that point, Solar energy is the energy that is obtained from the sun. The form of 

solar radiation is an attempt in this paper Designed to explore the application of active solar 

technologies Photovoltaic and solar hot water usage including Systems for harnessing energy. 

Nowadays, this is our first priority on the international level because it provides alternatives to 

major problems resulting from fossil resources. The research project aims to test the solar-to-

thermal energy efficiency of a tracking line-focused parabolic Solar Collector (PTSC). Rewa 

Ultra Mega Solar plant is the first solar project in the country to break the grid parity barrier. It 

is one of India's largest solar power plants and it’s also Asia’s largest single-site solar plant. It 

is an operational ground-mounted, grid-connected photovoltaic solar park spread over an area 

of 1,590 acres (6.4 km2) in Gurh tehsil of Rewa district, Madhya Pradesh. The project was 

commissioned in December 2019 with a capacity of 750 MW. Proposed Measurement System 

Provides a valuable contribution to the ongoing development of Solar Energy in Technology 

Sector. 

Keywords: Profitability, Solar Energy, Energy Crisis, alternatives Energy, Technique, 

Production. 
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ABSTRACT 

This paper presents the analysis of Physico-chemical parameters of the estuarine region of 

Gorai Creek zone, Mumbai, Maharashtra, India. The study was conducted for a period of 2 

years between May 2017 to May 2019 to determine the factors affecting the water quality and 

biodiversity of the area. Gorai Creek is known for its margin of thick lush mangrove vegetation 

housing a large variety of birds and other fauna. For the study, nutrients, chlorophyll-a, and 

environmental parameters were investigated during the 24 months. The physical, chemical and 

biological parameters of this estuarine water followed a seasonal rhythm and were induced by 

the annual cycle of the monsoon. Surface water temperature ranged from 27.4°C to 32.2°C with 

a wide range of salinity from 1.20 PSU to 27.10 PSU followed by Dissolved Oxygen (DO) from 

2.11 to 4.57 g/L. The concentration of chlorophyll-a was found to be varying from 0.02 to 0.15 

mg/m3. Nitrate, phosphate and ammonium concentrations ranged between 0.40 to 3.53 mg/L, 

0.01 to 1.92 mg/L and 0.06 to 1.24 mg/L, respectively. Pearson correlation coefficients showed 

a significant relationship between nitrate and TDS, nitrate and pH, ammonium and salinity, 

temperature and salinity, temperature and TDS, phosphate and light attenuation in the estuarine 

environment. The estuary was found to be mesohaline in nature. Estuarine Water Quality Index 

(EWQI) calculated from phosphate (PO4), suspended matter (SM), and dissolved oxygen (DO) 

indicate very good water quality (4.95). The significantly seasonal difference for salinity, water 

temperature and, TDS was observed probably related to tidal flow and upstream river runoff.  

Keywords: Estuary, Physico-chemical parameters, Nutrients, Chlorophyll a, Gorai Creek  
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ABSTRACT 

Backgrounds:In the midst of the spread of Covid-19 which has not stopped until now, the virus 

can be easily transmitted through direct contact with infected people or with fluids released 

when coughing and sneezing. This virus moves to our bodies, even through objects we 

accidentally touch. For that it is necessary to wash hands as often as possible with musesoap. 

Washing hands with soap can prevent us from infection with germs, bacteria and viruses. The 

purpose of this study was to determine the knowledge and attitudes of clean and healthy living 

behavior, namely hand washing with soap (CHLB) in students of SDN 10 Watang Bengo. 

Method :This research is a quantitative research with purposive sampling technique. This study 

uses a quasi-experimental design with a one group pretest-post test design. The population in 

this study were students in grades III, IV, and V from SDN 10 Watang Bengo. This sample was 

taken from a total population of 35 students. This data was collected on December 14, 2021. 

This study uses descriptive analytic type with paired sample t test 

Results:The results of research conducted related to PBHS education about hand washing with 

soap (WHWS) at SDN 10 Watang Bengo, which were categorized as good before the 

intervention was 27 respondents (77%) and after the intervention increased to 33 respondents 

(94%). On the other hand, the level of knowledge has decreased from 8 respondents (23%) to 

2 respondents (6%). Furthermore, the distribution of student attitudes after the intervention 

increased to 29 respondents (83%). Based on the results of the study, the results of the pretest 

and posttest showed a significant level value, namely p = 0.000 <0.05 

Conclusion:It is hoped that students will have good awareness in carrying out the habit of 

Washing Hands with Soap (WHWS) in order to avoid various diseases that can attack children. 

In addition, the school is expected to provide support for students to get used to washing hands 

with soap (WHWS) in the school environment by providing hand washing facilities. This is 

because to implement the habit of washing hands with soap (WHWS) must be supported by 

good facilities or infrastructure 

Keywords:Washing Hands with Soap (WHWS), CHLB,  Covid 19, Knowledge, Attitude 
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ABSTRACT 

Bentonite deposits are located all over the world: the American continent (Canada, Brazil), 

Africa (Morocco, Algiers, South African Union and Mozambique), Europe and the eastern 

Mediterranean (Greece Itay,...). In northeastern Morocco, the Messiane-Pliocene passage is 

marked by the deposition of a number of bentonite deposits resulting from volcanic activity. 

Our study focuses on the study the characterization of two types of bentonites in the Nador-

Morocco region, the first coming from the exposure of the Trebia-Tidinniet deposit associated 

with the Gourougou volcanic massif) and the second from the Iboughrdhain- Beni bou Ifrour 

deposit. allowed to study and characterize these deposits from a petrographic, mineralogical 

and physicochemical point of view. The mineralogy of the total rock (XRD) reveals the 

existence of montmorillonite, feldspar-K, hematite and anorthite, with the bulk mineralogy 

characterized by two types of montmorillonites. Theoretically, the (001) diffraction peak of 

montmorillonite appears at 15 Å a basal spacing Corresponding to a calcium pole and the (001) 

diffraction peak appears at 12Å a basal spacing Corresponds a sodium pole. The clay fraction 

(<2 μm) consists mainly of smectite, illite, kaolinite, chlorite and is interstratified with two 

components (illite/smectite) and (smectite/chlorite). Chemical analysis (XRF) shows 

enrichment in Fe, Si, Al, Ca, and Mg. 
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ABSTRACT 

Corporate social responsibility (CSR) has gain attention in companies to sustain their image in 

society subsequently contribute to the environment. Hence, these efforts are needed to be 

communicating effectively and widely to increase stakeholders’ awareness and educate them 

on companies’ commitment towards society. Companies share their CSR information through 

various channels. Today global corporations and companies choose social media as a 

communicating tool and this has accelerated rapidly in CSR communication. Other than formal 

CSR disclosure through report, companies widely utilized social media to disseminate CSR 

messages to the public. Consumer’s engagement in CSR communication is important to an 

organization as their engagement contribute to develop the reputation and positively impact the 

other stakeholders and society. Further, consumer’s social media engagement in CSR 

communication enhanced understanding of sustainability issues among other stakeholders and 

reduces scepticism. In line with this context, consumer’s engagement in CSR communication 

is vital sustain company’s reputation. Recent studies mostly have highlighted their attention on 

consumer’s engagement in CSR rather than in CSR communication. It is important to 

understand consumer’s attitudes towards social media in disseminating CSR messages. 

Therefore, the purpose of this study is to examine the factors that influencing consumer’s social 

media engagement in CSR communication.  This conceptual paper has adopted the Technology 

Acceptance Model (TAM), which has been largely studied in the past literature because of its 

substantial theoretical foundation. TAM suggests that there is a significant relationship between 

user’s attitudes and their behavioural intention on technology adoption. This conceptual paper 

will develop the current understanding of consumer’s behaviour in adopting social media for 

CSR communication and stimulate further study opportunities subsequently offers theoretical 

and practical insight to the social science field.  

Keyword: Consumer’s Engagement; Social Media; Corporate Social Responsibility; 

Technology Acceptance Model 
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ABSTRACT 

Nowadays, the pulsed electric field (PEF) is widely used in the food industry. The PEF 

treatment of different fruits and vegetables before the extraction process has already been used, 

and its efficiency has already been proven concerning the increase of the quantity of juice 

extracted, while keeping the aroma and the nutritional quality of the product. The basic concept 

is to place food in a treatment chamber with two electrodes and use high electric fields to 

increase the permeability of these cells, a process known as electroporation. An experimental 

study of  beet juice extraction process by pulse electric field has been presented. For this 

purpose, three static treatment chambers of cylindrical shape with different inter-electrode 

distances were used. The aim was to determine the influence of the inter-electrode distance in 

the PEF extraction processes. The methodology of experimental designs was used in this work 

by developing a fractional factorial design where the inter-electrode distance d was considered 

as a factor. The results obtained are satisfactory, since it leads us to validated mathematical 

models. For the same experimental conditions, the treatment chamber with the largest inter-

electrode distance gave the best performance in terms of quantity of juice extracted. While the 

one with the smallest inter-electrode distance is mainly a considerable energy saving but with 

a low yield in terms of juice mass. 

Keywords: Pulse electric field (PEF), Food industry, Juice extraction, Treatment chambers, 

Electrodes, Experimental designs. 
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ABSTRACT  

There appears to be an increasing interest in other theological beliefs by converts in Christianity 

in some communities in Greater Sekhukhune District Municipality, Limpopo Province in South 

Africa. The implication of this is that, these converts are mesmerized by these external beliefs, 

and as a result of this, there is little attention given to the relationship with the ancestral realm. 

Christianity in Greater Sekhukhune District Municipality has greatly influenced the Bapedi 

people’s philosophical tradition, as well as the relationship between some converts and the 

ancestral realm. This paper aims to share some insights and observations on the role played by 

Christianity in this municipality in influencing some of the Bapedi people to observe other 

cultures and theological beliefs; and forget about their own. Informal interviews, video and 

audio recordings were used to collect data. Secondary sources included published books, 

journal articles and theses in African context. The following primary research question was 

considered to address the research problem: What are the effects of acculturation and 

indoctrination on culture change? Closer investigation has revealed that even though culture is 

not static, but keeps on evolving, these converts are mesmerized by other theological beliefs 

and religious traditions; and have completely forgotten about their roots. The results have also 

shown that acculturation and indoctrination have also played a prominent role in influencing 

these converts negatively to abandon their traditional beliefs, and hence lose contact with their 

ancestral realm. 

Keywords: Christianity, Greater Sekhukhune District Municipality, Limpopo Province, 

theological beliefs, ancestral realm, tradition, Bapedi people.  
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ABSTRACT 

With the emergence of green marketing in the earlier of 1970, the number of research about 

safe products was increased, by the studies of many economics such as POLONSKY, 

OTTMAN, CHARTER and others, they are argued that the key solution is the adaptation of 

new paradigm focalized in the use of healthy products; this idea is called green marketing. 

According to M.CHARTER (1992) has presented green marketing is “A holistic and 

responsible management process that identifies, anticipates, satisfies and fulfills stakeholder 

requirements, for a reasonable reward, that does not adversely affect human or natural 

environmental wellbeing’’. Then, M.J. POLONSKY (1994) defined Green Marketing as the 

marketing that consists of all activities designed to generate and facilitate any exchanges 

intended to satisfy human needs or wants, such that the satisfaction of these needs and wants 

occurs, with minimal detrimental impact on the natural environment. Green marketing in fact, 

is critical activity nowadays, its importance belongs to ecological and customer health issues, 

for that, ethical companies try to satisfy their stakeholders. The aim of this research is to check 

the relation between the gender of students and the awareness toward green products in the 

Algerian food market because customer behavior is a keystone that allows companies to find 

other solutions to affect persons who are not engaged with green products. To achieve our 

research objective, we chose an analytic methodology by online investigation between 11 and 

25 February 2021, the size of respondents was 39 persons. As result, our research was 

conducted to deduce that there is no relationship between the gender of students and their 

awareness of green products, in this case, it should be noted that all genders have the necessary 

awareness. Besides, we used the Chi-square test to check the existence of the relationship 

between the gender of students and the awareness, then we confirmed the independence of these 

variables. 

Keywords: Green Marketing- The green consumer- Green Products- Customer behavior- 

Gender of customer- Algerian food market. 
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ABSTRACT 

In Present study the degradation of PET bottles has been successfully achieved using 

hydrotalcite as catalyst and dimethyl sulfoxide (DMSO) as solvent. The reaction was carried 

out at boiling point of dimethyl sulfoxide (DMSO) (190°C) and degradation was complete in 

10 minutes. The oligomer obtained was treated with NaOH at room temperature in methanol to 

get dimethyl terephthalate (DMT) and ethylene glycol (EG). Thus it is a safe, environment 

friendly method. Oligomer and ethylene glycol (EG) were characterized by LC/MS, GC-MS. 

Dimethyl terephthalate (DMT) was also characterized by FT-IR. 

Degradation reaction 
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ABSTRACT  

Thermosolutal instability in a couple-stress fluid layer saturating a porous medium permeated 

with suspended particles is considered in this paper. A mathematical theorem is derived by 

using linear perturbation theory  and normal mode analysis method which states that the onset 

of instability at marginal state cannot manifest as stationary convection if the thermal Rayleigh 

number Ra, the medium permeability parameter (Pl), the couple-stress parameter (F), the stable 

solute gradient (S) and suspended particles parameter (B), satisfy the inequality  

B

SB

BP

F
R

l

'44



. 

It is observed that the couple-stress parameter and stable solute gradient stabilize the physical 

system whereas suspended particles and medium permeability destabilize the system.   

Keywords: Couple-Stress fluid, Porous medium, suspended particles, thermosolutal instability. 
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ÖZET 

Siber güvenlik ve çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi satın alma sırasında kullanıcıların güvenliğini 

ve gizliliğini korumak için el ele gider. Bu makale, Malezya'daki bir yüksek öğretim 

kurumunda, daha özel olarak Kedah eyaletindeki lisans üniversite öğrencilerini içeren bir 

akademik ortam bağlamında bu iki konuya da odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

yükseköğrenim öğrencilerinin çevrimiçi alışveriş yaparken benimsedikleri veya 

benimsemedikleri konuları ve mevcut siber güvenlik uygulamalarını belirlemek, lisans 

öğrencileri (bu durumda Teknoloji Yönetimi (MOT)) arasındaki siber güvenlik 

uygulamalarının düzeyini analiz etmektir. Universiti Utara Malaysia (UUM) öğrencilerine 

çevrimiçi alışveriş yapmak ve siber güvenlik bilincini ve uygulamalarını artırmak için olası 

çözümler önermek. Bu çalışmanın yöntemi, beşli Likert ölçeği kullanılarak sorulacak en uygun 

soruları/ifade maddelerini belirlemek için ayrıntılı bir literatür taraması yoluyla geliştirilen bir 

dizi anket maddesi kullanan nicel yaklaşımı kullanmıştır (1=kesinlikle katılmıyorum ila 5 

=kesinlikle katılıyorum) ve bu, iki bağımsız değişkenden (hack saldırısı riski ve tüketici 

gizliliği) ve bir bağımlı değişkenden (siber güvenlik uygulamalarının düzeyi) oluşan araştırma 

çerçevesiyle sonuçlandı. Bu anket daha sonra Google Formlar'a aktarıldı ve WhatsApp mobil 

uygulaması aracılığıyla belirlenen tüm katılımcılara (şu anda UUM'a kayıtlı tüm son sınıf MOT 

öğrencileri) dağıtıldı. 148 son sınıf MOT öğrencisinden oluşan bir popülasyondan toplam 109 

yanıt elde edildi ve yanıt oranı %73,65 oldu. Ankete katılanlar ağırlıklı olarak kadın (%72.5), 

Malay (%77.1) ve Malezyalı (%96.9) idi. Bu çalışmanın bulguları, çevrimiçi alışverişte siber 

güvenlik uygulamalarının farkındalığına odaklanmıştır. Anketin güvenirlik testinden elde 

edilen sonuç, n=22 maddeden 0.877 Cronbach Alfa (α) değeriydi ve 0.7'nin üzerindeki herhangi 

bir değer sosyal bilim araştırma anketleri için kabul edilebilir olarak kabul edildi. Araştırmacı, 

sonuçlardan MOT öğrencilerinin hem bilgisayar korsanlığı riski hem de tüketici gizliliği 

konusunda çevrimiçi alışverişte siber güvenlik konusunda yeterince bilgili olmadığını tespit 

etti. Hesap korsanlığı (ortalama=1.73), veri toplamaya çalışan web sitesi (ortalama=1.97), veri 

engelleme farkındalığı (ortalama=2.05), finansal siber tehditler (ortalama=2.00), wi-fi'de veri 

ele geçirme (ortalama=2.02) ile ilgili endişeleri ), güçlü parola oluşturma (ortalama=1.65) ve 

cihazları güncel tutma (ortalama=1.90) tümü orta ila düşük olarak kabul edildi. Ardından, siber 
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güvenlik uygulamasını iyileştirmeye yönelik öneriler şunları içerir: 1) tüketicinin, farklı 

benzersiz şifreleri yönetmek (ve her hesap için tek bir şifre kullanmamak) ve çevrimiçi 

mağazalar vermemek için bir şifre yöneticisi (Dashlane veya LastPass gibi) ile alışveriş 

hesaplarını güvende tutması gerekir. gerekenden daha fazla özel bilgi. Son olarak, farklı nüfus 

gruplarını (kırsal ve kentsel, farklı yaş grupları, farklı gelir grupları, farklı aile büyüklükleri vb.) 

içeren benzer anketler gerçekleştirerek bu araştırma alanında daha fazla genişleme yapılabilir. 

genel nüfus için geçerli genelleştirilmiş bulgu. Çerçeve ayrıca daha kapsamlı bir çerçeve için 

tüketici davranışı, teknoloji kabulü ve diğerleri gibi farklı boyutları içerecek şekilde 

genişletilebilir. Bu çalışmanın sonuçları, artan görünen siber suç faaliyetlerini daha fazla 

frenlemek için nüfus arasında siber güvenlik bilincini ve uygulamalarını teşvik etme ve aşılama 

konusunda ileriye dönük bir strateji oluşturmak için kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: siber güvenlik, çevrimiçi alışveriş, alışveriş güvenliği, Malezya, şifre 

yönetimi. 
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ABSTRACT 

Cybersecurity and online shopping go hand in hand so as to protect the safety and privacy of 

users during purchasing online. This paper focuses on both these topics in the context of an 

academic environment involving undergraduate university students in an institution of higher 

education in Malaysia, more specifically in the state of Kedah. The objectives of this study are 

to identify the issues and current cybersecurity practices that may or may not be adopted by 

tertiary students when performing online shopping, to analyse the level of cybersecurity 

practices among undergraduate students (in this case the Management of Technology (MOT) 

students in Universiti Utara Malaysia (UUM)) in online shopping, and to recommend possible 

solutions to increase cybersecurity awareness and practices. The method of this study employed 

the quantitative approach, which utilised a set of questionnaire items that was developed 

through a detailed literature review to identify the most appropriate questions/statement items 

to be asked using a five point Likert scale (1=strongly disagree to 5=strongly agree), and this 

resulted in the research framework that consisted of two independent variables (hack attack risk 

and consumer privacy) and one dependent variable (level of cybersecurity practices). This 

questionnaire was then imported into Google Forms and distributed to all identified respondents 

(all final year MOT students currently enrolled in UUM) through WhatsApp mobile 

application. A total of 109 responses were obtained, from a population of 148 final year MOT 

students, which gave a response rate of 73.65%. The respondents were predominantly female 

(72.5%), Malay (77.1%), and Malaysian (96.9%). Findings of this study focused on the 

awareness of cybersecurity practices in online shopping. The result from the reliability test of 

the questionnaire was a Cronbach Alpha (α) value of 0.877 from n=22 items, which was deemed 

acceptable as any value above 0.7 is acceptable for social science research surveys. From the 

results, the researcher found out that MOT students are not well-aware about cybersecurity in 

online shopping on both risk of hack attacks and consumer privacy. Their concern about 

account hacking (mean=1.73), website trying to collect data (mean=1.97), data intercept 

awareness (mean=2.05), financial cyber threats (mean=2.00), data interception in Wi-Fi 

(mean=2.02), strong password creation (mean=1.65), and keeping devices updated 

(mean=1.90), were all considered medium to low. Next, recommendations to improve 

cybersecurity practice include, 1) consumer needs to keep shopping accounts secure with a 
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password manager (like Dashlane or LastPass) to manage different unique passwords (and not 

use one single password for every account) and not to give online shops more private 

information than is required. Last but not least, further expansion into this area of research can 

be made by performing similar surveys involving different population sets (rural vs. urban, 

different age groups, different income groups, different family sizes, etc.) in order to obtain a 

more generalised finding that is applicable to the general population. The framework can also 

be expanded further to include different dimensions such as consumer behaviour, technology 

acceptance, and others for a more comprehensive framework. The results of this study can be 

used to strategize the way forward in promoting and instilling cybersecurity awareness and 

practices among the population to further curb cyber-criminal activities that seems to be on the 

rise.  

Keywords: cybersecurity, online shopping, shopping safety, Malaysia, password management 
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ABSTRACT 

Cutaneous Leishmaniasis (CL) is associated with inflammation, abscess and formation of 

lesions on skin. Leishmania parasite, causative agent of CL, is transmitted by sand fly. The 

major problems associated with its therapy are the inability of drugs to penetrate into the 

macrophages. Use of nanocarriers with high penetration potential and topical delivery of 

therapy is an approach to increase the permeation and bioavailability of drug and reduce drug 

associated toxicity related to other routes such as oral and parenteral etc. The prime objective 

of this study was to develop rifampicin (RIF) and amphotericin B (AMB) co-loaded 

transfersomal gel (AMB/RIF-TFG) for efficient treatment of cutaneous leishmaniasis. 

AMB/RIF-TF were prepared by thin film hydration method and were optimized on the basis of 

particle size, zeta potential, PDI, entrapment efficiency and deformability index. Similarly, 

characterization of AMB/RIF-TFG like appearance, pH, homogeneity, spreadability, 

extrudability, drug content, rheology and skin irritation analysis were also done. In vitro, ex 

vivo and in vivo assays were performed to evaluate potential of AMB/RIF-TF as potential 

treatment for CL with reduced toxicity. The optimized formulation had a particle size within 

the range required for macrophage uptake, a low PDI showing homogeneity with a negative 

zeta potential. The obtained value of deformability index also indicates it good deformability 

potential. Characterization of gel indicated that it met the requirements needed for topical 

application. Drug release from AMB/RIF-TF and AMB/RIF-TFG was sustained as compared 

to the AMB/RIF suspension. Moreover, permeation from AMB/RIF-TF and AMB/RIF-TFG of 

RIF was enhanced 5-fold and 3-fold and of AMB was enhanced by 8-fold and 6.6-fold 

respectively. The lower IC50, higher CC50 and FIC50 shows synergistic antileishmanial 
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potential of AMB/RIF-TF. The significantly lower values of biomarkers for kidney and liver 

evaluation and histopathology of organs exhibited the better safety prolife of AMB/RIF-TFG. 

The safety of topical application of gel was confirmed by histopathological study. In 

conclusion, AMB/RIF-TFG can be effectively used for treatment of CL.  

Keywords: Cutaneous leishmaniasis, Macrophage, Rifampicin, Amphotericin B, Toxicity, 

Transfersomes 
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ABSTRACT 

This study investigates the impact of covid 19 on the tourism industry workforce in Nha Trang 

city, Khanh Hoa province, Vietnam. The research methods of descriptive statistics were used 

in the study. Both enterprise and employee surveys in Nha Trang city, Khanh Hoa province, 

Vietnam show that temporary and short-term workers are the most vulnerable to corporate cost-

cutting measures. The impact of the covid 19 pandemic on female workers and their families is 

very heavy. Migrant workers face a dual challenge: on the one hand, their income and 

employment are threatened, and on the other hand, they are separated from their families in 

their homeland because of social distancing and blockade measures. The research results 

suggest a few recommendations: The Government, trade unions and social organizations need 

to immediately support the most disadvantaged group of workers, namely migrant workers with 

children, especially women who are income earners. main or sole money in the family; Promote 

the diversification of markets and products to reduce risks from similar crises and take 

advantage of the domestic market and ahead of competitors in the region… 

Keywords: Covid-19, hospitality, workforce, Nha Trang 
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ABSTRACT 

Annotation. In the study, age-related changes in the elderly, elderly and long-lived people 

living in Ganja were monitored and scientific analysis was conducted. The number of long-

lived people in Azerbaijan is higher than in other countries in the region. Experts link the 

existence of longevity to natural nutrition and genetic factors. Longevity is  nourished by natural 

foods, relieved of stress, and led an active lifestyle. As a result of our research, it was determined 

that the elderly and the long-lived people prefer mainly plant-based foods and dairy products. 

In the longevity we studied, we almost never encountered the problem of overweight. These 

people eat a lot of fruits and vegetables all year round. Different types of fruits and vegetables, 

along with vitamin content, also have an effect on the treatment of a number of diseases. 

Longevity does not choose any food. Foods of optimal quality for nutrition have an effect on 

prolonging the life of the product. The study involved the elderly and long-lived people living 

in Ganja in accordance with the gerontological age classification. Our research shows that the 

most common foods consumed by the elderly are beans, dairy products and other plant products. 

These people eat a lot of fruits and vegetables all year round. Different types of fruits and 

vegetables, along with vitamin content, also have an effect in the treatment of a number of 

diseases. Longevity does not choose any food. Foods of optimal quality for nutrition have an 

effect on prolonging the life of the product. 

Keywords: gerontology, longevity, healthy nutrition.  
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ABSTRACT 

Mobile aerial ropeways formed by two terminal base stations based on self-propelled wheeled 

or tracked chassis with increased load capacity and cross-country ability are very complex 

technical objects, since they include both complex technical devices (the chassis itself, the end 

tower and the mechanism of its installation in the working position, drive, tension and orienting 

mechanisms for the load-bearing rope, transmission for power take-off from the standard 

chassis engine, etc.), and complex subsystems (hydraulic, electrical, information, control, etc.). 

A prerequisite for the qualitative design of such complex objects is the prediction of their further 

work and quantitative characteristics at the operational stage, which is performed using 

computer simulation of work processes. For such predictive studies, it is advisable to use digital 

twin prototypes of mobile ropeways. They allow you to simulate not only the operation of 

individual devices and subsystems, but also their joint work taking into account the operating 

operational loads (weight of the transported cargo, rope tension, inertial forces, etc.) and 

external influences (wind pressure, seismic fluctuations, air temperature difference, etc.). With 

the help of digital twin prototypes, it is possible to analyze various alternative design options 

for the technological equipment of ropeways and choose the optimal option. Replacing model 

and full-scale experimental studies with computer studies of digital twin prototypes can 

significantly reduce the complexity, duration and cost of predictive studies of mobile ropeways, 

as well as improve productivity and design quality. 

Keywords: Mobile ropeway, Self-propelled chassis, Digital twin prototype, Design. 
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ABSTRACT 

Malaysia is a country that has borders close to 3 countries, namely Thailand, Indonesia and 

Singapore. This strategic location helps Malaysia take advantage of cross-border trade 

involving these three countries. As a result, there are several sea and land ports built near the 

borders of the three countries to facilitate international trade with neighbouring countries. 

However, the facilities available at the sea and land ports near the neighbouring country are 

seen to be reaching the maximum level of utilization to accommodate the existing cargo 

capacity that is transited before being sent to the nearby sea port. This study was conducted for 

the purpose of identifying the opportunities that exist in developing international trade activities 

in addition to looking at the challenges being faced by key stakeholders involving this cross-

border trade. This study was conducted qualitatively involving the collection of research 

information through interviews conducted with several port management. The findings of the 

study were analysed manually through thematic methods. The study found that, in terms of 

trade opportunities, some provinces in the south of Thailand are highly dependent on the ports 

available in the country given the short travel distance to ship their trade goods to the port 

compared to their own country. However, inland ports in our country have almost reached the 

maximum level of use. In addition, this study also found that there is a shortage of ships entering 

the port of Penang due to the demand for ships rising sharply for trade routes involving countries 

outside Asia. In this regard, Malaysia is seen to be able to become a major trade hub involving 

Southeast Asian countries if we are able to improve existing facilities of ports in this country 

as well as reduce bureaucracy for the purpose of increasing existing productivity to speed up 

the clearance process. 

Keywords: Opportunities, Challenges, Ports, Cross-Border Trade 
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ABSTRACT 

The Molecular dynamics simulations were investigated to confirm the experimental results and 

the good agreement was shown. The high adsorption efficient of HEC-EDTA to cationic dyes 

was attributed, basing on the MDs results, to the formation of specific configurations of MB-

EDTA clusters, where the non-covalent interactions is predominant. In addition, the repulsive 

forces between MB entities and between MB and grafted EDTA2- give reason to the apparition 

of new structural orientations and configurations (electrostatic cavities), thus increase the 

adsorption efficiency. 

Key words: adsorption, Molecular dynamic, cationic dyes, simulation. 
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ABSTRACT 

Meat processing in Albania is dominated by small-scale companies, partly industrial producers 

(54 well-established private companies) and over 100 others operating as artisan ham & sausage 

producers. The sector has noted increasing growth rates in terms of production, employment 

and investment, even one of the most growing sectors in the agro-food processing reaching 15% 

growth per year and with a current production value over Euro 55 million. Investments in the 

sector have increased in the recent years both on buildings and technology-wise. Market share 

of domestic sausages and ham is estimated to be over 90% (Kapaj, 2004) with high import 

substitution norms in the recent years. Meat consumption per capita is also increasing, but still 

lagging behind the EU levels. The production is based mainly on processing of imported raw 

materials, considering that livestock sector in Albania is not developed at that stage to supply 

the industrial sector with the required amount of raw materials. Slaughtering takes places mostly 

in farms, a few are located in the main cities, but slaughterhouses by EU norms are lacking, 

hence a field of investment. Slaughtered meat in Albania is preferred for fresh meat 

consumption. Retail chains of main meat processors are found all over the country, with Tirana 

the most concentrated market, due to about 30% (MoAFCP, 2007) of the population living in 

this area. The sector is strongly supported also by a growing retailing market with new 

international brand hyper and supermarkets locating in the country. The meat processing sector 

is one of the most intensive in Albania. It has noted increasing growth rates in terms of 

production, employment and investment, even one of the most growing sectors in the agro food 

processing reaching 16.4% growth per year. The purpose of this study is to identify, determine 

and quantify certain benchmarking indicators and norms against which meat processors can 

evaluate themselves and improve their decisions aiming being profitable in short and long run. 

To assess the average percentage growth of investments in meat processing industry we referred 

to the data from Ministry of Agriculture and Rural Development (MoARD) in Albania. Three 

are the main customers for the meat processing industry in Albania, wholesalers, retailers and 

restaurants. Firms sell 66.5% of their production to the wholesalers, 27% to the retailers and 

6.5% to the restaurants. Based on the data from survey we calculated some financial 

management performance indicators for meat processing sector in Albania. The study 

developed 11 benchmark indicators for meat processing sector in Albania. 3 indicators are 

established in financial management domain and 8 indicators in the domain of general 

management. Any enterprise, in meat sector, could evaluate its performance against these 

indicators. 

Keywords: Albania, benchmark, meat processing industry. 
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ABSTRACT 

Background: Allopurinol (ALP) is an anti-gout agent showing its action by inhibiting the 

enzyme xanthine oxidase. Being the member of BCS class II drugs, ALP has the solubility 

problem which affects its bioavailability. Also ALP present short half-life and causing GI 

related problems. In present study ALP was encapsulated in nanostructured lipid carriers 

(NLCs) due to its beneficial properties i.e. high encapsulation efficiency, sustained release 

behavior. 

Methodology: ALP-loaded NLCs were synthesized by micro-emulsion technique. The 

prepared NLCs were optimized via design expert version 12 Box Bhenkhen model in term of 

particle size, zeta potential and entrapment efficiency. FTIR, PXRD and TEM analysis were 

carried out to check chemical interaction, polymorphic form and surface morphology. ALP-

loaded NLCs were then loaded to gel and characterized. In vitro and ex vivo analysis was carried 

out via dialysis membrane method and Franz diffusion cell, respectively. Uric acid was used 

for induction of gout. 

Results: The optimized formulation has particle in nano-range (238.13 nm) with suitable zeta 

potential (-31.5 mV) and poly-dispersity index (0.115). Absence of chemical interaction 

between formulation ingredients was confirmed by FTIR. Morphological characteristics and 

polymorphic from was confirmed via TEM and XRD respectively. The optimized formulation 

was successfully loaded in to gel and characterized accordingly. The in vitro release study 

shows that both the ALP-loaded NLCs and ALP-loaded NLCs gel releases the drug in a 

sustained manners confirmed by drug release kinetics models. However, it was observed that 

ALP-loaded NLCs gel retained the drug release more than the ALP suspension and ALP-loaded 

NLCs, Even if the ALP-loaded NLCs sustained the release of drug more than ALP suspension. 

Further the permeation of drug using ALP-loaded NLCs gel was 20 times enhanced as 

compared with ALP gel. Further, the orally administered ALP-loaded NLCs and transdermally 

administered ALP-loaded NLCs gel showed significantly enhanced anti-gout activity in 

Sprague dawley rats as compared to ALP suspension. 

Conclusion: It can conclude that the ALP-loaded NLCs and ALP-loaded NLCs gel after the 

respective oral and transdermal administration may sustain the drug release and enhance the 

anti-gout performance of allopurinol.  

Key words: Allopurinol, Nanostructured lipid carriers, Anti-gout study. 
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ABSTRACT 

Background: Progesterone (PR) expression and Nottingham score (NS) are characteristics of 

breast tumors, which determines the selection of therapy and patients’ prognostics. 

Purpose: to establish if PR expression is influenced by NS of breast cancer associated with 

diabetes type 2. 

Material and methods: morphologically (HE) and immunohistochemically (Dako Autostainer 

Link 48 system, PR (clone PgR 636), Bond Epitope Retrieval Solution 2 (AR9640, 20 minutes), 

Bond Polymer Refine Detection System (DS9800, 15 minutes) (Leica Biosystems) were 

analyzed 28 primary breast cancers of NST type, associated with diabetes type 2. The PR score 

was determined by recommendation of ASCO/CAP guidelines (≥1% cut-off for positive). The 

NS was determined in accordance with the recommendation of WHO (2019). Pre-operative 

fasting blood sugar level was measured by colorimetric method. No chimio- and radiotherapy 

before surgery. The statistical analysis (Spearman correlation, M±SD, p≤0.05) was made by 

WinStat (R. Fitch Software). 

Results: The mean age of women was 64.8±8.2. The glucose mean was equal to 9.41±3.3. The 

distribution of cases by grade of differentiation: G1 – 2 cases/7.1%, G2 – 18/64.3% and G3 – 

8/28.6%. Another distribution of cases, by NS was like: score 4 – 1 case/3.6%; score 6 – 

8/28.6%; score 7 – 11/39.3%; score 8 – 4/14.3%; score 9 – 4/14.3%. The expression of PR by 

tumor cells was: 0 – 12 cases or 42.9%; 1 – 2/7.1%; 3 – 2/7.1%; 4 – 2/7.1%; 5 – 10/35.7. The 
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Spearman (rs) correlations: NS vs PR – rs=-0.48, p=0.01,  NS vs Allred PR – rs=-0.45, p=0.01, 

NS vs  glucose – rs=-0.07, p=0.36, NS vs grade of differentiation – rs=0.86, p=0.001, glucose 

vs grade – rs=0.05, p=0.40, Allred PR vs grade – rs=-0.48, p=0.005. 

Conclusions: In case of breast cancer associated with diabetes type 2 progesteron expression 

is influenced by tumor’s Nottingham score. Tumors with high Nottingham scores tends to low 

down  progesteron expression. Glucose level don’t influence any tumors characteristics.  

Keywords: Breast cancer, PR, Nottingham score; Progesterone expression. 
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ABSTRACT  

The MgO NPs were synthesized through green synthesis by using neem bark and graphene 

oxide by hummer method. The graphene oxide/MgO NCs was synthesized by impregnation 

method. The characterization of prepared MgO NPs, graphene oxide and graphene oxide/MgO 

NC is performed using FTIR, XRD, SEM, and EDX. The prepared nanocomposite utilized for 

the degradation of trichlorfon pesticide under the influence of various operational parameters 

such as contact time, the dose of nanocomposite, initial concentration of trichlorfon, pH of the 

solution, and temperature.  The results showed that the degradation of trichlorfon was 

dependent upon the solution pH and maximal degradation achieved at pH 10. The degradation 

study revealed that % degradation of trichlorfon increased with the progress of nanocomposite 

dose as well as temperature while decreased with the increase of initial concentration of 

trichlorfon. Maximum degradation (%) 91.51 recorded for 50 mg/L solutions of pesticide by 

using 1.0 g nanocomposite for 70 min continuous stirring at pH 10. Kinetics of degradation 

reaction was studied and it was observed from results that the kinetics of this reaction was first 

order. The degradation studies fitted into the Arrhenius equation to calculate the activation 

energy and it was found to be1 3.325 KJmol-1. Real samples were collected from different 

regions of country. The trichlorfon pesticide was degraded by using GO/MgO nanocomposite 

in real samples at optimum conditions. 

Keywords: Graphene oxide; magnesium oxide; nanocomposite; degradation; trichlorfon 

 

  

                                                           
  

 

166

mailto:attaulhaq@gcuf.edu.pk


 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

ÜMUMİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ YENİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

MEXANİZMLƏRİNİN TƏTBİQİ 

 

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Abdullayeva CƏMİLƏ 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
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ÖZET 

Məqalədə təlim və tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, ölkə üzrə şagird nailiyyətləri barədə 

məlumatların əldə edilməsi üçün zəruri olan müasir qiymətləndirmə mexanizmlərinin 

yaranmasına və növlərinə baxılmışdır. Həmçinin burada qiymətləndirmə istiqamətləri  və 

növləri, habelə qiymətləndirmə vasitə və standartları verilmişdir. Azərbaycan Respublikasında 

təhsil sahəsində yeni qiymətləndirmə sisteminin hazırlanması Təhsil Sektorunun İnkişafı 

layihəsində prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olunmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasının ümumtəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası (bundan sonra - 

Konsepsiya) ölkədə yaxın illər ərzində təhsildə qiymətləndirmə məsələləri ilə bağlı tədbirləri 

idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sənədin əsas məzmunu qiymətləndirmə fəaliyyətinin 

qanuniliyini təmin  edən  prinsiplərin  müəyyənləşdirilməsinə, bu fəaliyyətin aparıcı  

istiqamətlərinin  təyin edilməsinə, qiymətləndirmə tədbirlərini həyata keçirən qurumların 

sosial statusunun gücləndirilməsinə, qiymətləndirmədən təlim və tədrisin ehtiyaclarını 

ödəmək  üçün  istifadə edilməsinə yönəldilmişdir. Dünya qiymətləndirmə sahəsində görkəmli 

alim Li Şulmanın hər bir təhsilverənin əsas bilməli olduqları üç əsas – fənn məzmunu biliyi, 

pedaqoji bilik və tədris planı biliyini vurğulamışdır. Bu biliklərə sahib olmayan öyrətmən 

obyektiv dəyərləndirmə apara bilməz. Şulman bir neçə digər kateqoriyaları da qeyd edir: fikri, 

koqnitiv və emosional inkişaf baxımından öyrəncilər və onların xüsusiyyətləri haqqında bilik, 

yəni fərdlərin və qrupların tədrisdə, ailə və cəmiyyətə münasibətdə qarşılıqlı əlaqəsi, həmçinin 

təhsilin hədəfləri, məqsədləri və dəyərləri haqqında bilik, habelə onların fəlsəfi və tarixi əsasları 

haqqında biliklər. Göstərilən bu fərdlər 1990-cı illərdə baş verən beynəlxalq didaktika və 

kurikulum müzakirələrində vacib istinad nöqtələri olmuşdur. Beləliklə tədris biliyi hər zaman 

və hər məkanda daim var olan, qalıcı görünən müəyyən komponentlərdən ibarətdir. Bununla 

yanaşı, bu kateqoriyaların komponent (səriştəli) öyrətmənin repertuarında hər zaman statik və 

ya hazır olmadığını vurğulamaq lazımdır, onlar zamanla dinamik qarşılıqlı əlaqədə olur və 

dəyişəndirlər. Yəni, elə deyil ki, fənn bilikləri didaktik bilikdən əvvəl gəlir və ya əksinə 

didaktika bilikləri fənn biliklərindən əvvəl gəlir – onlar qarşılıqlı əlaqədədirlər. Lakin Şulman 

kateqoriyaları öyrətmənlərin kompetensini (bilik və təcrübədən gələn səriştə) 

müəyyənləşdirmək üçün bir növ yoxlama siyahısı kimi istifadə oluna bilməz. 

Açar sözlər: fikri, koqnitiv, emosional inkişaf, qiymətləndirmə standartları, yeni 

qiymətləndirmə sistemi 
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NEW EVALUATION IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM 

APPLICATION OF MECHANISMS 

 

 

ABSTRACT  
The article discusses the emergence and types of modern assessment mechanisms required to 

improve the teaching and learning process in order to obtain information on students’ 

achievement in the country. There are also directions and types of assessment, as well as 

assessment tools and standards. Development of a new assessment system in the field of 

education in the Republic of Azerbaijan has been identified as one of the priority areas in the 

Education Sector Development Project.  The Concept (hereinafter - “Concept”) of Assessment 

in the General Education System of the Republic of Azerbaijan is intended to manage measures 

related to assessment in education in the country in the coming years. The main content of the 

document is aimed at defining the principles that ensure the legitimacy of assessment activities, 

determining the main directions of these activities, strengthening the social status of institutions 

engaged in assessment activities, using assessment to meet the needs of teaching and learning.  

Lee Shulman, a world-renowned scholar, emphasized the three basic things that every educator 

should know - subject matter knowledge, pedagogical knowledge and curriculum knowledge. 

A teacher who does not have this knowledge cannot conduct an objective assessment. Schulman 

also mentions several other categories: knowledge of students and their characteristics in terms 

of intellectual, cognitive and emotional development, ie the interaction of individuals and 

groups in education, family and society, as well as knowledge about the goals, objectives and 

values of education, as well as their philosophical and historical foundations. These individuals 

were important points of reference in international didactics and curriculum discussions in the 

1990s. Thus, teaching knowledge consists of certain components that are always present and 

seem to be permanent in any place. However, it should be noted that the components of these 

categories are not always static or ready in the teacher's repertoire, they interact dynamically 

over time and are variable. That is, it is not the case that subject knowledge comes before 

didactic knowledge or, conversely, didactic knowledge comes before subject knowledge, they 

are interrelated. However, Shulman categories cannot be used as a kind of checklist for 

determining teachers' competencies (competence from knowledge and experience). 

Keywords: mental, cognitive, emotional development, assessment standards, new assessment 

system 
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ÖZET 

Məqalədə piramidanın müstəvi kəsiklərinin uyğunluq metodu ilə qurulmasının  bəzilərinə 

baxaq: Piramidanın oturacağına perpendikulyar olmaqla təpədən keçən müstəvi ilə kəsişməsi. 

Kəsikdə alınan fiqur bərabəryanlı  üçbucaq olur.Kəsən müstəvinin oturacaq müstəvisinə 

perpendikulyar olmadığı istənilən halda alınan  müxtəlif adlı çoxbucaqlı kəsiklərin  sxematik 

görünüşlərini  qurmağı şagirdlərdən almaq olar. Qarşı üzləri kəsməklə oturacaq müstəvisi ilə 

müəyyən  bucaq əmələ gətirən müstəvi ilə kəsişməsi.Kəsikdə alınan fiqur trapesiya olur. Bir 

təpədən birləşən qonşu üzləri kəsən və oturacaq müstəvisi ilə müəyyən bucaq əmələ gətirən 

müstəvi ilə kəsişməsi.Kəsikdə alınan fiqur üçbucaq olur. Oturacağına paralel olan müstəvi ilə 

kəsişməsi.Əgər oturacaq kvadrat olarsa,kəsikdə alınan fiqur kvadrat  olar. 

Açar sözlər: Piramida, çoxüzlü, proyeksiya, mərkəzi proyeksiyalama, obraz, proobraz, 

üçbucaq, dördbucaq, fəza, müstəvi 
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TEACHING THE CONSTRUCTION OF THE PYRAMID WITH CONTINUOUS  

CUTTINGS 

 

 

ABSTRACT: 

In the article we will look at some of the construction of the plane sections of the pyramid by 

the method of matching: 

 The intersection of the pyramid with the plane passing through the hill, perpendicular 

to the seat. The figure obtained in the section is an equilateral triangle. In any case, if the cutting 

plane is not perpendicular to the plane of the seat, you can ask students to construct schematic 

representations of the polygonal sections of different names. 

 The intersection of the opposite faces with the plane of the seat and the plane forming a 

certain angle. The figure obtained in the cross section is a trapezoid. 

 The intersection of adjacent faces joining from a hill and the plane forming a certain 

angle with the plane of the seat. The figure obtained in the cross section becomes a triangle. 

 Intersection with a plane parallel to the seat. If the seat is square, the figure in the cross 

section will be square. 

Key words: Pyramid, projection, triangle, rectangle, space, flatness 
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ÖZET: 

Məqalədə vektor anlayışı, onlar üzərində əməllər, vektorların toplanmasının üçbucaq və 

paraleloqram qaydası qeyd edilmiş, vektorların tətbiqi ilə bağlı bəzi məsələlərin həlli 

metodikası şərh edilmişdir. Eyni zamanda, XXI əsrdə tənqidi təfəkkür, innovasiya, problem 

həll etmə, yaradıcılıq, əməkdaşlıq, informasiya savadlılığı, ünsiyyət və yaradıcı fəaliyyət 

qabiliyyətli yeni nəsil gənclərin yetişdirilməsinin cəmiyyətin əsas vəzifələrindən biri olduğu 

qeyd olunmuşdur. 

Şagirdlərin riyazi-kommunikativ bacarıqları olaraq aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

 Hər hansı məsələnin məzmununun oxunub dərk olunması, 

 Mühakimə yürütmək və isbat etmə, 

 Modelləşdirmə və alqoritmləşdirmə, 

 Müqayisə, təsnifetmə və analogiya,  

 Zəruri hesablamaların və çevirmələrin həyata keçirilməsi, 

 Konkretləşdirmə, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarma, 

 Çertyoj çəkmə, ölçmə, 

 Dəyərləndirmə, 

 Riyazi terminlərin düzgün şəkildə ifadəsi və təqdimetməsi, 

 Məsələnin tələbinə cavab verməyə görə lazımi bilik və bacarıqların 

müəyyənləşdirilməsi və s. 

Açar sözlər: vektor, paraleloqram, həndəsə, mühakimə, məzmun, koordinat sistemi 
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PROBLEM SOLVING METHODOLOGY RELATED TO VECTORS AND 

OPERATIONS ON THEM 

 

ABSTRACT: 

The article focuses on many approaches to the concept of vectors and the solution of problems 

related to operations on vectors. At the same time, one of the main tasks of the society is to 

bring up a new generation of young people capable of critical thinking, innovation, problem 

solving, creativity, cooperation, information literacy, communication and creative activity in 

the XXI century. 

The following are considered as mathematical-communicative skills of students: 

 Reading comprehension of any issue, 

 Judging and proving, 

 Modeling and algorithmization, 

 Comparison, classification and analogy, 

 Carrying out necessary calculations and transformations, 

 Concretization, generalization and inference, 

 Drawing, measuring, 

 Evaluation, 

 Correct expression and presentation of mathematical terms, 

 Identify the necessary knowledge and skills to meet the requirements of the issue. 

Key words: vector, parallelogram, geometry, judgment, content, coordinate system. 

 

  

172



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О БИОРАЗНООБРАЗИИ 

В КУРСЕ БИОЛОГИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

Абдуллаева Тарана Гейс КЫЗЫ 

Доцент Азербайджанского Государственного Педагогического Университета 

 

Ализаде Гюнай Гянджим КЫЗЫ 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

В настоящее время в системе среднего образования, в том числе и биологического, на 

первое место выходят проблемы, связанные с обновлением его структуры и содержания, 

обеспечивающие достижение нового качества образования. Эти проблемы требуют 

изменения приоритетов в биологическом образовании, переосмысления целей и 

приведения его содержания в соответствие с новыми потребностями общества, 

мировыми тенденциями, достижениями науки о жизни на современном этапе.  Термин 

"биологическое разнообразие" используется активно не менее полувека и в его 

современной трактовке включает всю совокупность форм жизни на Земле, а также 

разнообразие биотических сообществ, формирующихся в разных средах обитания. 

Биоразнообразие напрямую связано с устойчивостью экосистем и биосферы в целом и 

зависит от изменения экологических факторов, в первую очередь антропогенных в связи 

с усиливающимся воздействием человека на биосферу проблема сохранения 

биологического разнообразия на всех уровнях – от организменного до популяционно-

видового и экосистемного - становится всё более актуальной. Сокращение 

биоразнообразия может иметь серьёзные экономические, эстетические и моральные 

последствия, так как представляет прямую угрозу существованию человека как вида. По 

разным оценкам, наша планета может потерять за грядущие 50 лет от 'Л до Vi своего 

биологического разнообразия. Мировое сообщество проявляет в связи с этим 

беспокойство, о чём свидетельствует принятие Конвенции о биологическом 

разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992), которая, в частности, призывает использовать 

средства массовой информации и общеобразовательные программы, чтобы помочь 

общественности понять важность биологического разнообразия и необходимость 

принятия мер по его сохранению. На сегодняшний день проблема биоразнообразия 

находит недостаточное отражение в школьной практике. Выпускники школы плохо 

знакомы с проблемой биоразнообразия планеты, биосферными функциями живых 

организмов, их ролью в экосистемах и в окружающей среде, биоразнообразием как 

уникальным явлением природы, от которого зависит устойчивость жизни. 

Ключевые слова: биоразнообразие, биологические знания, экосистема, окружающая 

среда. 
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BUILDING KNOWLEDGE ABOUT BIODIVERSITY IN THE COURSE OF 

BIOLOGY OF THE COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

ABSTRACT 

Currently, in the system of secondary education, including biological education, the problems 

associated with updating its structure and content, which ensure the achievement of a new 

quality of education, come to the fore. These problems require changing the priorities in 

biological education, rethinking the goals and bringing its content in line with the new needs of 

society, global trends, and the achievements of life science at the present stage. The term 

"biological diversity" has been actively used for at least half a century and, in its modern 

interpretation, includes the totality of life forms on Earth, as well as the diversity of biotic 

communities that form in different habitats. Biodiversity is directly related to the sustainability 

of ecosystems and the biosphere as a whole and depends on changes in environmental factors, 

primarily anthropogenic due to the increasing human impact on the biosphere, the problem of 

preserving biological diversity at all levels - from organismal to population-species and 

ecosystem - is becoming increasingly relevant. . The reduction of biodiversity can have serious 

economic, aesthetic and moral consequences, as it poses a direct threat to the existence of man 

as a species. According to various estimates, our planet may lose its biological diversity from 

'L to Vi' in the coming 50 years. The world community is concerned about this, as evidenced 

by the adoption of the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992), which, in 

particular, calls for the use of the media and educational programs to help the public understand 

the importance of biological diversity and the need taking steps to preserve it. To date, the 

problem of biodiversity is insufficiently reflected in school practice. School graduates are not 

familiar with the problem of the planet's biodiversity, the biospheric functions of living 

organisms, their role in ecosystems and in the environment, biodiversity as a unique natural 

phenomenon on which the sustainability of life depends. 

Key words: biodiversity, biological knowledge, ecosystem, environment. 
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ABSTRACT 

The promotion and consumption of indigenous minor fruits and vegetables could help to 

mitigate food insecurity and alleviate malnutrition in developing countries. Nutrient 

composition and antioxidant capacity of some fruits and vegetables were investigated during 

the present study. Proximate and mineral compositions were determined using standard 

methods of Association of Official Analytical Chemists. The result of the study revealed that 

proximate composition (g/100 g) on dry weight basis significantly (P < 0.05) varied. Mineral 

concentrations (mg/100g) also significantly (P < 0.05) varied with most abundant were P ( 340 

mg/100g) and Si ( 360 mg/100g) for handh, Ca (404.12 mg/100g) and K (298.24 mg/100g) for 

sustchal, Ca (248 mg 100 g) and P (525 g/100 g) for quince, Na (9.23 mg/100 g) and Fe 

(12.40 mg/100 g) for cherry. The results of antioxidant analysis showed that, all the fruits and 

vegetables studied had significantly (P < 0.05) different quantities of antioxidants. The results 

showed that minor fruits and vegetables contain appreciable amount of vital nutrients like 

protein, fibre, calcium, iron, zinc and antioxidants. Therefore, increase in the production and 

consumption of these nutrient-rich minor indigenous fruits and vegetables will help to 

supplement and formulate the diets and alleviate the problems associated with malnutrition in 

the country. 

Keywords:-  Minor fruits · Indigenous fruits · Phytochemicals · Minerals · Antioxidants 
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ABSTRACT 

Introduction- Fermentation is the most antique and economical method of improving 

nutritional and functional quality of millets. Numerous benefits of lactic fermentation of millets 

can be exploited to design novel and healthier foods. 

Objectives-The present study was conducted to optimize the fermentation process of barnyard 

millet by probiotic strain (Lactobacillus plantarum) to enhance the micronutrient content and 

antioxidant activity. 

Methods- Optimization of fermentation process was done by Response Surface Methodology 

(RSM). Barnyard millet was treated with probiotic fermentation by lactobacillus plantarum at 

temperature (300C-500C), time (4-30 hours.) and pH (3-7). The effect of these fermentation 

treatments was studied with regards to iron and folate contents, antioxidant activity [Total 

phenolic content (TPC), DPPH(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical scavenging activity 

and Ferric reducing antioxidant power (FRAP)], calcium, zinc and anti-nutritional factor 

(tannin) content of barnyard millet with the central composite design.  

Results- The optimized combination established for fermenting the barnyard millet was at the 

temperature of 400C, pH 5 and time duration of 38.86 hours. The statistical analysis showed 

that pH was the most important factor, had a highly significant influence (p < 0.01) on all the 

dependent variables. Mineral content and antioxidant activity significantly (p <0.05) correlated 

with pH and time of fermentation.  The experimental results showed that at optimum conditions, 

TPC content increased up to 76.64%, DPPH free radical scavenging activity was 72.57%, 

FRAP was 45.83% ,iron content reached up to 51.7%, calcium 79.51%, whereas zinc and folate 

increased up to 56.52% and 79% respectively. 

Conclusions-The study indicates that RSM was successfully used to optimize pH, temperature 

and time during fermentation by L. plantarum of barnyard millet enhance iron, folate; maximize 

TPC, DPPH%, FRAP, calcium and zinc content in barnyard millet flour. The fermentation 

process reduced the anti-nutritional factor and increased antioxidant activity and micronutrient 

content. The outcome of this study contributes to increase in the knowledge on LAB capacity 

to improve the nutritional and functional potential of fermented foods. 

Keywords: Barnyard millet, folate, iron, Lactobacillus, fermentation Response Surface 

Methodology 
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ABSTRACT 

A computational study of elastic and piezoelectric properties of crystalline ZnxCd1-xS obtained 

from a pseudopotential approach is presented. The calculatios were carried out using a 

pseudopotential approach within a modified VCA. Our findings were found to be generally in 

reasonable accord with those quoted in the literature. Other case, they were predictions. The 

composition dependence of all features being studied here in zinc-blende ZnxCd1-xS showed 

a monotonic behaviour. It is found that by alloying CdS with Zn, the resistance in ZnxCd1-xS 

to the deformations by a stress increases, the stiffness becomes more important, and the ratio 

of the mechanical energy accumulated in response to an electrical input or vice versa becomes 

weaker. Our findings are expected to provide useful information for understanding the elastic 

and piezoelectric properties of ZnxCd1-xS and for applications in optoelectronics.  

Keywords: Elastic properties; Piezoelectric properties; ZnxCd1-xS; Pseudopotential 

approach.. 
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ABSTRACT 

Machine learning technology is recently being applied to various fields.  It is a game-changing 

technique in digital marketing which records, analyses, and reuses the clicks and the comments 

about brands, learning the emotions relating to the brand. This analysis helps customers to 

personalize the product choice tools toward individuals, empowering the consumer to 

customize their purchases calls to each potential marketer.  The techniques backed by machine 

learning helps in enhancing customer’s choice by categorizing the various reactions toward 

brands engaging them at a much-customized level. This paper looks into the role of machine 

learning in determining Consumers’ Choice in Digital Marketing and the criteria various 

consumers uses in making their choice of products before purchasing. However, every day 

consumers make decisions on whether or not to buy a product. In some cases the decision is 

based solely on price but in many instances the purchasing decision is more complex, and many 

more factors might be considered before the final commitment is made. In an effort to make 

purchasing more likely, in addition to considering the asking price, companies frequently 

introduce additional elements to the offer which are aimed at increasing the perceived value of 

the purchase. The goal of the present work is to examine using data driven machine learning, 

whether specific objective and readily measurable factors influence customers’ decisions. 

These factors inevitably vary to a degree from consumer to consumer so a combination of 

external factors, combined with the details processed at the time the price of a product is learnt; 

form a set of independent variables that contextualize purchasing behaviour. The study sampled 

20 consumers that have always buy products online. Two instruments were used: questionnaire 

was used to collect information via Google form and able to extract people who have been 

regularly involved in digital marketing. Phone-based Interview was used to verify the exact 
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criteria used for their product choice. The two instruments contents were validated and 

considered reliable using contents and face validity approaches together with Chronbach’ Alpha 

reliability index of 0.78. Administering of instruments was done within one week. The result 

indicates that several variables are used by various consumers for their product choice 

depending on their consumer education on the product. The study concludes and recommends 

that consumer choice of product is dependent on the level of satisfaction derived and historical 

details of such products.  

Keywords: Machine Learning, Consumer, Products Choice, Digital Marketing   
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ABSTRACT 

Great firms know how to reward and retain loyal staff. Despite spending a large amount of 

money on hiring and training personnel, many companies see a major loss of talent each year. 

In today's ever-changing market, businesses must be able to anticipate technological 

developments and compete with enterprises all over the world. This criteria emphasises the 

importance of a company's ability to evolve via the learning and development of its personnel. 

Because employees' knowledge and talents are crucial to a company's ability to compete 

economically, securing and maintaining skilled people is critical in this process. To improve 

staff retention eighty percent of companies prepare and practise ahead of time. A good boss 

knows how to find and keep good employees. The goal of this study is to identify the factors 

influencing employee retention in the workplace by focusing on employee perceptions of 

retention tactics. This article describes research on employee perceptions of staff retention 

techniques conducted at the A. P. Shah Institute of Technology, Thane. The study's primary 

data was gathered directly from respondents using a questionnaire. Statistical tools such as 

ANOVA (Analysis of Variance) and the "t" test were employed to evaluate whether there was 

a relationship or difference between variables. Secondary sources were also used to acquire 

information about the study participants, such as records, personnel files, and documents. While 

a degree is the minimal criterion for employment at the institute, the study shows that faculty 

members can be instructed on how to improve their skills. Those with lower wages, according 

to the research, have an unfavourable perception of the company's worker retention initiatives. 

As a result, the employer may consider a compensation raise based on the employee's 

performance. Employees don't care about their age, relationship status, education, economic 

status, family type, family size, or where they live when it comes to employee retention 

stratigies, so they don't think about these things. 

Keywords: Employee perception, retention strategies, factors influencing employee retention. 
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 اعداد

 د.نشوى محمد عصام               د/ رشا حسن حسنى                  د/ نجوى كامل بصيله

أستاذ مساعد المالبس والنسيج       مدرس االشغال الفنية         أستاذ مساعد طباعة المنسوجات  

 كلية التربية النوعية              كلية االقتصاد المنزلى                     كلية االقتصاد المنزلى

 جامعة المنصورة   بمصر      جامعة الملك خالد بالسعودية            جامعة الملك خالد بالسعودية

 

 ملخص البحث

ت مدرسة البوب ارت فى اعادة تدوير الخامات االستفادة من جماليا  

فن البوب أرت وهو عبارة عن فن العامةهو نوع من أنواع الفنون الجميلة التي تعتمد على السخرية من الواقع و يتمثل في 

بار وغيرها يد أو الثقافات الشعبية وأحيانا تمثل هذه الصور اإلعالنات و األخمجموعة من الصور التي تمثل مجموعة من التقال

من مجريات أحداث تدور حول ملتقط الصورة  "   وتعود أصول فن البوب ارت الى كل من أمريكا الشمالية وبريطانيا 

أندي وارهول"” أما مؤسس فن البوب ارت هو … العظمى حيث ظهر بهما اساسيات فن البوب ارت  وهو فنان ولد في  … 

بنسلفانيا في الواليات المتحدة هو اول من قام بابتداع فن البوب ارتميالديا وكان مسقط رأسه في والية  1928عام   

التعليم يعتبر من أهم العوامل التى تنمى قدرات الفرد الذهنية، والفكرية، ويكسبه االنماط وكذلك القيم السلوكية مما يجعل عنده 

وشعور االنسان بذاته، ويوفر التعليم الكوادر قدره على فهم، واستيعاب المشكالت االجتماعية، وترسيخ الروابط االسرية، 

العلمية القادرة على البحث، واالبتكار، واالختراع، والتطور بما يسهم فى إحداث التقدم التقنى فى شتى مجاالت الحياة مما 

لمستهلكه باشياء واعادة تدوير خامات البيئة ا تجعل من معلم االشغال الفنية طاقة بشرية تساعد على تطور وسائل معيشة الفرد

.يستطيع االنسان االستفادة منها  

 فرض البحث:

 يمكن االستفادة من جماليات مدرسة البوب ارت فى اعادة تدوير الخامات 

 هدف البحث :

االستفادة من جماليات مدرسة البوب ارت فى اعادة تدوير الخامات توضيح امكانية   

 حدود البحث :

فنية باعادة تدوير الخامات المستهلكه مبنية على فكر البوب ارتمكانية مشغوالت يقصر البحث على ا  
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TAKE ADVANTAGE OF THE AESTHETICS OF THE POP ART SCHOOL IN 

RECYCLING MATERIALS 

 

 

ABSTRACT 

Pop Art, which is a public art, is a type of fine art that depends on the irony of reality and is 

represented in a group of images that represent a group of traditions or popular cultures, and 

sometimes these images represent advertisements, news and other events that revolve around 

the image capture. The origins of Pop Art are in North America and Great Britain, where the 

basics of Pop Art appeared... The founder of Pop Art is "Andy Warhol"... He is an artist born 

in 1928 AD and his birthplace in Pennsylvania in the United States was the first to Created by 

pop art  Education is one of the most important factors that develop an individual’s mental and 

intellectual capabilities, and earns him patterns as well as behavioral values, which makes him 

have the ability to understand and absorb social problems, consolidate family ties, and a 

person’s sense of self. Education provides scientific cadres capable of research, innovation, 

invention, and development. Which contributes to making technical progress in various fields 

of life, which makes the teacher of artistic works a human energy that helps in the development 

of the means of living of the individual Recycle spent environmental materials with things that 

humans can benefit from.Force search: 

The aesthetics of the Pop Art School can be used in the recycling of materials                                                                                                   

Search objective: 

Clarifying the possibility of benefiting from the aesthetics of the Pop Art School in recycling 

materials 

search limits  :  

The research is limited to the possibility of producing by recycling spent materials based on the 

idea of Pop Art 
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ABSTRACT 

The demand for lightweight materials in all types of manufacturing sectors calls for exploring 

newer materials or combination of different materials to obtain the desired functional properties 

along with the reduction in weight. This in turn opens a way to discover newer methods of 

manufacturing. Additive manufacturing (AM), also known as 3 D printing, fulfills all these 

needs. AM is a latest revolutionary technology in manufacturing where the materials are 

deposited layer by layer to achieve the component of required size and shape. Friction stir 

welding (FSW) and Friction stir processing (FSP) are the techniques used for joining and 

surface modification which utilize the heat produced due to the friction between the rotating 

tool and the workpiece. In these methods, the material is not melted but brought to the 

plasticizing condition so that the plasticized material flows due to the stirring action of the 

rotating pin and form the welding or modify the surface characteristics. Friction additive 

manufacturing (FAM) is a novel technique evolved by the combination of FSW, FSP and AM. 

This technology uses the principle of FSW and FSP. FAM is classified into Friction stir additive 
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manufacturing (FSAM), Friction surfacing additive manufacturing and Metal powder assisted 

additive manufacturing. FAM is a subcategory of sheet lamination (SL) process. This 

manufacturing method is used for fabricating the multi-layer sheet composites and nanoparticle 

reinforced composites. Improved mechanical, microstructural and structural properties can be 

achieved in the fabricated composites when compared to the conventional methods of 

manufacturing. The process parameters such as tool rotational speed, traversing speed, axial 

force, size of the metal particles, particle characteristics, size and shape of the stirring tool are 

the governing factors in deciding the properties. Defects such as porosity, non-uniform 

microstructure and improper bonding observed in other methods of lamination or coating 

techniques are reduced to the negligible amount by the FAM process. Exponential growth of 

AM demands for more elaborate research in this regard. This review article discuss about the 

types, principles, process parameters used, its effect on properties of the fabricated product and 

applications of FAM. 

Keywords: Friction Stir Welding, Friction Stir Processing, Additive Manufacturing, Sheet 

Composites 
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ABSTRACT 

Present study was planned to investigate the kinetics of metals like Manganese, Magnesium, 

Iron, Copper and Cobalt leaching from discarded ore using organic acids as leaching reagents. 

The analysis was carried out to optimize the effect of acid concentration, leaching time, L/S 

ratio and stirring speed according to orthogonal array design. Furthermore, a kinetic model was 

applied to indicate the effects of these parameters on the leaching of metals from discarded ore 

in organic acids medium. Leaching reaction was controlled by product layer diffusion control 

process to confirm the shrinking core model equation 𝑘𝑑𝑡 = 1 −
2𝑋𝐵

3
− (1 − 𝑋𝐵)2/3. The 

apparent activation energy was found to be 14.96kjmol-1 and order of a reaction was one. Raw, 

leached and residues samples were characterized by using different analytical techniques such 

as Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), Inductive Coupled Plasma, Optical Emission 

Spectrometry (ICP-OES) and X-ray Diffraction (XRD). The results thus obtained were 

analyzed statistically by applying appropriate design. Process parameters (agitation (rpm), 

leaching time, pulp density (L/S), formic acid and citric acid concentration) were evaluated on 

the responses for metal ions dissolution. The optimum conditions at which maximum metal 

dissolved, was chosen. Therefore, for maximum recovery of metal ions, the values 

recommended of proposed parameters were agitation 500 rpm, leaching time 120 minutes, L/S 

ratio 10g/ml, formic acid concentration 0.8 M and citric acid concentration 0.6 M. Thus, 69.56% 

(Mg), 71.45% of Fe, 93.44% of (Cu), 72.42% of (Mn) and 74.66% (Co) metal ions were leached 

out under optimized conditions. Taken together, our optimized conditions for recovery will 

enable us to implement the process on an industrial scale. Furthermore, percent yield of metal 

ions recovery from discarded ores will be maximum, thus it will be cost effective. 

Keywords: Leaching, metal ions, orthogonal array design, shrinking core model, process 

parameters 
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ABSTRACT 

The concept of «marketing mix», in its most famous version 4P, has passed all the stages of 

evolution, characteristic of the theory of marketing. The concept of «marketing mix» is a subject 

of discussion, both among scientists and practitioners. Undoubtedly, 4P is an important element 

in marketing theory and practice. Apparently, the economic mechanism has undergone 

numerous changes since the president of the American Marketing Association, Neil Borden, 

first coined the term «marketing mix» in his speech at a meeting of the Association of American 

Marketers in 1953. And also since Jerome McCarthy grounded the concept of the 4P marketing-

mix in 1960 as a set of factors that managers use as a tool to achieve this goal [Pogoreluy 2016]. 

The main approaches of digital marketing models based on the concept of «marketing mix» are 

described in this research. The main components of the models such as: Internet marketing 

complex «5W» of D. Mosley-Matchett, E-marketing mix «8Р» of researchers at the National 

Taiwan University. (S-Y. Chen), set of elements of an effective website «6С» of D. Chaffey, 

R. Mayer, K. Johnston, F. Ellis-Chadwick, Web Marketing Complex of «4S» 

E. Сonstantinides, Digital marketing complex (E-marketing mix) «4Ps+P2C2S3» created by 

K. Kalyanam and S. McIntyre, Digital marketing mix «3С+І» of A. Pastore and M. Vernuccio, 

client-oriented information model «SIVA» of Chekitan S.Dev  and Don E. Schultz, Digital 

marketing complex «2P+2C+3S» presented by O. Otlakan are described. The comparative 

characteristics of the models, the pros and cons of each for using them in integrated Internet 

marketing are shown. Structure of Integrated Internet marketing tools based on «marketing 

mix» concept is created.  The goal of this article is to consider the scientific approaches to the 

components of the «marketing mix», identify the pros and cons of each model, and identify 

those components that will characterize the modern Integrated Marketing system. 

Key words: Integrated Internet marketing (IIM), marketing-mix, 4P, synergy  
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ABSTRACT 

The tailings dumps and soils in the Tarniţa-Ostra area, Suceava County, Romania and the 

surrounding waters contain significant amounts of heavy metals and arsenic, which are very 

toxic to humans and the environment. Samples of solid sterile were collected from tailings 

dumps and the surrounding soil and analyzed for total metals and arsenic by atomic absorption 

spectrometry (AAS). In the tailings dumps, high concentrations of heavy metals, such as copper 

(3.12 g/kg), arsenic (0.68 g/kg), lead (2.67 g/kg), zinc (0.43 g/kg) and barium (0.54 g/kg) have 

been measured, which pose a high risk to the environment and public health through the food 

chain. The large amounts of Cu, Fe, Pb, Zn, Al and As found in that environment inhibited 

significantly the wheat seed germination (Triticum aestivum L.), in biological experiments. We 

concluded that the germination of wheat seeds could be used as a marker of environmental 

toxicity. However, the noxious metal ions and arsenic anions can be removed by treating the 

aqueous extracts with sodium hydroxide solutions, when the germination parameters recovered. 

The quantification of heavy metal levels indicated the potential ecological risks and 

contamination status of the tailings dumps. Nevertheless, wheat germination-based biotests can 

be reliable and inexpensive biological markers, which can be used to evaluate the harmful effect 

of heavy metals and arsenic on the living organisms.  

Keywords: heavy metals, arsenic, contamination, Tarniţa-Suceava, biological markers. 
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ABSTRACT 

Complete scenario of cosmic evolution from emergent phase to late time acceleration (i.e.non-

singular ever expanding Universe) is a popular preference in the recent cosmology. Yet 

one can’t exclude the idea that other type of evolution pattern of the Universe may also 

be possible. Especially, the bouncing scenario is becoming a matter of interest now a days. 

The present work is an exhibition of such a different pattern of cosmic evolution where 

the evolution of Universe has been shown as a cyclic thermodynamic process. Under dif- 

fusion mechanism (non-equilibrium thermodynamic process), the cosmic evolution has been 

modelled as [ emergent accelerated expansion decelerated expansion decelerated 

contraction accelerated contraction emergent] . 

Keywords: Non-equilibrium thermodynamics, Non singular evolution of Universe, Cyclic 

evolution, Diffusive fluid. 
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ABSTRACT 

Ferdinand de Saussure's Cours de linguistique generale (1915) brought le signe linguistique and 

signification into limelight. Sign, signification and semantic became synonyms, since sign 

made intellegible what was otherwise incomprehensible. Already existing achieved higher 

intelligibility with the arrival of sign. It was Josef Simon in Philosophy of the Sign who said 

that sign signifies in the contemporary what cannot be made present, distinguishing present 

day's significations of signs from the erstwhile prevailing ones. Earlier, in the realm of signified, 

signification was rather readily available, but in the present signs take us to other language 

signs, ad infinitum, postponing/deferring signification and semantic. So diferring/deferring 

cotinues. Saussure clarified that language does not deal with objects, rather it deals with 

ideas/concepts, thus facilitating use of language on the twin levels of literal and metaphorical. 

Earlier, Rhetoric differentiated between res and verba, or things and words, consequent human 

employment of signs for signification, operating in the ontological realm of language. 

Naming/identifying people and things, objects and ideas as also to comprehend that christening 

process that signs and signification acquire importance.  
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ABSTRACT 
In 2018, P. Sathishmohan, V. Rajendran, L. Chinnapparaj and K. Radha introduced a new class 

of closed sets called  generalized -  star closed  briefly * closed -g  sets  and * open -g  sets 

in topological spaces and also investigated basic properties and applications of * closed -g  

sets.  In  this paper, we introduce a new class of mappings called * continuous -g  functions, 

* irresolute functions, -g  * open -g  functions, * closed -g  functions, Pre * open- -g  

functions, and Pre * closed- -g  functions and investigate fundamental properties and 

characterizations of these new types of mappings in topological spaces.  

Mathematics Subject Classification (2020): 54C05, 54C08, 54C10. 

Keywords and Phrases: Topological space, * closed -g  set, * open -g set, * interior -g set, 

* closure -g  set, * continuous -g  function, * irresolute -g  function,  * open -g  function,  

* closed -g  function, pre * open- -g  function, pre * closed- -g  function. 
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ABSTRACT 
In 2014, Dr. Haji M. Hasan introduced and studied properties of a new class of sets in 

topological spaces generalized *i closed  briefly *i closedg sets and *i openg sets.  We will 

extend the concept of compactness via *i openg  sets by introducing *i compactnessg  in 

topological spaces and will investigate their relationships among them as well as their 

characterizations by making use of generalized mappings including *i continuousg functions 

and *i irresoluteg  functions. The objective of this paper is to introduce the new concepts called 

*i compactg  space, *i Lindelofg  space, countably *i compactg  space, 

almost *i compactg  space, and mildly *i compactg  space in topological spaces and 

investigate fundamental properties and characterizations of these new notions in topological 

spaces. 

2020 AMS Subject Classification. Primary: 54B05, 54D20, 54D30. 

Key Words and Phrases:  Topological space, *i closed set,g  *i open set,g  *i compactg

space, *i Lindelofg  space, countably  *i compactg space, almost *i compactg  space, mildly  

*i compactg space    
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ABSTRACT 

Pemphigus Vulgaris is an uncommon chronic autoimmune skin disease. It is probably life-

threatening and results in extreme blisters on the skin and mucous membrane which leads to 

flaccid bullae and erosions. The scalp is often concerned and the hair loss is hardly seen. In this 

case, the blisters advance on the surface of the skin in the scalp, which subsequently wrecks 

down to structure erosions leading to ulcers. The erosions are very big and painful. Unusual 

hair loss is the clinical manifestation of Pemphigus Vulgaris. The patient suffers hypo 

pigmented patches current over the trunk, abdomen, face, and lower limbs. We are reporting 

here that the affected person had two erosions, and blanketed crusts current over the scalp, face, 

anterior chest, and posterior element of the trunk. The person was treated with antibiotics, 

immunosuppressant, systemic and topical corticosteroids, along with that continuous essential 

supplement were once supplied to the patient which resulted in the scientific remission and 

regrowth of scalp hair. In this exploratory scientific study,  the safety and efficacy of systemic 

steroidal therapy, supportive systemic care, and topical creams were proved. Systemic 

corticosteroid therapy and immunosuppressant therapy are effective in the restoration of the 

patient from Pemphigus Vulgaris. The erosions on the surface of the scalp and other body 

regions have healed and complete growth of hair was found for this reason the patient's 

circumstance has been seen to be normalized. It is a recurrent disorder if it is now not healed/ 

treated. The effects established that affected persons were cured via the treatment which was 

conducted in our tertiary care teaching hospital. 

Keywords: Desmogleins; Pemphigus Vulgaris; Erosions. 
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ABSTRACT 

Derek Walcott is among the postcolonial poets and writers who adapted the English language 

as their primary way to send their messages across the world. English language and culture 

opened many doors for Walcott and allowed him to express his creativity in ways that his native 

language did not allow. As a Saint Lucian poet of African descent, he witnessed the effects of 

long periods of colonialism on his homeland, and many of his poems are concerned with issues 

regarding his native land and the oppression it faced under the monarchy of France and Britain. 

On the one hand, he felt sentimental towards his country and ancestors and the suffering they 

endured during colonialism; on the other hand, he was drawn to the erudite culture of the west 

and the versatility and richness of the English language. These substantial sentiments 

confronted Walcott with an inescapable identity crisis, but at the same time, gave him the ability 

to flourish and thrive in the world of literature. This paper explores ideas of Cultural Hybridity 

and Ambivalence in Walcott’s selected poems within the backdrop of Homi Bhabha’s 

postcolonial theories. Using Bhabha’s insights, this paper demonstrates how Walcott reflected 

his hybrid identity and ambivalent thoughts in some of his greatest works of poetry. 

Keywords: Cultural Hybridity, Ambivalence, Postcolonialism, Derek Walcott, Omeros 
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ABSTRACT 

In the developing countries, approximately 3.4 billion people are in the demand of plant-based 

or traditional medicines as these medicines. All parts of the Ocimum basilicum plant is 

traditionally have been used equally in the diet and as medicine to cure and manage several 

diseases including diabetes, ulcerative colitis, gastritis, and cardiovascular diseases, the 

present study aimed to investigate the antidiabetic activity, Total antioxidant capacity and 

phytochemical screening of the Moringa oleifera leaves extracts on Streptozotocin-induced 

diabetic rats. The rats were made diabetic after peritoneal injection of Streptozotocin. The 

fasting mean blood glucose level was determined before and after treatment with both aqueous 

and ethanol extracts. To predict the insulin resistance in rats their insulin and glucose levels 

were also determined. Data were evaluated statistically with the level of significance set at 5%. 

The dose level up to 5000 mg/kg of body weight for both extracts was not found to be lethal 

indicating that LD50 values are higher than this dose. Aqueous extracts of O. basilicum with 

500 mg/kg body weight decreased raised blood glucose levels many fold as compared to the 

ethanol extract.  Phytochemical screening of the two concentrates demonstrated the presence of 

flavonoids, phenolic, steroids, tannins, and saponins compounds while anthraquinones and 

alkaloids were found to be absent in both extracts. Plasma biochemistry (blood glucose level, 

glycation level, liver enzyme, and cardiac enzyme) was carried out in the laboratory by 

using appropriate methods. In conclusion, a maximum reduction in blood glucose level was 

shown by the aqueous extract with 500 mg/kg of body weight. Reduction in the blood glucose 

level of O. basilicum leaves extract is considered to be due to the presence of antioxidant 

components the flavonoids.   

Keywords: Ocimum basilicum, Antidiabetic activity, Antioxidant activity, phytochemical  
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ABSTRACT 

The paper measures impact of corporate social responsibility (CSR) on business reputation 

(brand) of small and medium enterprises (SME) of the tourism industry in Khanh Hoa province, 

Vietnam. The research is carried out in two phases: preliminary research and main research. 

Preliminary research aims to identify attributes of CRS affecting business reputation, develop 

research hypotheses and build scale measures. The main research was conducted through a 

survey with 200 managers and customers of SMEs in Khanh Hoa’s tourism industry. The study 

uses the multiple linear regression analysis after evaluating the reliability and validity of scales 

and analyzing exploratory factors. The research findings indicate that eight CSR attributes have 

a significantly positive impact on the reputation of the SMEs. The study provides some 

management implications for the SMEs in enhancing their business reputation through 

improving CRS in their business practice.   

Keywords: corporate social responsibility, tourism, small and medium enterprise, Khanh Hoa, 

Vietnam. 
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ABSTRACT 

Fish are a good source of quality protein, but various diseases including parasitic infections 

pose a threat to fish cultivation, which is a valuable source of food and employment in 

developing countries. Parasite has a great effect on fish health, often the damage associated 

with these fish is relative to the rate of infection with the parasite. Therefore, the study aimed 

at assessing intestinal parasites associated with marine fishes sold in major market in Akure, 

Nigeria. A total number of thirty (30) frozen marine fishes which comprise of ten Clupea 

harengus (herrings), ten Scomber scombrus (mackerel) and ten Micromesistius poutassou (blue 

whiting)) of different sizes and weights were examined for intestinal parasites. The results 

revealed Eimeria spp and Goussia spp as parasitic protozoa common in M. poutassou and S. 

scombrus respectively. Grillotia smarisgora was noted to be the only parasitic cestode in M. 

poutassou while Hemiurus spp and Anisakis spp were parasitic trematode and nematode 

observed both in C. harengus and S. scombrus fishes respectively. Anisakis spp: a parasitic 

nematode was the most common intestinal parasites among the marine fishes with high 

prevalence of 70%. 80% and 90% in S. scombrus, C. harengus and M. poutassou respectively. 

Generally, there were no significant difference in the infection rates between the fish sexes 

(P>0.05). The study identified parasitic infection as one of the factors undermining fish 

production. Therefore, fish sellers should be enlightened to improve sanitation in handling and 

processing of fish.  
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ABSTRACT 

Shahnameh, composed in the 10th century by Ferdowsi, is one of the most significant classics 

of the world. The contents and the poet's style in describing events takes the reader back to 

ancient times, making him feel the events. This research tries to examine people and heroes in 

both Shahnameh of Ferdowsi and Aeneid of Virgil to assess their similarities and differences. 

Comparing mythological principles of the great epical works of the world’s literature, will 

enable us to understand them more profoundly. Thus we can appreciate better the greatness of 

the Shahnameh and also its complicated layers. This analysis attempts to compare both the main 

characters of two works and also those mythological similarities or differences we usually find 

in these masterpieces. In this article the significant differences and similarities between two 

masterpieces have rather focused on those components on which similarities of the two works 

are made. 

Keywords: Aeneid, Kayumars, Rostam, Siyavash, Shahnameh 
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ABSTRACT 

Effect of tuber sections and some processing conditions on the physicochemical properties of 

pre-gelatinized bitter cassava tuber (Manihot esculenta Crantz) flour was investigated. Flour 

samples were generated as fresh, boiled and steamed from the head, middle, tail and the whole 

tuber. All the samples were subjected to some physicochemical analyses such as pH, water 

absorption capacity (WAC), oil absorption capacity (OAC), swelling index (SI), total soluble 

solids (TSS), gelling point temperature (GPT) and boiling point temperature (BPT) in order to 

assess the effect due to pre-milling heat treatment and post-milling rehydration properties of 

flour in different steeping solution of varying concentrations. The result showed that proximate 

composition and physicochemical properties of flour from the sections and whole did not differ 

significantly (p < 0.05). Other influencing factors such as tuber processing methods (TPM) 

effected significant differences (p < 0.05) on the physicochemical properties except for BPT. 

Effect of tuber processing duration (TPD) were statistically (p = 0.05) in all the test parameters 

except for pH. Steeping solution type (SST) showed no statistical difference for BPT and SI 

while steeping solution concentration (SSC) effected significant difference (p < 0.05) for SI, 

TSS and pH. Parameter analytical temperature (PAT) 30oC gave the least value for OAC, SI, 

TSS and WAC and was significantly different (p < 0.05) from 50oC and 80oC temperature 

profiles. 

Keywords: Cassava, physicochemical, flour, tuber sections, chemical additives.
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ABSTRACT 

Sweet potato (Ipomoea batatas L (Lam)) starch was isolated and subjected to physical, 

chemical and enzymatic modifications to generate hydrothermally modified (HMSPS), acid 

modified (AMSPS) and enzymatically modified (EMSPS) sweet potato starches. The proximate, 

physicochemical, pasting characteristics, light transmittance, freeze thaw stability of the native 

and modified starches were characterized. Results obtained revealed that moisture, ash and 

protein contents were reduced following modifications. Hydrothermal modification (HMSPS) 

caused an increase in swelling power, solubility and water binding capacity while acid and 

enzymatic modifications reduced them. Also, there was significant reduction (p < 0.05) in 

sediment volume of all the modified starches with EMSPS (1.41 ml) having the least value. 

Breakdown (BD) and peak viscosity (PV) values declined for all modification with EMSPS 

having the least values of 519cP and 2027cP respectively for BD and PV. However, EMSPS 

and AMSPS exhibited improved pasting characteristics, freeze-thaw stability and paste clarity. 

Keywords: Sweet potato starch; Hydrothermal; Acid; Enzymatic; Modifications 
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ABSTRACT 

Phenolic compounds present large potential applicability in pharmaceutical industry due to their 

antimicrobial, cicatrizing, antioxidant or anti-inflammatory activities. In the present study, 

combustion calorimetry and differential scanning calorimetry (DSC) techniques have been 

employed in order to obtain the thermochemical properties of monocyclic monoterpenes, 

carvacrol, thymol and eugenol. The enthalpies of formation values based on heat of combustion 

measurements are reported and compared to the literature and calculated data. Information 

about their stability were obtained by correlating the values of the experimental thermochemical 

quantity with the structure of the molecules using the group additivity scheme. The thermal 

behavior of the compounds and the phase transition parameters occurring by heating were 

revealed from power compensation differential scanning calorimetry (DSC) and simultaneous 

thermogravimetry-differential scanning calorimetry TG-DSC mesurements. The obtained 

values for the enthalpies of combustion and formation  are completing the missing data and 

updates the existing databases. These results could be used for a better explanation of their 

behavior when they are involved in different biological processes in the living body with 

feedback for drug monitoring and diagnostic/therapeutic control. 

Keywords: phenolic compounds, enthalpy of combustion and formation, TG/DSC  
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ABSTRACT           

  

Morphological Responses of Tomato (Solanum lycopersicum) and Pepper (Capsicum annum) 

to Abattoir Waste Effluent were investigated. This is aimed at determining the effect of abattoir 

effluents on some growth parameters and heavy metal contents of the selected vegetables. 

Effluents were collected early and transferred to black polythene bags to prevent algal growth. 

A screen house experiment was set up to house the pots. This was necessary to protect the plants 

from rainfall contaminations and to avoid being destroyed by rodents as the plants develop. Soil 

samples were collected and transferred to the pots while representative samples were taken to 

the laboratory for analysis. Preliminary soil analysis was carried out at the Department of Crop, 

Soil and Pest Management, School of Agriculture and Agricultural Technology, Federal 

University of Technology, Akure. The following physicochemical properties of the treated soil 

with effluents were determined; dissolved oxygen, conductivity, nitrogen, phosphorus, copper, 

iron, organic matter and organic carbon. Seeds of Solanum lycopersium and Capsicum annum 

were sown into perforated plastic pots (30 cm diameter and 33 cm depth) filled with 10 kg of 

topsoil. The seedlings were allowed to establish for 21 days before the commencement of 

effluent treatment. The following morphological growth parameters were determined; Plant 

height, number of leaves/plant, leaf length, stem diameter, fresh weight, dry weight and leaf 

weight ratio. There was an increase in the number of leaves, plant height and stem diameter in 

both tomato and pepper varieties studied. This project concluded that abattoir effluent increases 

some growth parameters in Solanum lycopersicum with contrasting decrease in the plant height 

of Capsicum annum, under high concentrations which possibly suggest an adaptive mechanism 

developed by plant under stress. The mechanism of detoxification of plants growing in polluted 

areas should be explored. In this research, irrigation of tomato and sweet pepper with 100% 

abattoir wastewater was the best treatment for their production and is, therefore, recommended 

as a substitute for fertilizer for enhanced growth, yield and nutritional quality of tomato and 

pepper. 

Keywords: Abattoir, effluents, pollutants, wastewater 
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ABSTRACT 

Recurrent word combinations that serve specific discourse functions and are familiar to 

proficient language users constitute manifestations of what is commonly known as “formulaic 

language” (Wray, 2002). An important type of the linguistic units that help to shape text 

meanings, contributing to its naturalness of expression and identifying its register affiliation, is 

known as “lexical bundles” (Biber et al., 1999). The term denotes sequences of three or more 

words that are frequently repeated in natural discourse and thus constitute basic lexical building 

blocks of a register or genre. In recent years, lexical bundles have become a focal topic in the 

linguistic analysis of academic discourse, where their fluent use is believed to reflect competent 

participation in academic community. Lexical bundles in academic settings have been studied 

from numerous perspectives, including disciplines (e.g. Hyland, 2008), genres (e.g. Biber et al., 

2004) as well as the writers’ cultural affiliations (e.g. Ädel and Erman, 2012), levels of expertise 

(e.g. Cortes, 2004) and the English varieties they use (e.g. Liu, 2012). Less prolific seems to be 

research into variation in academic phraseology across the main rhetorical sections of research 

articles. This presentation seeks to contribute to the body of research on the formulaicity of 

academic written English by adopting a text-internal perspective on the use of lexical bundles 

across four main rhetorical sections (i.e. Introduction, Method, Results, Discussion) of English-

medium research articles in the discipline of public health. The corpus linguistic approach is 

used to explore a corpus of 200 research papers published between 2019 and 2020 in four 

leading journals of the discipline. The aim is to identify salient shared and section-specific 4-

word bundles, calculate their respective frequencies and classify them structurally and 

functionally. WordSmith Tools 6.0 (Scott, 2012) is used to generate lists of the target bundles 

and to concordance examples of use to determine their functions. The results show that the 

Method is the most formulaic section, containing the greatest number of bundles, including 

those most frequent and section-specific ones. The sections also differ in the extent to which 

they exploit the distinct structural and functional categories of shared bundles to fulfill their 

individual communicative needs. 

Keywords: academic English, research article, lexical bundles, text-internal perspective. 
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ABSTRACT 

Kouprey (Bos sauveli) is one of Bovidae species from Cambodia. Unfortunately, this species 

never found at year 1970 and was stated as an extinct species since year 1996 by IUCN Red 

List. This study was aimed to determine the origin of Kouprey based on mitochondrial 

Cytochrome b (Cyt-b) gene (1140 bp). A total of fiveteen (15) Cyt-b gene sequences from 

Kouprey (1 sequence), Gayal or Bos frontalis (4 sequences) and Banteng or Bos javanicus (10 

sequences) were collected from GenBank for the sequence analysis. Results showed that 

Kouprey has two genetic introgression from Gayal and Banteng. However, the genetic 

introgression of Banteng was higher than those in Gayal. Interestingly, Kouprey has close 

genetic relationship with Banteng from Myanmar (Bos javanicus birmanicus) based on the NJ-

tree. In conclusion, Kouprey was confirmed as the hybrid species from Banteng and Gayal 

based on Cyt-b gene sequence.  

Keywords: Cyt-b gene, GenBank, Kouprey, NJ-tree 
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ABSTRACT 

According to World Health Organization (WHO), over 435 million people are directly affected 

by Chronic Respiratory Diseases (CRD), and over 03 million people die each year due to 

respiratory disorders. Chronic Respiratory Disease (CRD) is not a disease itself but an abundant 

group of respiratory diseases, these are COPD, Asthma, Lung Infections, Acute Bronchitis, 

Cold & Flu, Viral Infections (COVID-19), and various other respiratory diseases. To detect 

these respiratory issues at early stages, a chest belt is made with the Arduino Nano 33 BLE 

Sense, having built-in IMU and Microphone Sensor. To detect the highly impacted body part 

due to coughing, the placement of IMU sensor have been tried at multiple positions, like 

Abdomen, Lower Chest, and Upper Chest. Out of them, the Upper Chest is found be the highly 

impacted body part. Besides this, body positions of subjects are also considered, like standing 

and sitting position and found that, standing position of subject have better range of readings. 

The dataset has been taken from 15 different subjects, 08 of them were males and 07 of them 

were females. Dataset is equally divided into 03 different age groups, 05 subjects are below age 

21, 05 of them having age between 22 to 40 and 05 of them having age above 40. Total sample 

size of dataset is 4500, and it makes 300 sample size of each subject. The dataset is divided into 

3 different classes, each class having sample size of 1500. After collecting dataset, Machine 

Learning models are analyzed, which includes SVM, Random Forest, Decision Tree, KNN, 

GaussianNB and CNN are analyzed for best performance, along with it, feature extraction 

techniques of PCA, ICA and LDA have also been analyzed. Random Forest shown the best 

performance, with PCA feature extraction technique, having an Accuracy of 97.1%, Precision 

of 97%, Recall of 96.6% and F1-Score of 97%. Finally, the trained Machine Learning model is 

deployed to Arduino Nano 33 BLE Sense using TinyML. The file size of deployed model is 

387.5 KB, whereas RAM utilization is of 97 KB. Based upon the trained Machine Learning 

model, it will process the data, obtained from IMU and Microphone Sensor, to classify, whether 

the subject has normal breathing, moderate cough, or severe cough relating with COPD, 

Asthma, Cold & Flu and Viral infections. 

Keywords: TinyML, Random Forest, CNN, IMU, Respiratory Dysfunction. 

  

204

mailto:dushyantkumar464@outlook.com
mailto:attiya.baqai@faculty.muet.edu.pk


 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

PHENOTYPIC AND GENOTYPIC DETECTION OF BLANDM AMONG DRUG-
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Aım Of The Study: In the past few centuries, a widespread increase of antimicrobial resistance 

has been observed among Klebsiella species. The multiple drug resistant strains of the genus 

Klebsiella are becoming a serious threat in clinical settings due to their involvement in severe 

invasive and non-invasive infections. Their strong enzymatic activity against several broad-

spectrum antibiotics has led to the emergence of resistance in these strains. These enzymes 

include beta-lactamases, extended-spectrum beta-lactamases (ESBL), AmpC beta-lactamases, 

and carbapenemases. These resistance enzymes are capable of hydrolyzing various broad-

spectrum drugs like extended spectrum cephalosporins and carbapenems. The present study 

was conducted with the aim to determine the emerging resistance among Klebsiella strains by 

identifying the production of carbapenemase enzyme phenotypically and frequency of NDM 

resistance gene by polymerase chain reaction.  

Methods: In this study, 236 gram-negative isolates from different clinical laboratories were 

subjected for identification. Out of 125 isolates were found as Klebsiella species by using 

standard microbiological techniques. Phenotypic detection of Carbapenamase producing 

Klebsiella species was performed by Modified Hodge Test. Phenotypic findings were then 

checked and compared with genotypic results obtained by using the Polymerase chain reaction 

(PCR) the detection of resistance genes responsible for the production of Carbapenamase. 

Results: In this study, only 6 (5%) Klebsiella isolates were found to be positive for 

carbapenemase production by using phenotypic method; however 3 isolates out of 125 were 

screened positive for the gene NDM-1.    

Conclusıon: Carbapenems were considered as the last resort for the treatment of infections 

caused by gram-negative isolates, and it has been observed that resistance against these drugs 

is spreading widely. Before prescribing any empirical treatment, it is important to evaluate the 

antibiotic susceptibility, phenotypic screening as well genotypic screening (where possible) for 

implementing strict antibiotic control policies in health care settings, hospitals, laboratories, 

etc.  

Keywords: NDM, Carbapenemase, Klebsiella  
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ABSTRACT  

Background: Cancer is an uncontrolled, undesired rapid expansion of cells due to genetic 

variations and alterations in somatic and germline cells. Worldwide Breast cancer is the major 

root of death in females and it may be benign and metastatic. Chronic inflammation gives rise 

to increase cytokines and chemokines that causes mutation in cells. It may also sub divided 

based on histological levels. Involvement of both proto-onco and onco suppressive genes in the 

progression of female breast cancer are the key to investigate and identification of new early 

diagnostic methods to confirm breast cancer patients. Proto-onco gene silencing, genetic 

markers are the effective ways in saving life of cancer patients. Current study was designed to 

investigate the expression level of onco-suppressor low density lipoprotein receptors (LRPIB) 

play crucial role to arrest the cell. TTN is proto-onco gene, and its level is higher during breast 

cancer 

Results: Results revealed that the expression level of the LRPIB was significantly (P>0.05) 

down regulated in breast cancer patients. Histological examination showed multiple layering, 

hyperplasia, and complete distortion of ductal and glandular epithelial of breast gland in breast 

cancer patients. 

Conclusion: The overall gene expression analysis and histopathological result concluded, 

down regulation of onco-suppressor and upregulation of proto-onco genes in breast cancer 

patient as well as histopathological results revealed multilayering and distortion of breast gland 

tissues in breast cancer patients. 

Keywords: cancer, LRPIB, TTN genes, proto-onco genes   
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ABSTRACT  

Diabetes mellitus is due to inadequacy of beta cell to secrete insulin or inability of body to use 

insulin. In this study synthetic derivative of chalcone(2E)-3-Phenyl-1-(3-pyridinyl)-2-propen1-

one was used against diabetics to analyze and transverse its effect. In this study 50 albino rats 

were allocated into 5 major groups and each group having ten rats. Induction of diabetes was 

done with single dose of Alloxan monohydrate intraperitoneally(130mg/kg). Group 1 was 

negative control while Group 2 marked as diabetic. In Group 3 synthetic antidiabetic drug 

glibenclamide was administered. In group 4 and group 5 synthetic chalcone with dose rate of 

5ml/kg and 10ml/kg. Physical parameters were considered for 30 days. On weekly basis glucose 

level was noted in condition abstain from feeding. Afterward 4-week treatments beheading 

were done in all groups then serum and tissue samples were taken. Renal function markers, 

lipids profile liver function markers, TAC, TOS, Insulin and glucose were checked in 

biochemical evaluation of serum samples. ANOVA and DMR were applied on all obtained 

data. Alloxan elevated the serum levels of glucose, TOS, creatinine, urea, uric acid, triglyceride 
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and cholesterol. In diabetic group there were prominent decrease in serum insulin, TAC and 

protein levels. Chalcone derivative administration reinstate normal level of insulin, glucose, 

TAC, TOS and all parameters. Histopathological examination was performed. In chalcone 

administered tissues samples beta cells regaining its normal. Results gathered from biochemical 

and histopathology put forward to us that chalcone derivatives having antioxidant and 

antidiabetic efficacy. Statistical report of all parameters deduced that results are significant 

(P<0.O5).     
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to identify the impact that the CoVid-19 pandemic has had on the 

macroeconomic development trends of the Western Balkan countries. The pandemic has had a 

negative impact on the economy globally, but in the most economically developed countries, 

the pandemic has had a more "mild" impact (due to their economic and financial strength), 

while in countries that are with economies in transition, as is the case in the Western Balkans, 

the impact of the pandemic on economic development has been much greater. Most of these 

countries are highly dependent on imports, foreign direct investment, remittances, and other 

economic factors that determine the economic development of the country, this negative impact 

is observed in the decline of macroeconomic indicators of these countries, such as: Gross 

Domestic Product (GDP), employment, national income, rising inflation, and so on. The 

economic structure of country is a chain interconnection, between many sectors, interconnected 

and interdependent, these different sectors, constitute the totality of economic development 

trends at the national level, such as, for example, manufacturing businesses , service, trade, 

agriculture, etc., then, the state through state institutions, financial companies (various banks 

and microfinance), potential customers, suppliers, various industries, etc., all these sectors, 

(somewhere more and somewhere less ), have been affected by the negative impact of the 

pandemic, any break in this chain, as a result of the pandemic has caused a negative reaction in 

economic indicators. The methodology used in this research is related to the analytical 

processing of empirical data in the economic sphere, from the official statistical reports of local 

and international institutions for the Western Balkan countries, with a critical look at the authors 

of the research, which aims to identify the most effective measures to deal with as few 

consequences as possible, the impact of the pandemic on economic development trends in these 

countries. 

Key words: Economy, Investment, Pandemic, Institutions, Employment, Transition, etc. 
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ÖZET 
Yem bitkileri, hayvan beslenmesinde, yeşil ot, kuru ot ve silaj yemi olarak yetiştirilen ya da 

otlatılarak değerlendirilen baklagil ve buğdaygil familyalarından müteşekkil bitkilerdir. 

Baklagil (Leguminosae familyası) yem bitkileri, yonca, korunga, fiğ, üçgül, yem bezelyesi, yem 

börülcesi, mürdümük, burçak ve diğerleri gibi bitkileri kapsamaktadır. Bu bitkilerden yonca, 

fiğ (adi, Macar ve diğer fiğ türleri) ve korunga Türkiye’de en fazla ekilen ve üretimi yapılan ve 

yeşil ot olarak değerlendirilen baklagil yem bitkileridir. Bu bitkiler, hayvan beslemede kaba 

yem açığının karşılanmasında başvurulan en önemli kaynakların başında gelmektedir. Aynı 

zamanda, hayvanların protein ve makro ve mikro besin element ihtiyaçlarının karşılanması 

açısından da önem arz etmektedir. 2021 yılında Türkiye’de 666.974 hektar alandan 19.310.959 

ton yonca (yeşil ot) üretilirken; toplamda 361.863 hektar alandan 3.989.934 ton fiğ (yeşil ot) 

(208.036 hektar alandan 2.471.203 ton adi fiğ (yeşil ot), 81.048 hektar alandan 1.097.255 ton 

Macar fiği (yeşil ot) ve 72.780 hektar alandan 421.476 tok diğer fiğ türleri (yeşil ot) olmak 

üzere); ve 174.417 hektar alandan 1.5461641 ton korunga (yeşil ot) üretilmiştir. 2021 yılı 

itibariyle yetiştiriciliği yapılan 57.519.204 adet küçükbaş (koyun, keçi) ve 18.036.117 adet 

büyükbaş (sığır, manda) hayvan varlığı bulunmaktadır. Türkiye’de hayvanların ihtiyaç 

duyduğu kaliteli kaba yem (yeşil ot, kuru ot ve silaj yemi, vb.) yeterli miktarda tarımsal 

kaynaklardan karşılanamamaktadır. Kaba yem ihtiyacı daha çok besin değeri düşük olan saman 

ve verim ve kalitesi çok düşük mera yemlerinden karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu araştırmada 

2012-2021 döneminde yonca, fiğ ve korunga (yeşil ot) ekiliş, üretim ve verimindeki değişimin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel 

Üretim ve Dış Ticaret İstatistiklerinden elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Baklagil yem bitkileri, Değişim, Türkiye, Üretim 
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INVESTIGATION OF THE CHANGE IN THE AGRICULTURE OF SOME 

LEGUME FORAGE CROPS ASSESSED AS GREEN FORAGE IN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

Forage crops are plants of legumes and grasses, which are grown as fodder for animal nutrition, 

green forage, dried green forage and silage or are evaluated by grazing. Legumes (family 

Leguminosae) fodder crops include plants such as alfaalfa, sainfoin, vetch, clover, fodder pea, 

cowpea, mulberry, vetch, etc. Among these plants, alfalfa, vetch (common, Hungarian and other 

vetch species) and sainfoin are the most planted and produced legume forage crops in Turkey. 

These plants are one of the most important sources used to supply with the roughage deficit in 

animal nutrition. At the same time, it is important in terms of supply with the protein and macro 

and micro nutrient needs of animals. In 2021, 19,310,959 tons of alfalfa (green forage) was 

produced from 666,974 hectares of land in Turkey; 3,989,934 tons of vetch (green forage) from 

a total area of 361,863 hectares (208,036 hectares of 2,471,203 tons of common vetch (green 

forage), 1,097,255 tons of Hungarian vetch (green forage) from 81,048 hectares, and 421,476 

tons of other vetch species (green forage) from 72,780 hectares); and 1.5461641 tons of sainfoin 

(green forage) were produced from an area of 174.417 hectares. As of 2021, there are 

57,519,204 sheep and goats and 18,036.117 cattle and buffalo animal assets. In Turkey, the 

quality roughage (green forage, dried green forage and silage, etc.) needed by the animals 

cannot be supply with in sufficient quantities from agricultural resources. The need for 

roughage is mostly tried to be supply with from hay with low nutritional value and pasture 

forages with very low yield and quality. In this study, it was aimed to examine the change in 

cultivation, production and yield of alfalfa, vetch and sainfoin (green grass) in the period of 

2012-2021. The data used in the study were obtained from Crop Production and Foreign Trade 

Statistics Turkey Statistical Institute. 

Keywords: Legume forage plants, Production, Turkey, Variation 
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ABSTRACT 

Closed-form expressions of some integrals involving Hermite polynomials that are encountered 

in many problems in physics field are obtained. The derived formulae are expressed in terms of 

Hermite polynomials and can be used as alternative expressions instead of the infinite series 

representation of the integrals. As applications some well-known integrals which correspond to 

some catastrophe caustic optics such as Olver, Pearcey, Swallowtail and Butterfly beams are 

treated. New amplitude representations of the mentioned fields are derived. 
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ABSTRACT 

Triazole is reported to have high synthetic potential for synthesis of many biologically active 

heterocyclic compounds. Oxadiazole can be helpful in the design of novel highly effective 

pharmaceuticals with a broad spectrum of bio responses.Triazoles constitute two different 

classes but 1,2,4-Trdiazole is the most potent one. The different 2,5-disubstituted-1,2,4- 

triazoles possess a large number of biological activities like anticancer, antifungal, anti- 

inflammatory and antibacterial. A series of new N-substituted derivatives of ibuprofen were 

synthesized in three phases. The first phase involved the sequentially conversion of ibuprofen 

acid to ester, hydrazide and 5-benzyl-1,2,4-triazole-2-thiol. In the second phase, N-substituted- 

2-bromoacetamides were prepared by reacting substituted aromatic amines with bromoacetyl 

bromide in basic media. In the third phase, 5-benzyl-1,2,4-triazol-2-thiol was stirred with N- 

substituted-2-bromoacetamides in the presence of NaH/DMF to get the target compounds. 

Spectral analysis was used to confirm the structures of synthesized compounds. The synthesized 

compounds were evaluated for biological activity and were found to have very 

good anti-cancer activity. 
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ABSTRACT 

Crop productivity is heavily reliant on seed quality. As a result, determining the seed harvested 

source is critical for successful sowing and long-term productivity. Peanut (Arachis hypogaea 

L.) production has dropped precipitously in salinity-prone areas, which must be addressed 

urgently. As a result, we investigated the performance of different seed types (normal and 

salinity grown seed) and cultivars (TG 37A and GG 2) under different water salinity levels. 

Plant growth and yield attributes were reduced when different salinity irrigation water levels 

(0.5 (control), 2, 4, and 6 dS m-1) were used. It increased sodium accumulation in both normal 

grown seed (NGS) and salinity grown seed (SGS) types of peanut kernel and cultivar (TG 37A 

and GG 2), with a steady increase in salinity levels established over a half-decade. For both 

cultivars, this reduction was more pronounced in SGS conditions than in NGS conditions. 

Except for 100-pod and 100-kernel mass, which were significantly higher in cultivar TG 37A, 

all of the tested parameters were higher in cultivar GG 2. As a result, reusing SGS reduced 

peanut pod yield (22-46 percent) under different water salinity levels than reusing NGS. As a 

result, to ensure better peanut production, avoid seed harvested in saline conditions. 

Keywords Peanut, salinity stress, saline irrigation, Seed quality, Nutrients 
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ABSTRACT 

Sesame oil a highly valuable oil due to bioactive properties, special taste, flavor and odor. 

Sesame seed usage is common in food and nutraceutical industries due to high contents of oil, 

protein and antioxidant. Its seed contains 42-54% quality oil. Sesame oil linoleic and oleic acids 

contents together account for 75–85% of all fatty acids. Oleic, linoleic, palmitic and stearic 

acids are major fatty acids of its oil. Three classes of unique proteins, (oleosin, caleosin, and 

steroleosin) were identified in sesame oil bodies. Application of cold-pressed sesame oil in the 

food industry is limited by its weak oxidative stability. Sesame oil produced by traditional hot 

water flotation method was produced the most preferred flavor. Sesame oil is a high-quality oil 

that is more expensive than other edible oils therefore becomes a target of economically 

motivated adulteration. 

Keywords: Sesame, Sesamum indicum L., edible oil, quality,  
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1. INTRODUCTION 

Sesame (Sesamum indicum L.) (Pedaliaceae) is a diploid (2n=26) dicotyledonous and old oil 

seed crop mainly grown in tropical and subtropical parts of the world for its oils and proteins. 

Sesame crop is grown for dry seeds as food; leaves and young branches as feed and diversified 

parts of the plant for the treatment of several diseases (Pusadkar et al., 2015). Main form for 

utilization of sesame seeds is roasting seeds, which provides nutrients to diets (Makinde & 

Akinoso, 2014). Sesame seed has sulfur-containing amino acids, particularly methionine. 

Proteins cover 15–25% dry weight of sesame seed or 30–50% mass of the defatted sesame cake 

(Tzen, 2021). Sesame seed usage is common in food and nutraceutical industries due to high 

contents of oil, protein and antioxidant. Sesamin, sesamolin and sesaminol lignan fractions 

prevent disorders of hypertension and aging. Sesame oil is useful to manage oxidative stress-

associated diseases (diabetes mellitus, atherosclerosis, chronic renal failure, obesity, 

rheumatoid arthritis) and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease. Sesame oil 

also decrease arachidonic acid and blood lipid levels, increase γ-tocopherol bioavailability and 

antioxidative ability, and provide anti-inflammatory and estrogenic activity. Most of these 

health promoting effects are related to lignans content (Kanu et al., 2010). 

Sesame is among oldest cultivated plants. Its seed contains 42-54% quality oil, 22-25% protein, 

20-25% carbohydrates and 4-6% ash. This composition varies with genetic and environmental 

factors (Akinoso et al., 2010). Sesame oil linoleic and oleic acids contents together account for 

75–85% of all fatty acids, with smaller amounts of stearic (5–6%) and palmitic acids (7–8%). 

Its oil contains micronutrients, vitamin K, sterols, natural lignan and tocopherols (Imran et al., 

2020). Sesame seed oil bodies are composed of triacylglycerols encapsulated by a monolayer 

of phospholipids embedded with three classes of proteins, oleosin, caleosin and steroleosin 

(Hsiao & Tzen, 2011). Oleic, linoleic, palmitic and stearic acids are major fatty acids of its oil 

(Parsaeian et al., 2020). Sesame oil, a high-quality edible oil source, comprises mainly 

triacylglycerols (>95%); the acyl chains esterified to the glycerol backbone are mostly 

unsaturated essential fatty acids. When compared with other edible oils, sesame oil is highly 

stable due to the effective antioxidant activities partly related to presence of lipid-soluble 

furofuran lignans (sesamin, sesamolin, etc). Three classes of unique proteins, (oleosin, caleosin, 

and steroleosin) were identified in sesame oil bodies and gene families encoding three oleosin, 

two caleosin, and two steroleosin isoforms were found in sesame genome. Caleosin and 

steroleosin were named after they first detected in sesame oil bodies. The structural 

organization of sesame oil body is a reference model for oil bodies in many plant species. These 
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three types of oil body proteins were also then detected in oil bodies of different seeds (Tzen, 

2021). 

Sesame has a small diploid genome, but the genetic basis of oil production and quality is 

unclear. Wei et al., (2015) sequenced 705 different sesame varieties to map sesame genome and 

investigated 56 agronomic traits in four environments and identified 549 associated loci. 

Researchers identified 46 candidate causative genes, related to oil content, fatty acid 

biosynthesis and yield. Many of these genes for oil content encode enzymes involved in oil 

metabolism. Two major genes associated with lignification and black pigmentation in the seed 

coat are also associated with large variation in oil content. 

Lignans are a group of compounds consisting of dimers of phenyl propane units. They are found 

in diverse forms distributed in a variety of plants. S. indicum plant is the main source of 

clinically important antioxidant lignans such as sesamin, sesamolin, sesaminol and sesamol 

which exhibit antihypertensive, anticancerous and hypocholesterolemic activities. Sesamin is 

synthesized from shikimic acid through phenylpropanoid pathway and metabolised into 

enterolignans to play a role in protection from several hormonal diseases (Dar & Arumugam, 

2013). Sesame lignans have also neuroprotective effects in several models of brain dysfunction 

(Shimoyoshi et al., 2019). Wild sesame (Sesamum mulayanum), is less oil-yielding but 

containing higher lignan in oil (Dutta et al., 2021).  

The methanol extract of S. indicum seeds was purified by Kuo et al., (2011) to afford 29 

compounds including 7 furofuran lignans. Among these isolates, “samin” was obtained from 

the natural source for the first time. In addition, “asarinin” and “sesamol” were generated by 

oxidative derivation from “sesamolin” and “sesamin”. Besides well-known sesamolin and 

sesamin, the minor sesame lignans (acuminatolide and pinoresinol) were also found as adequate 

active ingredients and potential sources for nutritional and pharmacological utilization. 

Vegetable oils are essential part of human diet for their health beneficial roles. Instead, fatty 

acid profile of most edible oil seed crops are imbalanced. This is the main reason for 

cardiovascular and autoimmune diseases. Advences in metabolic engineering, knowledge on 

genetic networks and regulatory hierarchies in plants offer new opportunities to tailor the 

composition of oil compositions to optimizate in food requirements (Bhunia et al., 2016).  

 

2. EXTRACTION AND QUALITY 

Quality of vegetable oils is related to bioactive compounds contents which may vary according 

to the extraction process (Ribeiro et al., 2016).  Conditioning of oil seeds which include 

roasting, flaking, size reduction, cooking, pre-pressing and drying is an important process for 
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the production of sesame oil (Akinoso et al., 2010). Sesame oil a highly valuable oil due to 

bioactive properties, special taste, flavor and odor. Consumers accept to pay higher prices for 

sesame oil to consume healthier food (Ozulku et al., 2017). 

Cold expeller pressed sesame seeds oil is among the most stable natural oil which varies in 

color from light to deep reddish-yellow (Imran et al., 2020). 

Oil recovery by traditional sesame oil extracting process by aqueous method may be improved 

by enzyme addition. Sesame oil was extracted by Hou et al., (2013) under aqueous extraction 

conditions with three kinds of enzymes (papain, trypsin and cellulase). Enzymes significantly 

improved the oil recovery. When the enzyme hydrolysis was performed with complex enzyme 

of papain 6,000 U, trypsin 400 U and cellulase 250 U/g oilseed, higher oil recovery (87.58 %) 

was achieved than the traditional aqueous extraction processing, and the oil was extremely 

fragrant. Moreover, the clear oil could fall directly from the centrifuge tube which greatly 

reduced the difficulty of separating oil. 

 
Fig. 1. Seed coat color variation in sesame (Cui et al., 2021). 

 

Chemical composition of oil extracted from roasted sesame seeds was compared with unroasted 

sesame oil by Ji et al., (2019). With roasting, the peroxide value and color development of oils 

were elevated while total tocopherols and sesamolin decreased. Increased roasting temperature 

or time facilitated sesamol formation in oil. The fatty acid profiles were independent of roasting 

conditions. There was a significant increase in polycyclic aromatic hydrocarbons with elevated 

temperatures and extended times. In general, favorable sensory qualities accompanied by a 

beneficial healthy composition of sesame oil may be attributed to the treatment by roasting at a 

temperature from 160 °C to 180 °C and a roasting time of less than 20 min. 
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Application of cold-pressed sesame oil in the food industry is limited by its weak oxidative 

stability. Solid acid catalysts with heat could promote the conversion of lignans. Lignans could 

be convert into asarinin, sesamol and other substances. Asarinin and sesamol contents increased 

when treated with the prepared catalysts. The quality and oxidative stability of cold-pressed 

sesame oils were enhanced (Yu et al., 2021).  

Steam explosion (an adiabatic expansion and conversion process of thermal energy into 

mechanical energy) was used to extract sesame seed oil. Steam explosion was performed with 

different pressure levels and retention time periods (2.0 MPa 10 s and 1.0 MPa 30 s). Steam 

explosion improved the oil extraction yield of sesame seed, and the quality of oil was slightly 

changed (Yi et al., 2019).The flavor of sesame oil significantly depends on the roasting 

conditions and the relative concentrations of volatiles. Volatile components from three varieties 

of sesame oil produced by roasting the seeds under different conditions were analyzed by Xu‐

Yan et al., (2012). Roasting temperature was significantly effective on the aroma of oils. 

Concentrations of the volatiles responsible for aroma such as pyrazines, furans, and sesamol as 

the temperature of roasted seeds were increased. However, concentration of alcohols and 

aldehydes were decreased with an increase in roasting temperature. Sesame oil produced by 

traditional hot water flotation method was produced the most preferred flavor. 

 

3. ADULTERATION 

Sesame oil is a high-quality oil that is more expensive than other edible oils, and therefore 

becomes a target of economically motivated adulteration (Yuan et al., 2020). Adulteration of 

foods exist for a long time and various analytical tests were reported to address this problem. 

Among them, authenticity of sesame oil has attracted much attention (Chen et al., 2018). There 

is usually some fake sesame oil in market that mixes sesame oil flavor into other kinds of edible 

oils to cheat customers, but it is hard to discriminate (Zhao et al., 2015). 

 

4. CONCLUSIONS 

Sesame oil a highly valuable oil due to bioactive properties, special taste, flavor and odor. 

Sesame seed usage is common in food and nutraceutical industries due to high contents of oil, 

protein and antioxidant. Sesame oil is a high-quality oil that is more expensive than other edible 

oils therefore becomes a target of economically motivated adulteration. Its seed contains 42-

54% quality oil. Sesame oil linoleic and oleic acids contents together account for 75–85% of 

all fatty acids.   
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Oleic, linoleic, palmitic and stearic acids are major fatty acids of its oil. Three classes of unique 

proteins, (oleosin, caleosin, and steroleosin) were identified in sesame oil bodies. Application 

of cold-pressed sesame oil in the food industry is limited by its weak oxidative stability. Sesame 

oil produced by traditional hot water flotation method was produced the most preferred flavor.  
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ABSTRACT 

Pregnancy is a period of enormous physiological and growth changes for mother and fetus with 

lifelong effects to the child. Early lifestyle and nutrition have long term effects on later disease 

and health of persons. Maternal-child health is an integral part of most nursing curricula. 

Improving maternal nutrition at pregnancy is needed to improve health outcomes of mothers 

and babies. Obesity has short and long term adverse effects for both mother and child. Obese 

women have elevated insulin resistance during early pregnancy. Mother-to-child transmission 

of HIV, Hepatitis B virüs, Human T-cell lymphotropic virus type 1 cause lifelong infection in 

offsprings. Maternal anemia is a well-recognized global health problem. Perinatal women are 

at risk of depression and/or suicidality. Midwives and maternal child health nurses need to be 

able to detect these health issues. 

Keywords: Maternal, child, health, infant, mother 
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1. INTRODUCTİON 

Motherhood is a complex issue involving pregnancy, childbirth, mothering and rearing children 

(Earner-Byrne, 2017). Maternal-child health is an integral part of most nursing curricula. 

Perinatal nursing requires a skill base and knowledge base in subjects of health promotion and 

behavior change (Drake, 2016). Pregnancy is a period of enormous physiological and growth 

changes for mother and fetus with lifelong effects to the child (Wagner & Hollis, 2018). Studies 

show that disease aetiology evaluation has to be started close to the time of conception as much 

as possible (Chatzi et al., 2017).  

Improving maternal nutrition at pregnancy is needed to improve health outcomes of mothers 

and babies (Nguyen et al., 2017). Many evidence demonstrate that early lifestyle and nutrition 

have long term effects on later disease and health (Koletzko et al., 2019). Apart from shared 

environment and direct inheritance, maternal health, diet and eating habits may affect babies’ 

health via developmental programming (Ojha et al., 2015). Children and pregnants are 

vulnerable to 25-hydroxy vitamin D deficiency. Vitamin D and calcium are important nutrients 

for skeletal growth and bone health (Fiscaletti et al., 2017). Two billion people, mostly women 

and children living in in low-income and middle-income countries, are deficient in important 

minerals and vitamins. Deficiency increases during pregnancy as a result of increased energy 

and nutrition demands. This causes adverse effects in mother and child, but can be mitigated 

by micronutrient supplementations (Oh et al., 2020). Animal studies report detrimental effects 

of maternal caffeine intake during pregnancy on brain development of offspring (Galera et al., 

2016). 

Obesity is a highly common condition in reproductive aged women. During pregnancy, obesity 

has short and long term adverse effects for both mother and child. It may cause infertility. 

Spontaneous pregnancy loss and congenital anomalies are probable in early gestation. Obese 

women have elevated insulin resistance during early pregnancy, which becomes obvious 

clinically in late gestation as glucose intolerance and fetal overgrowth. Risk of cesarean 

delivery and wound complications increases. Postpartum, obese women have an increased risk 

of venous thromboembolism, depression, and difficulty with breast feeding (Catalano & 

Shankar, 2017). 

An association between “pre-pregnancy maternal obesity” and “gestational diabetes” with 

“impaired offspring neurodevelopment” have suggested by studies. Maternal obesity may 

disrupt optimal child neurodevelopment at preschool age (Daraki et al., 2017). Risk of 

gestational diabetes mellitus, preeclampsia and preterm birth is associated with a reduced  

leisure-time physical activity during pregnancy (da Silva et al., 2017). Gestational diabetes is 
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defined as glucose intolerance resulting in hyperglycaemia which is the most common medical 

disorder in pregnancy. It begins or first diagnosed in pregnancy and associated with pregnancy 

complications and long-term metabolic risks for women and offsprings (Saravanan et al., 2020).  

Preeclampsia is associated with perinatal morbidity and mortality and is in top causes of 

maternal mortality in the United States which dramatically increased during past two decades 

(Shih et al., 2016).  

Unwanted pregnancy is an important public health in low-and middle-income countries 

(Hajizadeh & Nghiem, 2020) 

Liver disease at pregnancy is common than expected which may require special intervention. 

Early diagnosis of changes in liver physiology is important. Liver disease at pregnancy may 

require a hepatologist intervention. Prevalence of liver diseases in developed countries is 3% 

of all pregnancies. It two categories: 1) pregnancy related; 2) pregnancy non-related (García-

Romero et al., 2019). 

Maternal nutrition and microbes influences probability of developing childhood diseases 

(Garcia‐Mantrana & Collado, 2016). Prenatal maternal microbiome composition, including gut 

microbiota influence the risk of allergy in offspring (Tanabe et al., 2019).  

Preterm birth is associated with many cases of negative health outcomes, neonatal deaths and 

hypertensive disorders. Maternal physical activity influence hypertension. Physical activity 

also helps for healthier weight gains during pregnancy for mother and fetus. Many women are 

inactive during pregnancy and majority decrease activities or quit exercising (Domingues et al., 

2015).  

 

2. CHİLD 

Child health is key for understanding child wellbeing (Larkin & Otis, 2019). Human infants 

mammals which require close contact for safety, warmth and frequent feeding by mother’s milk 

which is high in sugar, low in fat and thus quickly get digested. The post-natal brain fast growth 

of babies requires many active sleep periods, night-wakings without circadian rhythm for 

several months (Ball, 2017). Osteopontin is a glycosylated phosphoprotein found in human 

tissues and body fluids. It has a significant role in immune system development and growth in 

early infancy. Maternal factors change osteopontin concentrations in breast milk. These 

differences may change growth and immune system functions in infants (Aksan et al., 2021). 

Breast feeding duration is associated with cognitive development in children. Longer periods 

of breast feeding is related with increased cognitive, language and motor development at age 

of 18 months (Leventakou et al., 2015). Chronic hepatitis B virus mother-to-child transmission 
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during perinatal period is an important health problem worldwide. Instead of passive–active 

immunoprophylaxis with hepatitis B immunoglobulin and hepatitis B vaccine in neonates, 9% 

of babies get this infection. Management of hepatitis B virus infection in pregnancy still need 

to draw careful attention including safety of breastfeeding (Yi et al., 2016). Global control of 

the hepatitis B virus epidemic will need improved prevention of mother-to-child transmission 

(Thio et al., 2015).  

Mother-to-child transmission of Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) causes 

lifelong infection. At least 5-10 million individuals worldwide are currently living with this 

diseases (Rosadas & Taylor, 2019).  

HIV infection in pregnant women is associated with altered immune responses in HIV-infected 

women and their offspring with clinical consequences for pregnancy outcome and the HIV-

exposed uninfected infant (Pfeifer & Bunders, 2016). Mother-to-child transmission is the main 

mode of HIV transmission in children under 15 years old (Kassa, 2015). 

Maternal and child health care utilization often vary with geographic location (Defar et al., 

2019). Obesity, especially in infants, is becoming an important public health problem that has 

reached “epidemic” status worldwide. Obese children have an increased risk of developing 

obesity-related diseases, such as metabolic syndromes and diabetes, as well as increased risk of 

mortality and adverse health outcomes later in life (Garcia‐Mantrana & Collado, 2016). 

Gestational diabetes mellitus is carbohydrate intolerance resulting in hyperglycaemia with 

onset or first recognition during pregnancy. If untreated, perinatal morbidity and mortality may 

be increased (Farrar et al., 2017).  

Maternal anemia is a well-recognized global health problem; however, there remain questions 

on specific hemoglobin thresholds that predict health risk or protection for mother and child 

(Young et al., 2019). 

While the physical health of women and children is emphasized, the mental aspects of their 

health are often ignored by maternal and child health programs, especially in low-and middle-

income countries (Atif et al., 2015). Exposure to high levels of maternal stress and ineffective 

maternal–child engagement may adversely affect child health-related outcomes (Clowtis et al., 

2016). Perinatal women are at risk of depression and/or suicidality. Suicide is the highest cause 

of indirect maternal deaths in the perinatal period. Midwives and maternal child health nurses, 

as key clinicians, need to be able to detect these mental health issues (Lau et al., 2015). 

Anxiety in parents is associated with anxiety in offspring. Studies reveal environmentally 

mediated associations between parent and child anxiety symptoms. Further research is needed 

on the role of genetic transmission associated with anxiety symptoms in biologically related 
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families. In the meantime, researchers and clinicians should strive to include fathers in 

assessments and consider the effects of child symptoms on caregivers (Ahmadzadeh et al., 

2019). Early, stressful parent–child interactions may contribute to children's altered 

neurobiological regulatory systems (Lunkenheimer et al., 2019). Conversations are an essential 

form of communication in daily family life. Specific patterns of caregiver–child conversations 

have been linked to children's socio-cognitive development and child-relationship quality 

beyond the immediate family environment (Nguyen et al., 2021). Social‐emotional 

competencies evolve early in life.  

For example, early emotion regulation is learned primarily in the context of mother–child 

interaction, which may allow for maternal influences to shape children's social‐emotional 

development (Behrendt et al., 2019). Conversations are an essential form of communication in 

daily family life. Specific patterns of caregiver–child conversations have been linked to 

children's socio-cognitive development and child-relationship quality beyond the immediate 

family environment (Nguyen et al., 2021). 

Exposure to maternal depression bears long‐term negative consequences for children's well‐

being (Ulmer‐Yaniv et al., 2018).  Preterm birth remains a major contributor to infant mortality 

and morbidity including neurodevelopmental delay and childhood disability. Mothers 

experiencing a preterm birth are at risk for maternal mental health issues, inclusive of 

depression and posttraumatic stress disorder, which may affect mother–infant attachment and 

infant development (Anderson & Cacola, 2017). 

Maternal education plays a central role in children's health (Vikram & Vanneman, 2020).  

Dental caries is the most prevalent chronic disease in children. Caries risk assessment tools 

enable the dentists, physicians, and nondental health care providers to assess the individual's 

risk. Intervention by nurses in primary care settings can contribute to the establishment of oral 

health habits and prevention of dental disease (Natapov et al., 2018).  

 

3. CONCLUSİONS 

Improving maternal nutrition at pregnancy is needed to improve health outcomes of mothers 

and babies. Obesity has adverse effects for mother and child. Obese women have elevated 

insulin resistance during early pregnancy. Mother-to-child transmission of HIV, Hepatitis B 

virüs, Human T-cell lymphotropic virus type 1 cause lifelong infection in offsprings. Maternal 

anemia is a well-recognized global health problem.  
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Perinatal women are at risk of depression and/or suicidality. Anxiety in parents is associated 

with anxiety in offspring. Early, stressful parent–child interactions may contribute to children's 

altered neurobiological regulatory systems. Midwives and maternal child health nurses need to 

be able to detect these health issues. Maternal education plays a central role in children's health. 
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ABSTRACT 

Globally, primary health care has gained a central position in recent years politically to secure 

sustainability of population health care. Many older patients wish to stay in their own homes as 

much as possible. Health workers can be only personal contacts of older patients who live alone. 

Personal skills of health workers affect their relationships with these patients. Care teams are 

treating complex symptoms, providing care, helping relatives on issues of death. Security sense 

of patients and relatives and quality of relationships is an important key for care at homes. 

Human resource planning efficiency is a cornerstone for an effective home health care system 

design. Timely start of nursing visits is essential. For long-term home care, nurses need to 

communicate effectively and teach home caregivers. Home care for patients with chronic 

diseases and specifically with heart failure is one of the main challenges of health care for the 

future. 

Keywords: Home, health care, nursing 
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1. INTRODUCTİON 

Concepts of health have been widely discussed in the philosophy and ethics of medicine. 

Parallel to theoretical arguments, many researches shown their significance for society and 

individuals (Seidlein et al., 2020). Health systems are experiencing health professional shortage 

and work environment stresses worsen this problem globally (Peter, 2020). In developed 

countries, numerous health and social care provisions are moved to primary care. Many older 

patients wish to stay in their own homes as much as possible. Health workers can be only 

personal contacts of older patients who live alone. Personal skills of health workers affect their 

relationships with these patients (Watz & Ingstad, 2021). 

Specialised palliative care teams support patients at home to relieve life-limiting diseases in 

their familiar surroundings. These care teams and patients recieving care is increasing 

worldwide. Teams are treating complex symptoms, providing care, helping relatives on issues 

of death. Security sense of patients and relatives and quality of relationships is an important 

key for care at homes (Seipp et al., 2021). 

Resource efficient care is considered crucial for the sustainability of home-based health and 

social care systems globally (Grieco et al., 2021). Human resource planning efficiency is a 

cornerstone for an effective home health care system design. “Home health care system human 

resource planning” includes decisions on districting, resource assignment, staff dimensioning, 

routing and scheduling (Nikzad et al., 2021). Home health care patients have critical, timely 

care needs after hospital discharges. Timely start of nursing visits is essential but important 

portion of these patients wait minimum two days for the first visit (Song et al., 2021). Expertise 

on managing complex and multi-faceted aged care is a need for many social workers in health 

care positions (Braddy & Erhardt-Rumpe, 2020). 

According to home health clinicians there is a need for family caregiver assistance during home 

health cares. Process of training of family caregivers requires 4 major phases: 1) initial 

assessment (informal and holistic), 2) education (demonstration and teach-back), 3) 

reassessment (evaluate caregiver progress), 4) adjustment. Success of these trainings are 

influenced from clinical practice and number of visits. Trainings may positively affect the 

quality and cost of home health care (Burgdorf et al., 2021). 

For long-term home care, nurses need to communicate effectively and teach home caregivers. 

Designers can assist medical staff and develop pictorial tools to enhance communication (Lin 

et al., 2020).  
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2. HOME HEALTH CARE FOR ELDERLY  

Globally, primary health care has gained a central position in recent years politically to secure 

sustainability of population health care. Much more people get health care in their own homes 

or locally and home care nursing plays a significant role (Fjortoft et al., 2021). “Ageing in 

place” concept allow people live at homes as long as possible. This political aging policy targets 

caring partners by home care services. As a result, older people experience increasingly 

complex physical and mental disease states at homes. Fewer hospitalisations reduce number of 

days spent in hospital. Responsibilities shifted more to home care services. Care partners of 

older people with mental health problems experience significant challenges, often feel 

unsupported and does not function satisfactorily (Anker-Hansen, 2020). Older people receive 

care in their own home for their long-term mental health conditions which are vulnerable to 

inappropriate medications and polypharmacy. Inappropriate pro re nata medications may 

enhance suffering negative consequences for quality of life. This is leading to readmission to 

healthcare settings and increase costs of care. Prioritization of non-pharmacologic methods, 

education and training about pro re nata medications, and multidisciplinary network for 

monitoring, supervision and home visits are required (Vaismoradi et al., 2021).  

Home care receiving older persons express more cues and concerns than other clinical patients. 

Increased complexity in health condition requires an increase in nursing competence (Heyn et 

al., 2021). 

Regular physical activities help older persons physically and mentally. But availability and 

assessment of these types of safe and appropriate physical activity programs for homebound 

older persons are limited (Muramatsu et al., 2021).  

Elderly, multimorbid patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease and/or 

chronic heart failure exhibit poor health-related quality of life (Persson et al., 2020).  

Elderly patients sometimes seek emergency services unnecessarily. Emergency clinics can be 

detrimental to the elderly (Karlsson et al., 2020).  

Trust is important to family caregivers of older home health care patients. Caregivers rely 

extensively on nurses, home health aides, and other providers to manage complex care tasks 

(Russell et al., 2021). 

Impaired functional ability is an important determinant of poor oral health and hygiene among 

old home care clients (Tuuliainen et al., 2020).  It is recommended to add “disease and oral 

care-related content” and “safety protection, assessment, and usage of oral care tools during 

practical oral care process” to the oral healthcare training course content for home care aides in 
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order to improve home care aides’ oral healthcare knowledge and oral care skills (Hsu et al., 

2021). 

 

3. HOME HEALTH CARE AGENCİES 

Home health aides are a vital workforce essential to meet the complex care needs of the persons 

living with dementia who remain at home (Osakwe et al., 2022). Home health and home care 

agencies supply essential supportive medical services to people with disabilities to help them 

live at homes. This is an alternative to facility-based care. Especially majority of the home 

health care workforce is comprised of aides for infection prevention during the COVID-19 

pandemic. Home health care may be more incorporated into healthcare and public health 

pandemic planning (Sama et al., 2021). 

Home care job is a fastly growing job where work build long-term care relationships with 

people with patients to assist daily activities. Employer support, care plans and training of care 

teams may help aides build professional boundaries during high quality care delivering 

(Karlsson et al., 2020). 

Patients in home health care are at elevated risk for infections. Patients with caregivers who 

needed training in providing medical procedure or treatment are at higher risk for wound-site 

infections. Also patients with underlying medical conditions and limited physical function are 

likely to develop infection (Shang et al., 2020). Covid-19 is a worldwide pandemic affecting 

millions of people (Mills et al., 2020) but hand hygiene in home health care is suboptimal. Poor 

hand hygiene and infection transmission connection is well studied (McDonald et al., 2020). 

Falls in older people is an important public health concern due to the expanding older 

population. Home care patients have a high incidence of falls and a low level of health-related 

quality of life.  A falls prevention exercise programme can improve physical health-related 

quality of life in home care recipients post-intervention. The exercise programme also led to 

longer-term changes in exercise behaviour mediating this effect (Bjerk et al., 2020). 

Stroke is one of the major healthcare challenges, being one of the leading causes of death, 

disability, and dependency in the activity of daily living worldwide. Homecare of stroke 

patients has a great role in the patient recovery. Patient family caregivers and relatives can play 

an important role in the care of patients (Sheha et al., 2020). Readmission rates are high among 

heart failure patients who require home health care after hospitalization (Sterling et al., 2020).  

Home care for patients with chronic diseases and specifically with heart failure is one of the 

main challenges for health care for the future. Telemedicine, applied to heart failure, allows 
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intensive home monitoring of the most advanced patients, improving their prognosis and quality 

of life (Radini et al., 2021).   

The number of patients with chronic diseases requiring invasive mechanical ventilation at home 

is increasing.  Support from the insurance system, improvement of home care agency policies, 

and holistic care for patients through a multidisciplinary team approach are essential for 

addressing the current challenges of care for patients under invasive mechanical ventilation at 

home (Asgari et al., 2021). 

Digital technology have been suggested as a supplement to traditional care arrangements for 

home care services. Through technology, care can be distance managed. But purchasing new 

technology does not mean that all users will follow its intended scripts. Health personnel are 

key to the implementation of welfare technology.  It is necessary to take into account symbolic, 

practical, and learning issues when implementing digital technology into care arrangements 

(Solbjor, 2021). 

Electronic health records are used in long-term care to document the patients' condition, 

medication, and care, thereby supporting communication among caregivers and counteracting 

adverse drug events. However, the use of electronic health records in long-term care has lagged 

behind electronic health records use in hospitals. In addition, most electronic health records 

research focuses on hospitals (Hertzum, 2021). 

For transitioning children with medical complexity from hospital to home, it is important to 

prepare good home health orders for the usage of home health care providers (writing accurate 

and specific orders, notify them in advance about discharge to order specialized supplies and 

avoiding changing orders at the last minute). Communication between hospital-based 

clinicians, home health care providers, and the child’s primary care physician about the 

hospitalization and home care is important (Nageswaran et al., 2020). 

 

4. CONCLUSİONS 

Personal skills of health workers affect their relationships with home care patients. Care teams 

are treating complex symptoms, providing care, helping relatives on issues of death. Security 

sense of patients and relatives and quality of relationships is an important key for care at homes. 

Human resource planning efficiency is a cornerstone for an effective home health care system 

design. Timely start of nursing visits is essential. For long-term home care, nurses need to 

communicate effectively and teach home caregivers.   
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Home care for patients with chronic diseases and specifically with heart failure is one of the 

main challenges of health care for the future. Patients in home health care are at elevated risk 

for infections. Patients with caregivers who need training in providing medical procedure or 

treatment are at higher risk for wound-site infections. Falls in older people are an important 

public health. Stroke is one of the major healthcare challenges, being one of the leading causes 

of death, disability, and dependency.  
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ABSTRACT 

Pregnancy complicated by cancer is rare but tend to increase in future due to delaying 

childbearing. Cervical and ovarian cancers are the most common gynaecological cancers 

diagnosed during pregnancy. It is frequently assumed that cancer during pregnancy necessitates 

sacrificing the well-being of the fetus but in most cases appropriate treatment can be offered to 

the mother without placing the fetus at serious risk. Little is known about the treatment of breast 

cancer during pregnancy. Radiotherapy of the upper part of the body is possible during 

pregnancy. Cooperation of multidisciplinary teams optimal care for the patient.  

Here in this review, reader may find a review of systematic reviews and meta-analysis published 

after 2010 on cancer during pregnancy. 

Keywords: Cancer, pregnancy, pregnant, systematic review, meta-analysis 
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INTRODUCTİON 

Pregnant women undergo profound anatomical and physiological changes to cope with 

increased physical and metabolic demands during pregnancy. The respiratory, cardiovascular, 

renal, haematological, gastrointestinal and endocrine systems undergo significant physiological 

alterations and adaptations to let development of the fetus and to allow the mother and fetus to 

survive the demands of childbirth. Anatomical and physiological alterations may result with 

difficulties in evaluate symptoms, signs, biochemical investigations, clinical assessments of 

pregnants. Understanding changes is very important for practicing obstetrician where 

pathological deviations from normal alterations may be unclear until adverse outcomes appear 

(Tan & Tan, 2013). 

Pregnancy complicated by cancer is rare but, delaying childbearing to the third and fourth 

decade of life in western societies tend to encountered this phenomenon more frequent in future 

(Voulgaris et al., 2011). Cancer during pregnancy endangers two lives. Any approach should 

look at both maternal and foetal safety. Maternal prognosis will not improve by terminating the 

pregnancy (Amant et al., 2010).  

Cervical and ovarian cancers are the widespread gynaecological cancers diagnosed at 

pregnancy. In early-stage cervical cancer at the first and at the beginning of the second 

trimester, two major management considerations for the patient are the tumour size with stage 

and nodal staging. MRI and laparoscopic lymphadenectomy are useful to plan a potentially 

conservative approach. The management of locally advanced cervical disease patients is 

controversial and should be handled on a case-by-case basis in relation to the tumour size, 

radiological findings, pregnancy term, and the patient preference. Different histological types 

of malignant ovarian diseases arise during pregnancy and their management stands on the 

diagnosis (tumour differentiation, histological subtypes, and nodal status), the tumour stage, 

and the trimester of the pregnancy. In patients with peritoneal spread or high-risk early-stage 

disease, neoadjuvant chemotherapy with pregnancy preservation could be appropriate (Morice 

et al., 2012). 

Imaging for staging purposes is possible where sonar and magnetic resonance imaging are 

mostly preferred. Abdominopelvic computed tomography exposes the foetus to the high level 

doses of radiation and must be avoided. Provided a thorough maternal monitoring to ensure a 

stable uteroplacental blood flow and foetal oxygenation, surgical techniques that are used in 

non-pregnant patients are also safe for pregnants. Radiotherapy for the upper part body is 

possible at pregnancy, but during the third trimester the close distance may put the foetus at 
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risk. Chemotherapy during the 2nd or 3rd trimester can be administered without increasing the 

incidence of congenital malformations (Amant et al., 2010). 

Cooperation of multidisciplinary teams, incorporating medical and radiation oncologists, 

neonatologists, obstetricians, surgeons and experienced nursing staff provide optimal care for 

the patient (Voulgaris et al., 2011).  

 

SYSTEMATİC REVİEWS AND META-ANALYSİS ON  

Chemotherapy 

1/1000 pregnancies is complicated with cancer mainly breast, cervical, thyroid, leukemia, 

lymphoma and ovarian cancers. It is frequently assumed that cancer during pregnancy 

necessitates sacrificing the well-being of the fetus but in many cases appropriate treatment can 

be offered to the mother without putting fetus at serious risk. The care of a pregnant woman 

with cancer involves evaluation of competing maternal and fetal risks and benefits. Although 

administering chemotherapy during pregnancy is rare, the risks depend on the drugs and 

gestational age of the fetus. During the period of organogenesis (4-13 wk), administration of 

cytotoxic drugs carries an increased risk of fetal malformations and fetal loss. Chemotherapy 

in the 2nd or 3rd trimester is associated with intrauterine growth retardation, prematurity, low 

birth weight and bone marrow toxicity in many exposed infant (Brewer et al., 2011). 

Cervical cancer is the most common solid carcinoma diagnosed during pregnancy; obviously, 

pregnancy adds complexity to treatment recommendations. Zagouri et al., (2013) searched the 

literature and extracted data to evaluate the efficacy and safety of platinum derivatives 

administration during pregnancy in cervical cancer. All cases in which therapeutic abortion was 

scheduled were excluded. Overall, 24 studies (48 pregnancies, 48 newborns) were included. In 

relation to cisplatin, total 47 pregnancies were identified. Regarded to carboplatin 

administration, only one pregnancy was retrieved. Cisplatin was administered either as 

monotherapy or combined with bleomycin, vincristine, paclitaxel, 5-fluorouracil, and 

bleomycin, whereas carboplatin was in combination with paclitaxel. In many cases (67%), 

completely healthy neonate was born; all children were healthy with an average follow-up of 

12,5 months. The mean delivery weight of newborns was 2,2 kg. Complete response and partial 

response was achieved in 10% and 63% of patients with cervical cancer, respectively. Whereas 

stabilization and progression of the disease occurred in 23% and 3,3% of women in the case 

group. Most women in the case group, chemotherapy was good tolerated. The median 

progression-free survival was 48,5 months. As a conclusion, cisplatin was found to play a 
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significant role in the management of patients with cervical cancer during the 2nd and 3rd 

trimesters. 

Cervical cancer (including carcinoma in situ) is a major malignancy at pregnancy. Neoadjuvant 

chemotherapy including paclitaxel + cisplatin has been used in patients with cervical cancer 

with success. Neoadjuvant chemotherapy with paclitaxel + cisplatin appears feasible and safe 

for pregnants with invasive cervical cancer and infants (Li et al., 2011). 

Locally advanced stage cervical cancer diagnosed at pregnancy is clinically a challenge and 

requires skills to balance maternal management, fetal care, and oncological treatment. Cisplatin 

is routinely used as a first line agent for neoadjuvant chemotherapy for this situation, even it 

recently is associated with fetal hearing loss. Rabaiotti et al., (2020) reported a case of stage 

IB3 cervical cancer diagnosed at 17 gestational weeks treated with neoadjuvant chemotherapy 

successfully by carboplatin and paclitaxel at pregnancy. Carboplatin was a valid alternative to 

cisplatin for advanced staged cervical carcinoma in a pregnant patient, in particular in view of 

the neonatal complications (primarily ototoxicity) that are associated with in utero cisplatin 

exposure. 

Treatment of locally invasive cervical cancer diagnosed at pregnancy in women who desire to 

retain their pregnancy is a major challenge to physicians. Neoadjuvant chemotherapy followed 

by radical hysterectomy is an attractive option to delay delivery until reach of fetal viability. 

Nine patients treated at San Gerardo Hospital (Italy) for cervical cancer during pregnancy 

between 1994 and 2009 were analysed by Fruscio et al., (2012). FIGO stage was IB1 for four 

patients and IB2 for five patients. Tumor diameter were between 20-70 mm. After neoadjuvant 

platinum-based chemotherapy, partial response was achieved at five patients, while four 

patients had a stable disease. One patient received a second-line chemotherapy at pregnancy 

due to progressive disease, achieving a partial response. Median duration of therapy delay until 

cesarean section was 16 weeks. Between 30-36 weeks of gestation, all patients underwent 

cesarean section. Piver II radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy was performed. 

Two children had mild perinatal morbidities and were discharged in good conditions after 14 

and 40 days. Three patients received adjuvant therapy for pathological risk factors. Four 

patients relapsed (44%) and two of them (23%) died due to tumor progression. During 

pregnancy, the oncological outcome of cervical cancer patients were close to non-pregnant 

ones. Chemotherapy does not seem affective on fetal health and development. Therefore, 

neoadjuvant chemotherapy for locally invasive cervical cancer treatment during pregnancy was 

a reasonable option to delay definitive treatment until fetal viability was obtained. 
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The diagnosis of cancer in a pregnant woman causes ethical and therapeutic problems for both 

the patient and the physician. Esposito et al., (2016) analysed the literature to describe the 

evidence on short-term and long-term neonatal impacts of chemotherapy given to pregnant 

women. Study revealed that only the administration of chemotherapy during the embryonic 

stage of conceptus is dangerous and may lead to the termination of the pregnancy. If the disease 

is diagnosed in the second or third trimester of gestation or if it is possible to delay the initiation 

of chemotherapy beyond 14th week, severe problem risk for the fetus is low, and pregnancy 

termination is not required. Data on final outcome of children who received in utero 

chemotherapy seem reassuring. Only the administration in the embryonal stage of conceptus 

was dangerous and may lead to pregnancy termination. When the disease was diagnosed in the 

second or third trimester of gestation or when it was possible to delay the initiation of 

chemotherapy beyond the 14th week, the risk of severe problems for the fetus were low and 

pregnancy termination was not needed. 

 

 
Fig. 1. Risk factors and preventions of breast cancer (Sun et al., 2017). 

 

Zagouri et al., (2013) systematic reviewed data of breast cancer cases to evaluate the efficacy 

and safety of taxanes during pregnancy. 16 studies (50 pregnancies) included in the study in 

which mean age of patients with breast cancer at pregnancy was 35 years. The gestational age 

at chemotherapy was between 12 to 36 weeks. The mean gestational age at delivery was 36 

weeks. The mean weight of babies at delivery was 2,4 kg. In 76% of cases, a completely healthy 

neonate was born. Remaining cases were, one neonate was dystrophic and premature, one with 

mild hydrocephalus, one with signs of bacterial sepsis, one with hyperbilirubinemia, one with 

apnea of prematurity, respiratory distress syndrome and gastroesophageal reflux, one with 
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meconium-stained fluid, and another neonate with neutropenia and pyloric stenosis. 90% of 

children were totally healthy during the median follow-up of 16 months. Remaining cases were, 

one child with recurrent otitis media, one with immunoglobulin A deficiency and mild 

constipation, and another child with delayed speech. In conclusion, they determined that 

taxanes has a potential role for the optimal therapeutic strategy of patients with breast cancer 

diagnosed during pregnancy. 

Surgery 

Little is known about the treatment of breast cancer during pregnancy (Loibl et al., 2012). Many 

patients and physicians remain concerned about the potential detrimental effects of pregnancy 

after breast cancer in terms of reproductive outcomes and maternal safety. Lambertini et al., 

(2021) conducted a systematic review and meta-analysis to provide updated evidence on these 

topics. 39 articles involving approximately 8 millions women from general population and 

approximately 0,1 million patients with breast cancer of whom 7.505 had a pregnancy after 

diagnosis revealed that breast cancer survivors were significantly less likely to have a 

subsequent pregnancy compared with the general population. Risks of caesarean section, 

preterm birth, low birth weight, and small for gestational age were significantly higher in breast 

cancer survivors, especially for those with previous chemotherapy exposure, compared to 

general population. No significant increase in the risk of congenital abnormalities or other 

reproductive complications were observed. Compared to patients with breast cancer without 

subsequent pregnancy, those with a pregnancy had better disease-free survival and overall 

survival. Similar results were observed after correcting for potential confounders and 

irrespective of patient, tumor, and pregnancy outcome, treatment characteristics, and timing of 

pregnancy. These results provided evidence on the safety of conceiving in breast cancer 

survivors. Pregnancy desire of patients should be considered a crucial component of their 

survivorship care plan. The results provide reassuring evidence on the safety of conceiving in 

women with previous breast cancer. Breast cancer survivors had 60% reduced likelihood of 

having a subsequent pregnancy compared to general population. Instead, no alarming signals 

were observed in the majority of analyzed reproductive outcomes, including no significantly 

increased risk of congenital abnormalities. Pregnancy after breast cancer was not associated 

with any detrimental prognostic effect.In the narrative review of the literature, Safi et al., (2021) 

described the issues related to pregnancy and obstetric management of breast cancer patients. 

Six cases of women (29–39 years old) with a first-time diagnosis of breast cancer during 

pregnancy considered during different trimesters. Two cases were diagnosed in each trimester. 

A painless breast mass was the symptom for five cases (83%). In all cases, breast ultrasound 
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was the primary diagnostic imaging procedure. Chest X-ray was conducted for three cases 

(50%) and computed tomography for two (33%) cases. A core needle biopsy was performed at 

all cases, and sentinel lymph node biopsy at three cases (50%). Four women had grade three 

tumor; five women had estrogen receptor-positive tumors. Four had breast surgery during 

pregnancy. Five women gave birth following the induction of labor and/or cesarean section. 

For all six cases, a multidisciplinary team was involved in the health care delivery. As a 

conclusion, regular breast examinations were required for all pregnant woman during prenatal 

visits. Breast ultrasonography should be offered if a breast lump or other symptoms are 

detected. Breast surgery can be safe during all pregnancy trimesters, and some systemic 

therapeutic agents may be administered safely in the 2nd and 3rd trimesters.Bentivegna et al., 

(2016) included a total of 2.777 patients submitted to fertility-sparing surgery and 944 ensuing 

pregnancies in their review. Different five surgical procedures were studied. The overall 

fertility, live birth, and prematurity rates after these procedures were 55%, 70%, and 38%, 

respectively. Pregnancy ratio was higher in patients submitted to a vaginal or minimally 

invasive radical trachelectomy compared to a laparotomic radical trachelectomy. The 

prematurity ratio was lower who undergone a simple trachelectomy/cone resection and 

neoadjuvant chemotherapy followed by fertility-sparing surgery compared to other 

conservative surgeries. A majority of 2nd trimester fetal losses and premature deliveries were 

related to premature rupture of membranes. As a conclusion, the choice between the different 

fertility-sparing surgery procedures was found depended on the oncologic characteristics of the 

tumor. Nevertheless, when several options seem to offer the same oncologic results (for 

example, stage IB1 disease >2 cm), fertility results should then be taken into consideration to 

select the best choice acceptable to the patient/couple. 

 

CONCLUSİONS 

It is frequently assumed that cancer during pregnancy necessitates sacrificing the well-being of 

the fetus but in most cases appropriate treatment can be offered to the mother without placing 

the fetus at serious risk. Little is known about the treatment of breast cancer during pregnancy. 

Radiotherapy of the upper part of the body is possible during pregnancy. Cooperation of 

multidisciplinary teams optimal care for the patient. Increased knowledge of how to minimize 

the risks of chemotherapy can reduce improper management including unnecessary termination 

of pregnancy, delayed maternal treatment, and iatrogenic preterm delivery. 

A systematic analysis on the long-term outcome of the offspring after cancer treatment during 

pregnancy is lacking. 
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ÖZET 

Küresel olarak toplumlarda yaşlı bireylerin sayısının giderek arttığı görülmektedir. Yaşın 

ilerlemesi ile birlikte bireylerin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden kayıp yaşama 

olasılığı artmaktadır. Fiziksel gücün azalması, eşin, dostların ve yakın akrabaların 

kaybedilmesi, emeklilik sonrası gelir düzeyinin azalması gibi faktörler yaşlı bireylerin sosyal 

hayata katılımını olumsuz etkilemekte ve bağımsız bir birey olarak yaşam sürmelerine engel 

olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 2006’ da insanların yaşlanma sürecini aktif ve sağlıklı 

şekilde geçirebilmesi için sosyal ve çevresel faktörlerin geliştirilmesini, iyileştirilmesini 

amaçlayan bir proje başlatmıştır. “Yaşlı dostu şehir (YDŞ)” konulu bu projede yaşlılık 

sürecinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize 

etmek hedeflenmektedir. Yaşlı dostu bir şehir, kişilere; aile, mahalle ve toplum içinde aktif 

olarak yaşlanmanın devam ettiği ve desteklendiği bir ortam sunmaktadır. Bunula birlikte 

bireylerin sosyal ortamda toplumun diğer kesimleriyle uyum içinde yer alması amacıyla çeşitli 

fırsatlar sunmaktadır. Araştırmalar incelendiğinde bugün 124 milyon kişiye ulaşan, 35 ülkeden 

314 şehir YDŞ ünvanını almış olduğu bilinmektedir. Türkiye’de 2019 yılı itibariyle YDŞ 

unvanı almış olan üç şehir bulunmaktadır; Kadıköy/İstanbul, Muratpaşa /Antalya, Mersin 

Büyükşehir Belediyesi ve en son yaşlı dostu şehir kriterlerini sağlayan Beşiktaş 

Belediyesi/İstanbul (2019) olmak üzere dört belediye ve üç şehir mevcuttur. Amasya, İzmir, 

Akçakoca gibi çeşitli şehirlerde YDŞ çalışmaları devam etmektedir. Modernleşme ile birlikte 

yaş farkının önem kazandığı bu çağda bireylerin toplumda uyum içinde yer alması ve ilişkilerin 

sürdürülmesi, yaşlı bireylerin toplum içinde etkinliğini artıracaktır. Kentler ancak bu şekilde 

bireylerin kendini ait hissettikleri, etkileşim kurabildikleri bir yaşam alanına dönüşebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlı dostu şehir, toplum. 
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AGE- FRIENDLY CITY 

 

 

ABSTRACT 

It is observed that the number of elderly individuals in societies globally is increasing gradually. 

With the advancement of age, the possibility of individuals to experience physical, 

psychological, economic and social loss increases. Factors such as decrease in physical 

strength, loss of spouse, friends and close relatives, decrease in income level after retirement 

adversely affect the participation of elderly people in social life and prevent them from living 

as an independent individual. The World Health Organization started a project in 2006 that aims 

to develop and improve social and environmental factors so that people can spend the aging 

process actively and healthily. In this project with the theme of “Age-Friendly City (AFC)”, 

it’s aimed to optimize health, participation and safety opportunities in order to increase the 

quality of life in the old age period. Age-friendly city, people; It provides an environment where 

aging continues and is supported actively in the family, neighborhood and community. In 

addition, it offers various opportunities for individuals to take part in the social environment in 

harmony with other segments of the society. When the researches are examined, it’s known that 

314 cities from 35 countries, reaching 124 million people, have received the title of AFC. There 

are three cities in Turkey that have received the title of AFC as of 2019; There are four 

municipalities and three cities: Kadıköy/Istanbul, Muratpaşa/Antalya, Mersin Metropolitan 

Municipality and Beşiktaş Municipality/Istanbul (2019), which meets the latest age-friendly 

city criteria. AFC studies continue in various cities such as Amasya, İzmir and Akçakoca. In 

this age where age difference gains importance with modernization, keeping individuals in 

harmony in society and maintaining relationships will increase the effectiveness of elderly 

individuals in society. Only in this way will cities be able to turn into a living space where 

individuals feel they belong and can interact. 

Keywords: Old age, Age friendly city, society. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusu gözden geçirildiğinde toplumda yaşlı bireylerin sayısının giderek arttığı 

görülmektedir. Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na 

(OECD) göre 2050 yılında, 65 yaş ve üzeri bireylerin oranının üye devletler genelinde %25,1'e 

yükselmesi beklenmektedir (Ivan, Beu ve Hoof, 2020). Bu artış insanlığın gelişmişliğinin ve 

başarısın da bir göstergesi niteliğindedir. Fakat yaşın ilerlemesi ile birlikte bireylerin fiziksel, 

psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden kayıp yaşama olasılığı artmaktadır. Fiziksel gücün 

azalması, eşin, dostların ve yakın akrabaların kaybedilmesi,  emeklilik sonrası gelir düzeyinin 

azalması gibi faktörler yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını olumsuz etkilemekte ve 

bağımsız bir birey olarak yaşam sürmelerine engel olmaktadır (Tamkoç ve Bilgin, 2020).  

Yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmayan bir şehir yapısı, bireylerin sosyal 

hayatta aktif ve bağımsız bir yaşam sürmelerini mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle tüm 

şehirler tarafından, yaşlı bireylerin yaşamları boyunca önem verdikleri şeyleri yapmalarına 

olanak sağlayacak ortamların oluşturulması sağlanmalıdır. Bu ortam ancak, sağlık, beslenme, 

barınma, ulaşım, çevre, sosyal refah, gelir, istihdam, güvenlik ve eğitim dahil olmak üzere yeni 

stratejilerin geliştirmesi ile mümkün olmaktadır (Lopes, SR. da Silva, TC. da Silva, Fragoso ve 

Zanesco, 2021). 

Yaşlılık 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılığı çevresel etkenlere uyum sağlayabilme yeteneğinin 

azalması olarak tanımlasa da ilk çağlardan günümüze kadar bu kavram değişikliklere uğramış 

ve günümüzdeki halini almıştır. Yaşlılık, hayatın stabil ve değişimin sona erdiği bir parçası 

değildir. Tam tersine çeşitli güçlerin etkileşimini içerir. Temelde bu döneme kadar yaşamın 

zorlu süreçlerine rağmen varoluşunu sürdürebilen bir kişinin bilgeliği ve iç görüsü yatmaktadır 

(Beğer ve Yavuzer, 2012). 

İlk çağlarda yaşlılar toplumdaki ayrıcalıklı, bilge kişiler olarak tanımlanırken günümüzde 

teknolojinin gelişmesi, şehirleşmenin artması ve modernleşme gibi faktörler, yaşlı bireylerin 

farklı roller kazanmasına neden olmuştur. Örneğin farklı kültür yapılarına bağlı olarak bir 

ülkede yaşlı bireyler ailenin odak noktası konumunda olup bilgelik kaynağı olarak görülürken 

(Tayland); farklı bir ülkede (Amerika, Birleşik Krallık, İsveç) yaşlı kişiler yük olarak 

görülebilmektedir (Çataloğlu, 2018; Wysokiński, 2020).  

Yaşlı bireylere yönelik değişmeyen ve katı tutumlar yaşlılık kavramının toplum tarafından nasıl 

algılandığını etkilemektedir. Yaşlı kişilerin tüm gün evde kalıp, tüm bakım ihtiyaçlarının bir 

başkası (çocukları ya da torunları) tarafından karşılanması örnek olarak gösterilebilir. Böyle bir 
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anlayış, yaşlılığın aciz, bağımlı, bakıma muhtaç kavramları ile eşdeğer tutulmasına neden 

olmaktadır (Çataloğlu, 2018). 

Benzer şekilde; yaşlanma sürecinde bireylerin günlük yaşamında yürüttüğü ilişkilerin ve 

aktivitelerin azalmasının beklendiği bir algıda kişilerin hem sosyal hem de biyolojik yapılarının 

etkilendiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda “ilişki azaltımı” kuramı olarak geçen bu kavram 

yaşlı bireylerin toplumsal hayattan ve günlük aktivitelerden kendini geri çekmesi ve bu 

davranışın normal olarak kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Bu anlayışa göre yaşayan bir 

toplumda ruhsal ve sosyal hayatta problemlerin yaşanması kaçınılmazdır (Beğer ve Yavuzer, 

2012). 

Yaşlı Dostu Toplum 

“Yaşlı Dostu Toplum” kavramı için tek bir tanım bulunmamasına karşın genellikle yaşlı 

bireylerin aktif olarak bulunduğu ortamları ifade etmektedir. Yaşlı dostu olan bir toplum 

çevreden gelen talepleri, istekleri uygun şekilde yönetebilmeli, yaşlı bireylerin eksik ve güçlü 

olan yönlerinin farkında olmalıdır. Yaşlı bireylerin içinde bulunduğu topluluklar dikkate 

alındığında çevrenin, kişilerin ihtiyacına yönelik tasarlanmaması nedeniyle bireyler en az 

kısıtlayıcı çevrede desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Yaşlı dostu topluluklar, zaman içinde 

farklılaşan gereksinimleri etkin şekilde karşılayan altyapı ve hizmetlerle yaşlı yetişkinleri aktif 

yaşama dahil eden, değer veren ve destekleyen yerlerdir (Alley, Liebig, Pynoos, Banerjee ve 

Choi, 2007).  

Bu faktörler iyileştirildiğinde yaşlı bireyler için araba kullanma, alışveriş yapma, park ve 

kütüphaneleri kullanma, ibadet yerlerini rahatça kullanma imkanı sağlanmış olacaktır. 

Dolayısıyla yaşlı dostu bir topluluğun çeşitli yönlerinin gelişimini etkileyen konularda 

görevlilerin yaşlı bireyler ile etkileşimi gerekmektedir. Bu şekilde çevresel ve sosyal 

özelliklerin birleştirilerek yaşam alanlarının daha kaliteli ve zengin hale gelmesi 

sağlanabilecektir (Fitzgerald ve Caro, 2014). 

Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) 

DSÖ, 2006 yılında insanların yaşlanma sürecini aktif ve sağlıklı şekilde geçirebilmesi için 

sosyal ve çevresel faktörlerin geliştirilmesini, iyileştirilmesini amaçlayan bir proje başlatmıştır. 

Uluslararası çapta yürütülen bu projede yaşlılık sürecinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla 

sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarını optimize etmek hedeflenmektedir. Yaşlı dostu bir şehir, 

kişilere;  aile, mahalle ve toplum içinde aktif olarak yaşlanmanın devam ettiği ve desteklendiği 

bir ortam sunmaktadır. Bunula birlikte bireylerin sosyal ortamda toplumun diğer kesimleriyle 

uyum içinde yer alması amacıyla çeşitli fırsatlar sunmaktadır (Fitzgerald ve Caro, 2014). 
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Araştırmalar incelendiğinde bugün 124 milyon kişiye ulaşan, 35 ülkeden 314 şehir YDŞ 

ünvanını almış olduğu bilinmektedir (Akoğlan Kozak, Acar ve Zencir Çiftçi, 2019). 

Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması ve Önemi 

Yaşlı bireylerin olumlu yaşam koşulları içinde hayatlarını devam ettirebilmeleri hususunda; 

DSÖ’nün de yaşlı dostu şehir olma kriterlerini içeren dış mekanların ve binaların tasarımı, 

ulaşımın, sağlık hizmetlerinin ve barınmanın erişilebilir ve uygun fiyatlı olması, sosyal katılım, 

toplumsal hayatta yer edinme, toplum desteği, iletişim ve bilgi akışı gibi önemli noktaların 

iyileştirilmesi gerekmektedir (Akoğlan Kozak, Acar ve Zencir Çiftçi, 2019; Akyıldız, 2020; 

Akyıldız ve Akbaş, 2020).  

Yaşam kalitesi ile toplum tasarımı arasındaki kesişme, yaşlanmakta olan bir nüfus için plan 

yaparken son derece önemlidir. Fitzgerald ve Caro (2014), yaptıkları çalışmada son on yılda 

halk sağlığı uzmanları, kentsel tasarım uzmanları ve mimarlar arasındaki iş birliği ile yaşlı dostu 

topluluk girişimlerinin arttığını saptamışlardır. Bu noktada ortaya çıkan sonuç yaşlı dostu bir 

topluluk adına yapılan düzenlemelerin yalnızca yaşlı bireyler için değil, herkes için “dost” 

olduğu kanısıdır (Fitzgerald ve Caro, 2014). Böyle bir şehir yapısı, sadece yaşlı bireylere değil, 

çocuklar ve engelli bireyler başta olmak üzere herkes için erişilebilir bir şehir ortamı sağlar.  

Dünya çapında; New York/Amerika Birleşik Devletleri, Agidel/Rusya, Chicago/Amerika 

Birleşik Devletleri, Ottowa/Kanada, Melville/Avustralya, Akita City/Japonya, Tampere/ 

Finlandiya, La Plata/Arjantin gibi ülke ve şehirlerin YDŞ unvanını aldığı görülmektedir 

(Akoğlan Kozak, Acar ve Zencir Çiftçi, 2019).Türkiye’de ise 2019 yılı itibariyle YDŞ unvanı 

almış olan üç şehir bulunmaktadır;  Kadıköy/İstanbul, Muratpaşa/Antalya, Mersin Büyükşehir 

Belediyesi ve en son yaşlı dostu şehir kriterlerini sağlayan Beşiktaş Belediyesi/İstanbul (2019) 

olmak üzere dört belediye ve üç şehir mevcuttur (Yıldız 2021). Ayrıca, Amasya, İzmir, 

Akçakoca gibi çeşitli şehirlerde YDŞ çalışmaları devam etmektedir (Akoğlan Kozak, Acar ve 

Zencir Çiftçi, 2019; Akyıldız, 2020). 

Bu şehirlerin yaşlı dostu şehir olarak ön planda olmasının çeşitli nedenleri vardır. Örneğin 

Muratpaşa Belediyesi / Antalya’ da düzenlenen faaliyetler içinde; 60 yaş ve üzeri tüm bireylerin 

faydalanabileceği; şiir dinletisi, koro, tiyatro gibi sosyal etkinlikler; sağlığa yönelik, nakil 

ambulansı, evde doktor muayenesi, fiziksel engellerin ya da yetersizliklerin yaşandığı 

durumlarda evde sağlık hizmeti tarafından kişisel bakım ve beden temizliği uygulamalarını 

içeren evde bakım hizmetleri gerçekleştirilmektedir 

Genel çapta farklı isimler kullanılsa da benzer hizmetlerin verildiği görülmektedir. Sosyal 

aktivitelerin desteklenmesi adına; yaşlı evi, yaşam evi, sosyal yaşam evi isimlendirmeleriyle 

etkinlikler sürdürülmekte, aynı şekilde evde sağlık ve bakım uygulaması, esenlik hizmeti ve 
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evde bakım hizmeti gibi adlandırmalarıyla sağlık hizmetinin desteklenmesi sağlanmaktadır 

(Yıldız, 2021).  

Yakın süreçte yaşadığımız ve hala içinde olduğumuz Covid-19 pandemi dönemi etkileri 

gözlemlendiğinde bu süreç yaşlı bireyleri derinden etkilemiştir. Yaşlı dostu şehir ünvanını alan 

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi bu süreçte kent mobilyalarında değişimler yapmış, 

aşevlerinin kesintiye uğramadan çalışmasını sağlamış ve her eve maske dağıtmıştır. Ayrıca 

evde bakım hizmetlerini içeren kişisel bakım uygulamalarını sürdürmüş ve pansuman, 

enjeksiyon gibi tedavi gerektiren uygulamaları da ekleyerek bireylerin sağlığını desteklemiştir 

(Yıldız, 2021). 

Yaşlı Dostu Şehir Temasına Yönelik Engeller 

Evlerde ya da apartmanlarda asansörün bulunmaması, evlerin ve apartmanların yüksek katlı ve 

sıkışık olması, merdivenlerin kullanılabilir rahatlıkta olmaması, konutlarda ışıklandırmaların 

yetersiz olması, bina girişlerinin kış döneminde donmasına bağlı tehlikeler oluşturması, 

dinlenme yerlerinin ve yeşil alanların yetersiz olması, kiralarının karşılanabilir düzeyde 

olmaması, trenlerde iniş ve çıkışlarda kapıların dar olması ve yaşlı bireylere uygun olmaması, 

otobüslerin duraklara yeteri kadar yaklaşmaması, kaldırımların yürümeyi güçleştiren 

malzemelerden yapılması, sürücülerin trafik kurallarına uymaması nedeniyle kaza yaşanma 

korkusunun olması, ibadet yerlerinin ve burada bulunan tuvaletlerin yaşlı ve engelli bireylere 

yönelik düzenlenmemesi  (yerlerin kaygan olması, tuvaletlerde tutacak olmaması, bina 

girişlerinde merdiven kullanılması), sağlık yapılarında engelli girişlerinin olmaması ve 

asansörün bulunmaması, benzer şekilde sosyokültürel yapıların da iç-dış ve bina içinde bulunan 

kot farklılıklarından dolayı erişimin olmaması gibi engeller yaşlı dostu şehir temasına uygun 

olmamaktadır (Tutal ve Üstün, 2009). 

 

SONUÇ 

Yaşlanmakta olan bir nüfus için bireylerin içinde bulunduğu süreci en etkin, aktif ve bağımsız 

şekilde geçirebilmesi, içinde bulunulan çevrenin kişilere uygun dizayn edilmesi ile 

mümkündür. Dolayısıyla barınma, ulaşım, sağlık, sosyal yaşantıya katılma, bilgi edinme ve 

iletişim kurabilme gibi faktörlerin yaşlı bireylere uygun olarak sürdürülmesi gerekmektedir. 

Modernleşme ile birlikte yaş farkının önem kazandığı bu çağda bireylerin toplumda uyum 

içinde yer alması ve ilişkilerin sürdürülmesi, yaşlı bireylerin toplum içinde etkinliğini 

artıracaktır. Kentler ancak bu şekilde bireylerin kendini ait hissettikleri, etkileşim kurabildikleri 

bir yaşam alanına dönüşebilecektir. 
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ÖZET 

Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, yaşam süresini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar, teknoloji 

ve geriatri bilimindeki ilerlemeler ülkemizdeki yaşlı nüfusu son beş yılda %22,5 arttırdı. Artan 

yaşlı nüfus birçok ekonomik, fizyolojik, psiko-sosyal ve davranışsal sorunu beraberinde getirdi. 

Bu sebeple yaşlılık dönemine yönelik ülkemizde yeterli önlemlerin alınması ve politikaların 

oluşturulması önemlidir. Yaşlılık dönemi birçok araştırmacı tarafından da ihmal edilen ve 

akademik alanda az çalışılan bir dönemdir. Bu araştırmada son 10 yılda yaşlılıkla ilgili 

Türkiye’de yapılan lisansüstü çalışmaların bilim dalları ve konu alanlarının incelenmesi 

amaçlandı. Çalışmanın verileri internet üzerinden ulusal tez merkezine girilerek toplandı. 

Tarama terimi bölümüne “yaşlılık” ve “yaşlı” kelimeleri girilerek tarama yapıldı. 2012-2021 

tarihleri arasındaki tüm çalışmalara ulaşıldı. Doğa ile ilgili olan çalışmalar verilerden çıkarıldı. 

Veriler sayı ve yüzde olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeye göre 2012-2021 tarihleri 

arasındaki yaşlı bireylerle ilgili konularda 119 lisansüstü çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmaların %75.6’sı yüksek lisans tezi, %18.5’i doktora tezi, %5.1’i tıpta uzmanlıktır. Yıllara 

göre incelendiğinde çalışmaların en fazla 2018-2019 (%36.3) yıllarında yapıldığı belirlendi. Bu 

durum, politikacıların bu yıllarda yaşlı nüfustaki artışa daha fazla dikkat çekmesinden 

kaynaklanmış olabilir. Çalışmaların %58’inin sosyal bilimler, % 20.3’ünün de sağlık bilimleri 

enstitülerinde yapılmış olması dikkat çekicidir. Özellikle sağlık bilimleri alanında yaşlılara 

yönelik çalışmaların artırılması, gelecekteki sağlık politikalarının oluşturulmasına rehberlik 

edeceği için önemlidir. Çalışmaların daha çok yaşlı ve yaşlılığa yönelik algı ve tutumlar ile 

yaşlıların mevcut durumlarını ve özelliklerini konu aldığı, en az çalışmanın da yaşlılara yönelik 

ayrımcılık, istismar ve ihmali inceleyen çalışmalar olduğu görüldü. Cinsel sağlığa yönelik hiç 

çalışma yapılmadığı belirlendi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda gelecekteki sorunların 

çözümü için yaşlılara yönelik çalışmaların artırılmalı ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

stratejiler ve planlamalar yapılmalıdır. Özellikle yaşlıların gereksinimlerinin ve sorunlarının 

belirlenmesi için sağlık bilimlerinde tanımlayıcı ve uygulamalı çalışmaların artırılması önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Çalışma, Yaşlılık, Yaşlılık Çalışması  
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EXAMINING THE BRANCHES OF SCIENCE AND SUBJECT AREAS OF 

POSTGRADUATE STUDIES ON AGING IN THE LAST 10 YEARS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

The development of health services, studies aimed at increasing life expectancy, advances in 

technology and geriatrics have increased the elderly population of our country by 22.5% in the 

last five years. The growing elderly population has brought many economic, physiological, 

psycho-social and behavioral problems. Therefore, it is important to take adequate measures 

and create policies for old age. Old age is a period that is neglected by researchers in the 

academic field. This study aims to examine the branches of science and subject areas of 

graduate studies conducted on old age in the last 10 years in Turkey. The data of the study were 

collected by using the national thesis center via the Internet. The words “old age” and “elderly” 

were provided in the screening term section and the screening was performed. Studies related 

to nature were excluded from the data. The data were evaluated as numbers and percentages. 

According to the evaluation, there are 119 graduate studies on subjects related to the elderly 

between 2012 and 2021. Of these studies, 75.6% are master's, 18.5% are doctoral, and 5.1% are 

thesis of a specialty in medicine. When analyzed by years, it was determined that the most 

thesis studies were carried out in 2018-2019 (36.3%). This situation may have been caused by 

the fact that politicians drew more attention to the increase in the elderly population in these 

years. It is remarkable that 58% of the studies were conducted in social sciences and 20.3% in 

health sciences institute. Increasing this count, especially in health sciences, is important 

because it will guide the creation of future health policies. It was seen that the studies mostly 

focused on the perception and attitudes towards the elderly and old age, and the current status 

and characteristics of the elderly, and the least number of studies were those examining 

discrimination, abuse and neglect towards the elderly. It was determined that there was no study 

on sexual health. These studies were mostly aimed at deciphering the perception and attitudes 

towards the elderly and old age, and the current status and characteristics of the elderly while 

the least number of studies were studies those examining discrimination, abuse and neglect 

towards the elderly. No studies were conducted on sexual health. Following the results 

obtained, to solve future problems, the study for the elderly should be increased, strategies and 

plans should be made in accordance.  It is recommended to increase descriptive studies in health 

sciences, especially to determine the physical and psychological needs and problems of the 

elderly. Additionally, it is recommended to reveal the health problems experienced by the 

elderly. 

Keywords: Postgraduate Study, Old Age, Old Age Study 
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GİRİŞ 

Ülkemizde insanların doğumdan beklenen yaşam süresi her geçen gün daha da uzamakta bu 

durum da yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili sorunları artırarak beraberinde getirmektedir. Tüm 

canlılarda olduğu gibi insanlarda doğumdan ölüme kadar “yaşlanma” olarak dile getirdiğimiz 

bir zaman dilimi içerisinde ilerler. Cansız varlıklar için bu zaman diliminde aldıkları yol eskime 

ya da yıpranma olarak tanımlanırken insan gibi canlı varlıklar için “yaşlanma” sözcüğü tercih 

edilir. Çünkü insan organizması için yaşlanma süreci onarım ve yeniden yapım 

mekanizmalarını da içeren bir süreçtir. “Yaşlılık” ise sözlük anlamı olarak yaşlı olma, artmış 

yaşın etkilerini gösterme hali olarak tanımlanabilir (Beğer vd 2012). 

Yaşlılık süreci yaşlanma olgusunu da içeren ve birçok fizyolojik, sosyal, psikolojik (Sfetcu vd 

2021) ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren oldukça uzun bir dönemdir. Yaşlılık 

sürecinde artan yaşla birlikte kişilerin aktivite düzeyleri azalır, işlevsellikleri değişir ve 

sınırlanır. Bu süreç kişiyi sosyal, fiziksel ve duygusal olarak değişik derecelerde başkalarına 

bağımlı kılabilir. Bireyin bilişsel ve fonksiyonel kapasitesinin azalmasına bağlı olarak oluşan 

değişimler, bakım gereksinimlerinin yanı sıra kişinin ilerleyen yaşına bağlı olarak işinden 

ayrılıp emekli olması, yaşlılığın ekonomik bir sorun olarak ta algılanmasına yol açabilir 

(Çunkuş vd 2019). Bireyin demografik özelliklerine göre değişiklik gösteren yaşlılığın ve 

getirdiği sorunların hem birey hem de aile ve çevresi açısından geçirdiği toplumsal değişimler 

ve dönüşümler yönünden araştırılması (Çataloğlu 2018) gelecekteki politikaların belirlenmesi, 

mastır planların yapılması, stratejilerin oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin planlanması 

açısından önemlidir. Ayrıca yaşlıların; temel gereksinimlerinin belirlenmesi, kişisel ve sağlık 

bakımlarının, yaşamlarını kolaylaştıracak ev içi düzenlemelerin, sosyalleşme ve iletişim kurma 

gereksinimlerinin nasıl karşılanacağının çalışmalarla ortaya konulabilir. Bunların yanı sıra 

yalnızlık sorunun giderilebilmesi için yapılabilecek uygulamaların belirlenmesi,  sosyal ve 

hukuksal hakları başta olmak üzere birçok yönden yaşlılığın ve getirdiği sorunların incelenmesi 

ülkemiz için gelecekte yaşlılarının daha mutlu ve refah içinde yaşamalarını sağlayacaktır. 

Ancak ülkemizde 2007 ve 2013 yıllarında Türkiye’deki yaşlıların mevcut durumunu analiz 

eden ve yaşlanmayla ilgili eylemleri belirleyen “yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem 

planı” önemli çalışmalardandır. İlerleyen yıllarda kalkınma planı kapsamında yaşlanmaya özel 

komisyonlar, bazı üniversitelerde yaşlılık birimleri ve yaşlılıkla ilgili ön lisans programlarının 

oluşturulması yaşlılık konusunun ülkemizde de ele alınmaya başlandığını göstermesi açısından 

çarpıcıdır. Bunların yanı sıra alana özel dergilerin yayın yapmaya başlaması ve bazı lisansüstü 

tez çalışmalarının yaşlanmayla ilgili konuları gündeme getirmesi önemlidir (Alaydın 2019). 
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Tüm bu gelişmelere rağmen ülkemizde konunun önemi henüz istendik düzeylerde değildir. 

Akademik alanda konuya olan ilgi giderek artmakla birlikte yaşlılık sürecinin birçok 

araştırmacı tarafından ihmal edilen ve akademik alanda az çalışılan bir dönem olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca belli dönemler içinde yaşlılık konusunda yapılmış bilimsel 

çalışmaların değerlendirilmesinin, gelecekte planlanacak çalışmalar için rehber olabileceği 

varsayılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı son 10 yılda yaşlılıkla ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü çalışmaları, 

bilim dallarını ve konu alanlarını incelemektir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

Yöntem 

Bu çalışmada yaşlılık ve yaşlanma konusunda 2012-2022 tarihleri arasındaki yapılmış 

lisansüstü tez çalışmaları incelendi. Veriler, Yüksek Öğretim Kurumu’nun Ulusal Tez Merkezi 

internet sitesinden temin edildi. Tarama terimi bölümüne kelime olarak “yaşlılık” ve “yaşlı” 

anahtar kelimeleri girilerek tarama yapıldı. 2012-2022 tarihleri arasındaki tüm tezler (12I) 

araştırmanın evrenini oluşturdu. Toprak ya da bitkinin yaşlanması gibi doğa ile ilgili olan tezler 

çıkarıldıktan sonra örnekleme 119 lisansüstü tez çalışması alındı. Veriler, yıllara, lisansüstü 

alana, konu alanına ve bilim dalına göre ayrıştırıldı. Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak 

değerlendirildi. Elde edilen bulgular literatür doğrultusunda yorumlandı. 

Bulgular ve Tartışma 

Bu araştırmada son on yılda yaşlılık ve yaşlanma konusunda lisans üstü çalışmaların 

%75,6’sının yüksek lisans, % 24.4’ünün de doktora alanında yapıldığı saptandı. Doktora 

alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde %18.5’inin doktora, %5.1’inin tıpta uzmanlık, %0.8 

sanatta yeterlilik tezi olduğu belirlendi (Tablo 1). Alaydın’ın (2019) lisansüstü  

 
Tablo 1. Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan tezlerin yıllara göre lisansüstü alanlarının dağılımı 

                                           Lisansüstü Alanlar 

                     Yükseklisans                               Doktora 

              Yüksek lisans tezi   Doktora tezi   Tıpta uzm.tezi   Sanatta yet.tezi    TOPLAM  

Yıllar               Sayı(%)             Sayı(%)            Sayı(%)            Sayı(%)              Sayı(%) 

2012-13              8(6.7)                 3(2.5)             1(0.9)                  0(0.0)                  12(10.1) 

2014-15            15(12.6)               3(2.5)             1(0.9)                  1(0.8)                  20(16.8) 

2016-17            13(10.9)               4(3.3)             0(0.0)                  0(0.0)                  17(14.2) 

2018-19            35(29.5)               6(5.1)             2(1.7)                  0(0.0)                  43(36.3) 

2020-21            19(15.9)               6(5.1)             2(1.6)                  0(0.0)                  27(22.6) 

TOPLAM       90(75.6)             22(18.5)            6(5.1)                  1(0.8)               119(100.0)    
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tezlerde 1972- Eylül 2018 tarihleri arasında yaşlılık çalışmalarını incelediği çalışmasında da; 

tezlerin %62’sinin yüksek lisans, %21’inin tıpta uzmanlık, %16’sının doktora tezi olduğu 

belirlenmişti. Bu araştırmada da Alaydın’ın (2019) çalışmasında da yaşlılık ve yaşlanma 

konusunda yalnızca bir sanatta yeterlilik tezine rastlanılmıştır. Her iki çalışmada da elde edilen 

bu çalışmanın aynı olduğu düşünülmektedir. Özellikle bu araştırmada 2018-19 yıllarını 

kapsayan iki yıllık dönemde yapılan lisansüstü çalışmaların (%36.3) daha fazla olması 

çarpıcıdır. Bu yıllarda politikacıların da yaşlı nüfus artışına daha fazla dikkat çektikleri ve 

akademisyenlerin özellikle görsel medyada doğumdan beklenen yaşam süresinin uzamasıyla 

birlikte ortaya çıkacak sorunları tartıştıkları görülmektedir. Bu oranın 2020-21 yılları arasında 

azalması (%22.6) tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına bağlanabilir. Tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de bilim insanlarının dikkati ve ilgisi COVID-19 hastalığı üzerine 

odaklanmış ve bu alanda yapılan çalışmalar hızla artmıştır.  

Araştırmada en fazla tez çalışması yapılan enstitünün %58 ile sosyal bilimler enstitüsü olduğu 

görülmektedir. Bunu sağlık bilimleri (%20.3) ve lisansüstü eğitim enstitüsü (%10.1) 

izlemektedir (Tablo 2). İnsanı ve insanı etkileyen durumları inceleyen sosyoloji ve sosyal 

hizmetler anabilim dallarında yapılan tez çalışmalarının sosyal bilimler enstitüsünde ağırlıklı 

olarak yer alması bu sonucu etkilemiş olabilir. Alaydın’ın (2019) çalışmasında ise bu konu ile 

ilgili en fazla çalışmayı %40,6 ile sağlık bilimleri enstitüsü yapmıştır. İlerleyen yıllarla birlikte 

sağlık bilimleri enstitüsünde çalışmaların azalmasının nedeni özel üniversitelerin ülkemizde 

artmasıyla birlikte yeni açılan ve hem sosyal hem de sağlık alanını kapsayan “lisansüstü eğitim 

enstitüleri” olabilir. Araştırmada bu enstitünün üçüncü sırada yer alması bu düşünceyi destekler  

 
Tablo 2. Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan tezlerin yapıldıkları enstitülere göre lisansüstü 

alanlarının dağılımı 

                                                                                        Lisansüstü Alanlar 

                                                                         Yüksek lisans        Doktora          TOPLAM                                                        

Enstitü                                                                Sayı(%)              Sayı(%)            Sayı(%) 

Sosyal Bilimler Enstitüsü                                    57(47.9)            12(10.1)               69(58.0) 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü                                   18(15.2)              6(5.1)                 24(20.3) 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü                                12(10.1)              0(0.0)                 12(10.1) 

Tıp Fakültesi/Eğitim Araştırma Hastanesi            0(0.0)                4(3.4)                   4(3.4) 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü                                    1(0.8)                2(1.7)                   3(2.5) 

Fen Bilimleri Enstitüsü                                         1(0.8)                1(0.8)                   2(1.6) 

Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü                 0(0.0)                2(1.7)                   2(1.7) 

Adli Tıp Enstitüsü                                                 0(0.0)                1(0.8)                   1(0.8) 

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü                     1(0.8)                0(0.0)                   1(0.8) 

Güzel Sanatlar Enstitüsü                                       0(0.0)                1(0.8)                   1(0.8) 

TOPLAM                                                           90(75.6)            29(24.4)             119(100.0)    
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niteliktedir. Özellikle doktora alanı olmak üzere sağlık bilimleri alanında yaşlılara yönelik daha 

az tez çalışması yapılması çarpıcı bir bulgudur. Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici 

hizmetlerden sorumlu olan sağlık çalışanlarının ülkemiz için geleceğin sorunu gibi görülen 

yaşlılığa bağlı oluşabilecek problemlere daha duyarlı olması ve alanında yaptığı çalışmalarla 

ilk sıralarda yer alması beklenirdi. Sağlık alanında yapılacak tez çalışmaların artması, 

gelecekteki sağlık politikalarının oluşturulmasına rehberlik edeceği için önem arz etmektedir. 

Ayrıca yaşlılara verilecek her türlü hizmet için (barınma, sağlık, fiziksel, sosyal, psikolojik ve 

ekonomik gereksinimleri gibi) bu çalışmalar altyapıların oluşturulması ve insan gücü 

planlamasına katkı vereceği için önemlidir.  

İncelenen tezlerin en fazla çalıştığı konu alanı yaşlılığa ya da yaşlılara yönelik algı ve tutumlar 

(%17.6) ve yaşlıların mevcut durum ve özellikleridir(%16.8). Yaşlılara uygulanan ayrımcılık, 

istismar ve ihmalin son 10 yıl içinde sadece iki tez çalışmasının konusu olması ise oldukça 

çarpıcıdır (Tablo 3). İnsanların saygı görerek yaşaması ve kendini güven içinde hissetmesi en 

temel insan haklarındandır. Ancak yaşlılık döneminde görülen istismar ve fiziki şiddete varan 

kötü muameleler hiçbir kabul edilemez bir durumdur. Yaşlı istismarı, tanımlanması ve 

belirlenmesi oldukça zordur ancak yaşlılıkta istismar ve ihmal olayının özellikle aile üyeleri ya 

da yakın akrabalar tarafından uygulandığı bilinmektedir (Ertin 2016, Yelboğa 2018). 

 
Tablo 3. Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan tezlerin lisansüstü alanlarına göre konu alanlarının 

dağılımı 

                                                                             Lisansüstü Alanlar 

                                                                   Yüksek lisans            Doktora           TOPLAM    Çalışılan 

Konu Alanları                              Sayı(%)                  Sayı(%)             Sayı(%) 

Algı ve tutumlar                                           18(15.1)                    3(2.5)                 21(17.6)                                                                         

Mevcut durum ve özellikleri                        15(12.6)                    5(4.2)                 20(16.8) 

Yaşlı bakımı ve memnuniyet                          9(7.6)                     3(2.5)                 12(10.1) 

Politikalar ve hizmetler                                   9(7.6)                     2(1.7)                 11(9.3) 

Psikolojik gereksinimler ve sorunlar               8(6.8)                    3(2.5)                  11(9.3) 

Hukuk                                                              7(5.9)                    3(2.5)                  10(8.4) 

Yaşam kalitesi                                                 4(3.4)                     3(2.5)                   7(5.9) 

Fiziksel gereksinimler ve sorunlar                  4(3.4)                     3(2.5)                   7(5.9) 

Sosyal gereksinimler ve sorunlar                    4(3.4)                     2(1.7)                   6(5.1) 

Yaşanılan mekan ve konut                              4(3.4)                     2(1.7)                   6(5.1) 

Din                                                                   6(5.1)                     0(0.0)                   6(5.1) 

Ayrımcılık, istismar ve ihmal                          2(1.7)                     0(0.0)                   2(1.7)      

TOPLAM                                                      90(75.6)                 29(24.4)             119(100.0)  

 

Bu nedenle yaşlı ihmal ve istismarının farklı enstitüler tarafından farklı boyutları ile 

araştırılmasının bu sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER  

Çalışma bulguları değerlendirildiğinde ülkemizde yaşlılık ve yaşlanma konusunu ele alan tez 

çalışmaları en fazla 2018-2019 yıları arasındadır. Ayrıca bu konudaki yüksek lisans tezleri 

doktora tezlerinden daha fazladır. Özellikle sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve lisansüstü eğitim 

enstitüleri diğer enstitülere göre yaşlılık ve yaşlanma konusunu daha fazla çalışsa da yeterli 

düzeyde değildir. Yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili en fazla çalışılan konu algı ve tutumlar, mevcut 

durum ve özellikler, bakımı ve memnuniyet ve politikalar ve hizmetlerdir. Bu nedenle yaşlıları 

ilgilendiren ve tez çalışmalarında hiç ele alınmayan örneğin yaşlılık ve cinsellik gibi ihmal 

edilen konularda da çalışmaların yapılması ve sağlık bilimleri enstitüsü başta olmak üzere tüm 

enstitülerin bu alanda çalışmalarını artırmaları önerilir.  
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ÖZET                                                                                                               

İlerleyen sağlık uygulamalarına, gelişen teknolojiye, ilaç, tanı ve tedavi yöntemlerine bağlı 

olarak doğumdan beklenen yaşam süresi her geçen gün daha fazla yaş almaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, yaşlılık sürecinde doyumlu bir cinselliğin yaşanabilmesi için literatür 

ışığında yapılabilecekleri tartışmak ve sağlık profesyonellerinin sorumluluk ve uygulamalarını 

ortaya koymaktır. Cinsel sağlığa yönelik yapılan stratejiler ve araştırmalar genellikle genç 

odaklıdır ve yaşlı insanlardan bahsedilmez. Aynı yaklaşımın gerontolojide de baskın olduğu ve 

yaşlı insanlarla yapılan araştırmalarda cinsellikle ilgili konulara gereken önemin istendik 

düzeyde verilmediği görülmektedir. Böyle bir olgu seksin yaşlı insanlarla ilgili olmadığı fikrini 

güçlendirmeye hizmet eder. Yaşlıların yaşamında cinselliğin yer alması alışılmadık ve ahlaksız 

bir uygulama gibi değerlendirilebilmektedir. Bu “aseksüel yaşlı insan” klişesi, cinsellik 

hakkında yeni bir mit yaratmaktadır. Bu durum, yaşlı insanların cinsellikle ilgili kaygılarını, 

sorunlarını ve uygun cinsel davranışlarla ilgili inançlarını paylaşmalarında sınırlılıklar 

oluşturmaktadır. İnsanlar için cinsellik; sosyal, kültürel ve dini bağlama göre değişir. Ayrıca 

insanın varlığının temel bir bileşenidir. Nesilden nesile aktarılan cinsellik, çeşitli biyolojik, 

psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlerden etkilenir. Bunlara ilaveten cinsellik zevk, üreme ve 

sevgi ihtiyaçlarıyla bağlantılı yaşamsal bir işlevdir. Bu nedenle cinsellik, yaşlılar için 

yaşamlarının bir parçasıdır ve farklı şekilde ele alınmalıdır. Ancak sağlık çalışanlarının büyük 

bir kısmı, yaşlılara yönelik “aseksüellerdir”, “genellikle cinsel olarak soğukturlar”, 

“mastürbasyon ya da seks yapamazlar”, vb. mit sayılabilecek fikirlere sahiptir. Sağlık 

çalışanları, özellikle de hemşireler yaşlıların tatmin edici cinselliği yaşayabilmeleri için 

özsaygılarını artırmalı, konuyu doğrudan konuşmalı ve biyopsikososyal refahlarını artırmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Aseksüel, Cinsellik, Cinsel doyum, Yaşlılıkta Cinsellik 
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OLDER PERSON: ASEXUAL PERSON 

 

 

ABSTRACT 

The number of elderly people is increasing due to advancing health practices, developing 

technology, medicine, diagnosis and treatment methods. The aim of this study is to determine 

the responsibilities of health professionals in satisfying sexual life of older age by using a 

literature survey. Strategies and research on sexual health are often youth-focused and older 

people are not mentioned. The same approach is dominant in gerontology. Such a phenomenon 

serves to reinforce the idea that sex is not about older people. The sexuality in the older life 

might be considered as an unusual and immoral practice. This “asexual old person” stereotype 

creates a new myth about sexuality. This creates limitations for older people to share their 

concerns, problems, and beliefs about appropriate sexual behavior. Human sexuality varies 

according to the social, cultural and religious context. It is also an essential component of 

human existence. Sexuality is affected by various biological, psychological, social and cultural 

factors while it is transmitted from generation to generation. In addition, it is a life function 

associated with pleasure, reproduction and love. Therefore, sexuality is a part of their lives for 

the elderly and should be handled differently. However, a large amount of health professionals 

have ideas about elderly such as “they are asexual, far to sexuality, do not masturbate…” that 

can be considered as a myth. Especially nurses, should increase their self-esteem, talk directly 

about the issue and increase their biopsychosocial well-being so that the elderly can experience 

satisfying sexuality. 

Keywords: Asexual, Sexuality, Sexual Satisfaction, Sexuality İn Old  
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GİRİŞ 

Gelişen teknoloji, sağlık uygulamalarındaki ilerlemeler, ilaç teknolojisinin gelişmesi, tanı ve 

tedavi yöntemlerine bağlı olarak doğumdan beklenen yaşam süresi her geçen gün daha fazla 

yaş almakta ve dünya ile birlikte içinde yaşayan insan nüfusu da her geçen gün daha da 

yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusunun (60 yaş üstü nüfus), 2015 yılından 2050 yılına kadar %12'den 

%22'ye çıkarak iki kat artması beklenmektedir. İnsanlar 2050 yıllına ulaştığında yaşlıların 

%80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan kişiler olacağı varsayılmaktadır (WHO 2018). 

Bu durum geleceğin yaşlılarını çok daha büyük sorunların beklediğini düşündürmektedir. 

Yaşlılık süreci yaşamın kaçınılmaz doğal bir olgusudur.  Yaşamsal değişimlerin oluştuğu bu 

süreçte ortaya çıkan değişiklikler ve hastalıklar nedeniyle kişide bazı fizyolojik ve emasyonel 

bir gerileme görülebilir (Reyhan vd 2018). Ancak yaşlanma, biyolojik değişikliklerin yanı sıra 

genellikle emeklilik, kendisi için daha uygun görülen konutlara ya da huzur evi gibi yaşlı bakım 

ve rehabilitasyon merkezlerine taşınma, arkadaşların ve eşlerin ölümü gibi diğer yaşam 

geçişleriyle de ilişkilidir. Bu değişimler kişinin yalnızca fizyolojik, psikolojik, sosyal ve 

ekonomik durumunu etkilemekle kalmaz bireyin temel gereksinimlerinden olan cinsel 

durumunu ve sağlığını da etkiler.  

Tatmin edici bir yaşam arzulayan her birey büyük bir olasılıkla bunun cinsel tatmin hakkını da 

içermesi gerektiğini kabul edecektir. Ancak birçok kültürde genç ya da yetişkine tanınan bu 

hak yaşlı insanlar için uygun görülmemekte ve gençlerin cinselliklerini ifade etmek için sahip 

oldukları fırsatlar yaşlı bireylere tanınmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cinselliği; 

cinsiyet, cinsiyet kimlikleri ve rolleri, cinsel yönelim, erotizm, haz, yakınlık ve üremeyi 

kapsayan geniş bir yelpazede ele alır. Ayrıca biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, 

kültürel, etik, yasal, tarihsel, dini ve manevi faktörlerin etkileşimi yoluyla cinselliğin nasıl 

deneyimlendiğinin, ifade edildiğinin ve etkilendiğinin önemini vurgular (Gewirtz-Meydan vd 

2019). Mahieu ve Gastmans (2015) araştırmasında, çalışmaların tamamının yaşlılıkta seks ve 

cinselliğin önemine işaret ettiğini vurgular. Ayrıca kendilerini cinsel olarak ifade etmek isteyen 

yaşlıların bunu hayal kurma, sarılma, duygusal ve entelektüel yakınlık arama, okşama, öpüşme 

ve cinsel ilişkiye girme vb. gibi çok çeşitli şekillerde yapabildiklerini ortaya koyar. Yaşlı 

insanların cinsel ifadesini etkileyen psikososyal ve fizyolojik birçok faktör, hem yaşlıların 

kendilerinin hem de sağlık profesyonellerinin ilerleyen yaşla ilişkili fiziksel ve patolojik 

değişikliklerin seksten zevk alma fırsatını azalttığını varsayan mitlerin oluşmasına neden 

olmaktadır. Birçok toplumda yaşlılıkta cinselliğin sürmediğine ya da sürmemesi gerektiğine 

inanılır. Buna bağlı olarak ta yaşlılar cinselliği konuşamaz ya da cinsel yaşamları ile ilgili 

sorunları dile getiremez veya yardım isteyemezler (Reyhan vd 2018).  Yardım istediklerinde 

273



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

ise bu durum çoğu kez yardım istedikleri kişiler ya da sağlık profesyonelleri tarafından da hoş 

karşılanmaz.  

Bu çalışma ile yaşlılık sürecinde doyumlu bir cinselliğin yaşanabilmesi için sağlık 

profesyonellerinin sorumluluk ve uygulamalarını ortaya koymak ve literatür doğrultusunda 

yapılabilecekleri tartışmak amaçlanmıştır. 

Yaşlı cinselliği  

İster erkek ister kadın olsun yaşlı bireyler için öngörülen tüm değişiklikler, yaşlıların 

yaşamlarını, sağlıklarını, iyi oluş durumlarını ve yaşam kalitelerini doğrudan etkilemektedir. 

Yaşlanma ile birlikte cinsellik hem bu durumları etkileyen hem de bu durumlardan etkilenen 

bir faktördür. Ancak birçok kişinin sahip olduğu “yaşlıların cinsel yaşamları aseksüeldir” gibi 

olumsuz kalıp yargılar günümüzde de etkisini göstermektedir (Sinković ve Towler 2019). Oysa 

yaşlı yetişkinler için cinsellik önemlidir ve her biri için cinsel yaşamları ile ilgili tartışmak 

istedikleri alan değişkenlik gösterebilir.  

Yaşlılarda cinsel aktiviteye olan ilginin azalmasının nedeni yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan 

fonksiyonel azalma ve hastalıklardır. Cinsellik, çoğu erkek ve kadının yaşamları boyunca 

yaşamak istedikleri duygusal ve fiziksel yakınlığın önemli bir bileşeni olmaya devam etse de 

yaşlı cinselliğinin yine yaşlı bakış açıları ve beklentileri ile değerlendirilmesi gerekir. Yaşlılıkta 

en çok karşılaşılan cinsel sağlık sorunu hem kadın hem de erkekte ortaya çıkan cinsel işlev 

bozukluğudur. Artan yaşla birlikte erkekte erektil disfonksiyon, kadında da cinsel disfonksiyon 

görülmeye başlar. Hughes ve arkadaşları (2015) ortalama yaşı 66 olan kadınların üçte ikisinin 

en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını saptamıştır. Yaşlanma ve işlevsellikte azalma, cinsel 

işlevi etkilese de bu kişiler sorunlarını çözmek ve cinsel aktivitelerini sürdürmek isterler. Viagra 

ve benzeri ilaçların erkek erektil disfonksiyonu için popülaritesi ve yaygın kullanımı birçok 

kişiye yardımcı olmuş olsa da, aynı zamanda cinselliğe daha fazla erkek egemen bir bakış 

açısını getirmiştir (Malatesta 2018). Bu alanda az çalışma yapılmış ve birçok yönden de farklı 

sonuçlar elde edilmiş olsa da tüm çalışmaların birleştiği ortak nokta “yaşlı kadınlar ve erkekler 

aseksüel değildir” sonucudur (Ambler vd 2012). Yaşlıların seks arzusu yaşla birlikte azalsa da, 

onların çoğunluğu seksin yaşamlarında önemli olduğunu değerlendirir. İyi bir fiziksel sağlık 

sağlıklı bir cinsel işlevle ilişkili olsa da, kanıtlar, cinsel aktivitedeki bu düşüşün ana nedeninin 

diğer faktörlerden ziyade uygun eş eksikliği olduğunu göstermektedir (Granville ve Pregler 

2018). Yaşlı kişiler arasındaki fizyolojik farklılıklar ve yaşlıların karşılaştığı benzersiz sosyal 

zorluklar onların cinselliğe verdikleri anlamı etkilemektedir. Özellikle menapoz sonrası azalan 

östrojenin de etkisi ile birlikte yaşlanan kadınlar erkeklere göre daha fazla cinsel aktivite ile 

ilgili ara sıra veya aralıklı olarak zorluklar, istek azalması, orgazma ulaşamama veya cinsel 
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ilişki sırasında ağrı (disparoni) yaşamaktadır. Ayrıca ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan 

mesane ve bağırsak sorunları, vajinal enfeksiyondan pürülan akıntı varlığı, meme atrofisi ve 

vazomotor instabilite(dengesizlik, değişkenlik) hem kadını hem de cinsel partnerini rahatsız 

edebilir ve libido üzerinde engelleyici bir etki yaratabilir. Cinselliğin ve cinsel olarak aktif 

kalmanın yaşlıların sağlığını, iyi oluş durumlarını ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilediği 

bazı araştırmalarda gösterilmiştir (Hinchliff ve Gott 2011; Katz ve Marshall 2003; Kontula ve 

Haavio-Mannila 2009). Ancak çalışmalarda cinsellik yaşlı insanların öznel bakış açıları ile daha 

az araştırılmaktadır. Yaşlı yetişkinlerin cinselliğini inceleyen çalışmalar, niceliksel analizler 

yoluyla, esas olarak cinsel davranış, cinsel sağlık ve cinsel işlev bozukluğuna ya da yaşlı 

insanların görüşlerinden ziyade sağlık profesyonellerinin ve aile üyelerinin yaşlılık cinselliği 

ile ilgili bakış açılarına odaklanmıştır (Gewirtz-Meydan 2019).  

Yaşlı insanlar cinselliği daha geniş ve zengin bir bakış açısıyla deneyimlerken, toplumsal 

ifadesi bunu gayri meşru hale getirebilir. Yaşlılar eşsiz cinsel iyi oluşluk duygusunu ve bunu 

ifade etme hakkını reddeden mitler ve klişeler le karşı karşıya kalmaktadır (Kirkman vd 2015). 

Bu durumu yaş ayrımcılığı, mantıksız, gerçek olmayan korkular, klişeleşmiş düşünce ve bilgi 

eksikliği daha da kötüleştirmekte ve yaşlı insanların cinsel ifadelerine ve cinsellikten zevk alma 

durumlarına önemli engeller oluşturmaktadır (Gewirtz-Meydan 2019). Yaşlı insanların 

kendilerini toplum ve medya tarafından belirlenen cinsel normlardan kurtararak daha geniş bir 

cinsellik perspektifi elde etmek ve çeşitli cinsel aktivitelerden zevk almak için cinselliklerini 

yeniden değerlendirmeleri, tanımlamaları, keşfetmeleri ve deneyimlemeleri gerekir. İlerleyen 

yaşlarda seks belki de kişinin kendi bedeniyle ilgili artan bilgisi ile birlikte tek başına veya eşi 

ile beraber ondan zevk alma ve rahatlama yeteneğini geliştirebilecektir.  

Sağlık profesyonellerinin yaşlı cinselliğine yönelik sorumluk ve uygulamaları 

Yaş alma ile birlikte öngörülen değişiklik, yaşlıları etkileyen konuların kapsamlı bir şekilde 

anlaşılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu özellikle yüksek yaşam kalitesini korumaya 

çalışan yaşlı bireylerle karşılaşacak sağlık profesyonelleri için oldukça önemlidir. Yaşlı 

yetişkinler için cinsel yaşamın farklı yönlerini tartışmaya ilgi değişkendir. Sağlık çalışanları 

ister hasta ister sağlıklı bireyler olsun tüm hizmet verdikleri yaşlılara kişisel cinsel işlevleriyle 

ilgili endişelerini dile getirme fırsatı vermeli ve işlev bozukluğu varsa değerlendirme ve tedavi 

için alternatifler sunmalıdır. Yaşlı bireye bakım veren hemşirelerde hastalarının cinsel 

aktiviteye olan ilgilerinin devam ettiğinin farkında olmalı ve bu konuları tartışmalarına fırsat 

sağlamalıdır. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarının “yaşlılıkta cinsellik” konusuna kendilerinin 

nasıl bir anlam yüklediğini, bu konudaki inançlarını, değerlerini ve mitlerini değerlendirmesi 

yani kendisi ile yüzleşmesi önemlidir.  
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Sağlık profesyonellerinin ileri yaştaki kişilerin cinselliğine yönelik bilgi ve tutumları genellikle 

hekim odaklı incelenmiştir (Dogan vd 2008; Haesler vd 2016). Ancak bu konuda verilecek 

bakım ve hizmetler bir ekip işidir ve hemşireler ile ekipte bulunan ve yaşlı kişiye katkı sunacak 

olan tüm profesyonellerin ileri yaştaki kişilerin cinselliğine yönelik bilgi ve tutumları 

incelenmeli ve durumla yüzleşmeleri sağlanmalıdır. Bu yüzleşme sağlık çalışanının cinsellik 

hakkındaki algılarını değiştirebilir, cinsel işlev bozukluğu hakkındaki tabuları ve yanlış 

düşünceleri ortadan kaldırabilir. Ayrıca bu yüzleşme, hemşirelerin ve sağlık profesyonellerinin 

yaşlı kişilere daha holistik bir bakım vermelerini sağlayarak onların daha sağlıklı olmalarına ve 

kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı verir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının yaşlı bireyin 

bakış açısına dair daha fazla iç görü kazanması önemlidir.  

Cinselliğin yaşlı kişileri nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılması, hizmet sağlayıcılarına birey 

merkezli bakımda yardımcı olur. Özellikle yaşlı bakımı veren kurumlarda bu daha da önem arz 

etmektedir. Sağlık çalışanları yaşlıların cinselliğine yönelik bakım ve hizmeti sunmadan önce 

bireyi merkeze alarak, onun bu konuya yönelik gereksinimlerini, beklentilerini, tutumlarını, 

deneyimlerini ve davranışlarını belirlemelidir. Sağlık çalışanlarının yaşlılardaki cinselliğe 

yönelik bilgileri istendik düzeylerde değildir. Ülkemizde de bir çalışma hekimlerin 

çoğunluğunun yaşlılarda cinsel sağlıkla ilgili konularda sınırlı bilgiye sahip olduklarını ancak 

yaşlı cinselliğine yönelik tutumlarının olumlu olduğunu gösterdi (Dogan vd 2008). Sağlık 

çalışanları yaşlıların sağlıklı cinsel yaşam sürdürme isteklerine bir insan hakkı olarak 

bakmalıdır. Ayrıca onların cinselliğe yönelik sağlık bakımlarını ve cinsel yaşamlarını 

değerlendirmelidir. Cinsellik yaşlıların; biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerinin yanı sıra 

çeşitli cinselliklerini de ele alan geniş bir perspektiften incelenmeli ve ele alınmalıdır. Özellikle 

uzun süreli bakım tesislerinde yaşayanların mahremiyet ve cinselliklerini ifade etme hakları 

ihmal edilmemelidir (Frankowski ve Clark 2009). 

İleri yaşlardaki bireylere bakım veren hemşirelerin kendileri için 'tabu' olan bu konuyla ilgili 

olarak kendi değerlerini incelemeleri gereklidir. İnsanın varlığının temel bir bileşeni olan 

cinselliği yaşlı insanlar; sosyal, kültürel ve dini bağlama göre değişik şekillerde ele alabilirler. 

Ayrıca cinselliğin zevk, üreme ve sevgi ihtiyaçlarıyla bağlantılı yaşamsal bir işlev olması 

nedeniyle de yaşlılar için cinsellik yaşamlarının vazgeçilemez bir parçasıdır ve farklı şekilde 

ele alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yaşlılara yönelik “aseksüellerdir”, “genellikle cinsel olarak 

soğukturlar”, “mastürbasyon ya da seks yapamazlar” vb. gibi, mit sayılabilecek fikirlerden 

uzaklaşmaları için hizmet içi eğitimlerle bilgilendirilmeleri ve yaşlılıkta seks ve sağlıklı cinsel 

yaşam konularında bilinçlendirilmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra yaşlılara bakım veren 

hemşireler kadar diğer sağlık çalışanlarının, aile üyelerinin ve diğer bakıcı kişilerin de yaşlıların 
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karşılaştığı cinsel sağlık sorunlarına aşina olmaları, bu konu hakkında istişare etmeleri ve 

tartışmaları önerilmelidir. Yaşlı insanların, onları anlayan, dinleyen, duyarlı, cinsellikle ilgili 

sorunlarını kabul eden, ele alan ve cinsel sorunlarını gizlemeden açıklayabilecekleri eğitimli 

sağlık profesyonellerine ve onların desteğine gereksinimleri vardır. Sağlık hizmeti 

sunucularından gelen olumlu yanıtlar, onların cinsel sağlık hizmetlerine erişimlerini 

kolaylaştıracaktır  (Fileborn vd 2017). Sağlık çalışanları, kültürel farklılıkları dikkate alarak 

ileri yaştaki cinselliklerin çeşitliliğini tanıyan, yaşlı yetişkinlerin cinselliklerini ifade 

edebilecekleri ortamlar oluşturan ve olumlu algılara sahip olan profesyoneller olmalıdır. 

Hemşireler yaşlılara kişisel cinsellik bakımı verirken, her bireyin özel ve biricik olduğunu göz 

önünde bulundurmalı, her tür müdahaleye ve herkese tek beden uyan bir yaklaşımından 

kaçınmalıdır. Bunun yanı sıra yaşlıların tatmin edici cinselliği yaşayabilmeleri için onların 

özsaygılarını artırarak onlarla cinselliği doğrudan konuşmalı ve biyopsikososyal iyilik hallerini 

artırmalıdır. Tüm bunlar sağlandığında birçok yaşlı kadın ve erkek, hayatlarının bir parçası olan 

cinselliklerinden doyum alacaktır. Sağlık çalışanları yaşlı bireylerin cinsel problemlerini 

gidererek onlara yaşamlarının ikinci baharında kokusundan ve görünüşünden haz duyacakları 

bir çiçek demeti sunmuş olacaklardır. 

Sonuç olarak cinsellik her yaştaki birey için temel insan gereksinimlerinden birisidir. Yaşlılık 

sürecinde doyumlu cinselliğin yaşanabilmesi için ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler 

sırasında geleceğin sağlık çalışanlarına “yaşlılık sürecinde doyumlu cinsel yaşam, cinsellikle 

ilgili riskler ve güvenli davranışlar” konularında bilgilendirmeler yapılması ve rehberler 

geliştirilmesi, politika oluşturanların da geleceğin yaşlılık sorunlarını giderecek insan gücünü, 

stratejileri ve politikaları oluşturması, önerilir. 
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ABSTRACT 

Calf diarrhea is a widely reported disease in cattle breeding enterprises and is one of the most 

important economic losses for cattle producers. The most frequent symptom of the disease in 

young calves is diarrhea, which is sometimes foul-smelling, may be white, black, gray or blood-

stained typically a problem in the first month of calf life. In neonatal calves, infectious and non-

infectious agents cause diarrhea. Infectious agents include corona, rotavirus, cryptosporidia, 

coccidian, salmonella and enterogenic E. coli. Non-infectious agents are poor care and 

accommodation conditions. Regardless of the source of diarrhea, the intestinal mucosal barrier 

system of the calf is compromised in diarrhea. As a result of the disrupted intestinal mucosal 

system, it causes a significant amount of fluid loss from the intestines. As a result, dehydration 

and / or hypovolemic shock and death may occur due to diarrhea. The purpose of diarrhea 

treatment in calves should be to restore deficient body fluids, correct electrolyte imbalance and 

provide energy need. In this study, detailed information will be given about the etiological 

factors and diagnostic methods that cause diarrhea in calves, fluid loss and elimination of fluid 

loss, appropriate fluid selection, the amount of fluid to be given and the use of antibiotics. 

Keywords: Calf, diarrhea, fluid, treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

280



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

BUZAĞI İSHALINDE SIVI SAĞALTIMI 

 

 

 

ÖZET 

Buzağı ishali, sığır yetiştirme işletmelerinde yaygın olarak bildirilen bir hastalıktır. Sığır 

üreticileri için en önemli ekonomik kayıplardan biridir. Neonatal buzağılarda hastalığın en sık 

görülen semptomu, bazen kötü kokan, beyaz, siyah, gri veya kanlı olabilen ve tipik olarak 

buzağı yaşamının ilk ayında bir problem olan ishaldir.  Neonatal buzağılarda ishale enfeksiyöz 

ve non enfeksiyöz ajanlar neden olmaktadır. Enfeksiyöz etkenler; corona, rotavirus, 

cryptosporidia, coccidian, salmonella ve enterojenik E. coli dir. Non enfeksiyöz etkenler ise 

kötü bakım ve barınma koşullardır. İshalin kaynağı ne olursa olsun ishalde buzağın bağırsak 

mukozal bariyer sistemi tehlikeye girer. Bozulan bağırsak mukozal sistem sonucunda 

bağırsaklardan önemli miktarda sıvısı kaybına neden olur. Sonuç olarak, İshale bağlı olarak 

oluşan dehidrasyon ve/veya hipovolemik şok ve ölüm meydana gelebilir. Buzağılarda ishal 

tedavisinin amacı; eksik vücut sıvılarını geri kazanmak, elektrolit dengesizliğini düzeltmek ve 

enerji ithiyacını sağlamak olmalıdır. Bu çalışmada buzağılarda ishale neden olan etiyolojik 

faktörler ve tanı yöntemleri, sıvı kaybının giderilmesi, uygun sıvı seçimi, verilecek sıvı miktarı 

ve antibiyotik kullanımı hakkında detaylı bilgi verildi 

Anahtar Kelimeler: Buzağı, ishal, sıvı, tedavi 
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INTRODUCTION 

Calf diarrhea is a widely reported disease in cattle breeding enterprises and is one of the most 

important economic losses for the beef and dairy cattle industry (Von Buenau et al., 2005; 

Gulliksen et al., 2009; Cho and Yoon, 2014; Erkilic et al., 2016). The most frequent symptom 

of the disease in young calves is diarrhea, which is typically a problem in the first month of 

existence (Brar et al., 2015). The diarrhea, sometimes foul-smelling, may be white, black, gray 

or blood-stained. It may also occur in calves that are suckled by their mothers, but it is more 

frequent in hand-reared calves (Batmaz, 2010; Shekhar et al., 2017). Diarrhea can be caused by 

several species, and in one animal there can be more than one causative agent. Calf diarrhea is 

a multifactorial syndrome contains infective agents, non-infective and the environment or the 

management factors (Shekhar et al., 2017). The most frequent cause of diarrhea in young calves 

is viruses such as rotavirus, but protozoa such as cryptosporidia and coccidia and bacteria such 

as salmonella and E. coli, too, will cause complications (Kumar et al., 2010; Akam et al., 2011; 

Singh et al., 2014; Bednarski et al., 2015; Erkilic et al., 2016 ). Management factors such as 

hygiene (calving, sheltering), nutrition (nutritional composition and quality, feed hygiene and 

technique) and the animal's immune status (passive transfer of immunoglobulins, nutritional 

status) are non-infectious causes of diarrhea (Baumgartner, 2012). The lining of the intestine is 

compromised regardless of the origin of diarrhea, resulting in the loss of significant volumes of 

body fluid into the gut. As a consequence, the calf dehydrates rapidly, electrolytes become 

imbalanced, energy reserves are exhausted, and shock and death can occur in the calf. The goal 

of diarrhea treatment in calves should be to restore missing body fluids, correct the imbalance 

of electrolytes, and supply energy. Diarrhea in both beef and dairy calves is the leading cause 

of calf mortality before weaning. Therefore, some effort should be made by both veterinarians 

and farmers to create reasonable and appropriate guidelines for both diarrhea prevention and 

care (Millemann 2009; Çabalar, 2004; Khamees, 2015; Barua, 2018). To avoid calf diarrhea, 

antimicrobials have long been used and are frequently administered as a remedy. However, in 

order to reduce the growth of resistant bacteria, it is crucial to avoid the excessive use of 

antibiotics in food organisms (Constable, 2009). These procedures are usually focused on 

understanding of the most likely pathogen and the professional expertise of the veterinarian, 

since diagnostic testing is frequently not possible. It is not possible to prescribe antibiotics for 

calves in order to avoid diarrhea. However, in order to treat select cases of calf diarrhea, the use 

of such antimicrobials and fluid treatment can be useful in reducing mortality and decreasing 

the incidence and length of diarrhea. Instead of mass-medicating vast numbers of cattle, 
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individual animals prone to experience septicemia or have systemic symptoms of illness should 

be vaccinated for antimicrobial therapy.  

Infectious Agents 

Many factors such as microbiological, environmental, nutritional, immunological and genetic 

play a role in the etiopathogenesis of diarrhea (Kuliğ and Coşkun, 2019). Diarrhea is the most 

important disease that causes loss of productivity and death in calves in neontal period. Viruses, 

bacteria and protozoa are the most important enteric pathogens involved in the pathogenesis of 

the disease (Baker, 1995; Berchtold, 2009; Berge et al., 2006; Boileau and Kapil, 2010; Bolin 

et al., 1985; Çabalar, 2004; Cheetham et al., 2006; Akam et al., 2011; Cho and Yoon 2014; Cho 

et al., 2013; Cho and Yoon, 2014; Lorenz et al., 2011; Singh et al., 2014; Bednarski et al., 2015; 

Erkilic et al., 2016 ).  

Viral Agents 

Rotavirus, Coronavirus, Bovine Viral Diarrhea, Caliciviridae, Toroviruses, Bovine 

norovirus  and Neboviruses are viral agents that cause diarrhea in calves in the neonatal period 

(Martella et al., 2010; Hoet and Saif, 2004; Hoet et al., 2002; Gulliksen et al., 2009; Alsaad et 

al., 2012; Gonzalez et al., 2021). Rotavirus is a non-enveloped virion with double stranded 

RNA segments and is in the Reoviridae family. There are seven serogroups (A to G) rotaviruses 

based on antigenic and genetic similarities of the intermediate capsid protein. Rotavirus is 

currently recognized as the primary etiological agent of calf diarrhea (Ghosh et al., 2007). 

Rotavirus usually causes diarrhea in 1 to 2 weeks old calves. The incubation period of the virus 

(12 ~ 24 hours) in the host is very short, causing acute diarrhea in the affected calves. Infected 

calves cause the virus to be transmitted to other calves by spreading a large amount of the virus 

through faeces for 5 ~ 7 days. The virus replicates in the cytoplasm of the epithelial cells of the 

small intestinal villi of the host (Dhama et al., 2009). 

Virus infection with three different clinical manifestations in cattle a) calf diarrhea in 1 to 2 

weeks old calves; b) hemorrhagic diarrhea and winter dysentery in adult animals and c) bovine 

respiratory disease complex diseases in both young and adult cattle (Kozat and Tuncay, 2018). 

After the agent is taken by the host, it first settles in the small intestine and then spreads 

throughout the entire small intestine and colon for a short time. At the onset of the infection, 

the S protein of the virus and the heme-agglutinin-esterase (HE) protein bind and join the 

intestinal epithelial cells of the host. Microscopically, the villi of the affected small intestine 

and colonic crypts lead to atrophy and lamina propria necrosis. Viruses multiplying in 

enterocytes cause cells by a normal secretion mechanism. Mature villous epithelial cells are the 

primary target of the virus, but crypt enterocytes are also affected. Clinical manifestations in 
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affected animals usually take longer due to the damage done by the virus to encrypt enterocytes 

(Boileau and Kapil, 2010).  

Bovine viral diarrhea virus is an enveloped and single-stranded RNA virus and a member of 

the Pestivirus genus in the Flaviviridae family (Foster and Smith, 2009; Ridpath, 2010). The 

clinical symptoms of BVDV infection range from subclinical disease to fatal disease, depending 

on the immune status of the host, duration of pregnancy and gestation, and the presence or 

absence of co-infection with other pathogens. Most of the infected animals have mild clinical 

signs such as low-grade fever, leukopenia, anorexia and decreased milk production (Baker, 

1995). Bovine viral diarrhea virus can cause diarrhea in calves in two ways: 1) either persistent 

infection by predisposing enterocyte damage and co-infections, or 2) lesions that contribute to 

transient infection and diarrhea by replication in crypt enterocytes (Bolin et al., 1985; 

Koopmans and Horzinek, 1994).  

Bovine torovirus can cause mild to moderate diarrhea in young calves younger than 3 weeks. 

After the virus is taken orally or nasally, it infects epithelial cells in the middle and lower parts 

of the intestinal villi extending to the crypt epithelium of the host and causes cell death and 

epithelial shedding in the small intestine with necrosis in the large intestine. 

Absorption/digestive disorder occurs in the intestines due to damage to villous and cryptic 

enterocytes, resulting in diarrhea (Hoet et al, 2002; Hoet and Saif, 2004; Haschek et al., 2006).  

Norovirus is a non-enveloped, single-stranded, positive-sensitive RNA virus belonging to the 

caliciviridae family (Mattison et al., 2007; Cho et al., 2013).  Noroviruses are a major cause of 

acute gastro-enteric disease in animals such as cattle, pigs, dogs, and mink. Norovirus infected 

epithelial cells of the small intestine and caused villous atrophy (in the jejunum and ileum) 

leading to diarrhea with virus shedding but not sero-conversion (Jor et al., 2010; Cho and Yoon, 

2014). It is stated that the prevalence of Nebovirus in diarrheal calves ranges from 7% to 28% 

depending on the geographical location. Nebovirus similar to Norovirus, it mainly causes villi 

atrophy in the jejunum and ileum, and diarrhea due to loss of villi enterocytes (Hall et al., 1984). 

Bacterial Agents 

Escherichia (E.) coli is an important cause of diarrhea in calves younger (< than 21 days of age) 

According to their virulence characteristics and clinical symptoms in the host, pathogenic E. 

coli strains; enterotoxigenic E. coli (ETEC), Shiga toxin-producing E. coli (STEC) and 

enterohemorrhagic E. coli (EHEC) (Meganck et al., 2014; Lorenz et al., 2011). Enterotoxic E. 

coli group has the ability to form two types of enterotoxins, heat labile and resistant. The most 

frequently isolated and especially pathogenic antigens of ETEC strains are F5 (formerly E. coli 

K99) and F41. ETEC can cause severe diarrhea in newborn calves through the production of 
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heat-resistant enterotoxin (STa) (Fecteau et al., 1997; Foster and Smith, 2009; Gulliksen et al., 

2009; Villarroel, 2009; Nguyen et al., 2011). Calves less than three weeks of age are usually 

infected with salmonella and S. typhimurium is the most causative agent of acute diarrheal 

disease. It causes the lesion and pseudo-membrane in the mucosa of the small intestine of calves 

as well as enlargement of the mesenteric lymph nodes (Mead et al., 1999). Clostridium 

perfringens is a gram-positive and spore-forming anaerobic bacterium (Meganck et al., 2014; 

Kumar et al., 2018). Clostridium perfringens can be divided into five types of toxins (A, B, C, 

D, and E) based on the production of four major toxins (alpha (α), beta (β), epsilon (ε), and iota 

(ι)), that cause a wide variety of diseases in mammals and birds (Ferrarezi et al., 2008; Heller 

and Chigerwe, 2018). While Clostridium perfringens type A strain alone produces α toxin, B-

type strains produce α, β and ε toxins, C-type strains produce α and β toxins, type D strains α 

and ε toxins, and type E strains, a and ι toxins. Among these strains, Clostridium perfringens 

type C strain is mostly reported to cause calf diarrhea (Barker et al., 1993; Rings, 2004).  

Protozoal agents 

Cryptosporidium spp are apicomplexan, zoonotic and cyst-forming protozoa that cause 

diarrhea, especially in newborn calves. Cryptosporidium spp is related to Toxoplasma, Isopora, 

Eimeria and Sarcocystis spp, belonging to the order Coccidia: Cryptosporidium parvum 

frequently can be asymptomatic or develop severe diarrhea with dehydration in neonatal calves 

(De Verdier et al., 2003; Boulter-Bitzer et al., 2007; Sarı et al., 2008; Villarroel, 2009; Thomson 

et al., 2017; Yağcı et al., 2017; Thompson et al., 2007; Cho and Yoon, 2014; Fayer et al., 1997; 

Millemann, 2009; Omidian et al., 2014; Vermeulen et al., 2017). Cryptosporidiosis is a disease 

controlled by age and the immune system, and the disease is common in neonates and in 

immature animals (Paraud and Chartier, 2012). Cryptosporidium can be transferred by the 

faecal-oral route, via either direct contact or ingestion of contaminated food or water (Cui et 

al., 2014).  

Diagnosis of Calf Enteric Pathogens 

Diarrhea can be fatal in newborn calves due to anorexia, dehydration, and acidosis. Various 

pathogens or factors play a role in the development of diarrheal disease and the correct 

determination of the agent is very important in terms of making appropriate interventions for 

the disease in a timely manner. Both clinical findings and laboratory tests tests are used to 

determine the causative agents. Each of the factors involved in the development of the disease 

is discussed below (Millemann, 2009). 
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Procedures for diagnosing calf diarrhea 

In order to determine the cause of diarrhea, samples are taken from the diarrhea calf for fecal 

and laboratory analysis, after examining the age of the patient, whether there is a vaccine record, 

as well as clinical findings. Generally, stool samples for C. parvum and Coccidia are determined 

by microscope and by bacteriological culture for Salmonella spp., E. coli and C. perfringens 

spp., and viral agents (for BRV and BCoV) via PCR (Muktar et al., 2015). In contrast, intestinal 

tissues are subjected to immunohistochemistry or bacterial culturing. More recently, nucleic 

acid-based techniques such as PCR and an antigen-capturing enzyme-linked immunosorbent 

assay (Ag-ELISA) have been more commonly used for the rapid detection of various bacterial 

and viral pathogens in clinical specimens from diarrheic calves. When the laboratory test results 

are available, clinicians should consider the overall farm and clinical history in conjunction 

with lab results before identifying the causative pathogen. Pathogenic agents have the highest 

incidence at a certain age in newborn calves with diarrhea. The age-related incidence of 

pathogenic agents causing diarrhea is given in figure 1 (Millemann, 2009). While Colibacillosis 

is usually seen in newborns younger than 5 days, coccidiosis (eimeriosis) is seen in those older 

than 3 weeks (Eğlenti et al., 2020). 

Recommended Treatments 

There are tree main treatments for diarrhea calves: fluid therapy, antimicrobial use, and 

immunotherapy. Complications of neonatal diarrhea in calves are increased 

hemoconcentration, azotemia, hypoglycemia, hyponatremia, hyperkalemia, septicemia, hyper-

D-lactatemia, hyper-L-lactatemia, and the development of a strong ion (metabolic) acidosis 

(Trefz et al., 2017). Production of D-lactic acid results from bacterial fermentation in the 

gastrointestinal tract and is a common finding in neonatal calves with and without diarrhea 

(Constable, 2009). 

Infusion Therapy 

Fluid therapy plays an important role in veterinary medicine in the treatment of dehydration, 

and in providing volume support during hypovolemic states. Both crystalloids and synthetic 

colloids are widely used and there are a number of guidelines for fluid resuscitation (Adamik 

et al., 2015). The goals of IV fluid therapy in calves were defined as: 

(1) correcting extracellular dehydration and restoring circulating blood volume,  

(2) correcting metabolic acidosis (increase blood pH >7.20),  

(3) correcting mental depression and restoring the suckle reflex, 

(4) correcting electrolyte abnormalities, 

(5) correcting the energy deficit, 
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(6) improving repair of damaged intestinal surface (Berchtold, 2009). 

Fluid Requirement (ml) = Fluid deficiency = Body weight X % dehydration degree X 1000 + 

daily maintenance fluid requirement. For these stages to be carried out effectively and 

rationally, the answers to the following questions must be known (Sensior, 1983; Gross,1988; 

Schaer, 1989). 

Fluids and electrolytes are usually administered orally or parenterally to calves to correct fluid 

losses due to diarrhea (Sen and Constable, 2013). The method used for fluid administration in 

diarrheal calves should be based on the presence or absence of a breastfeeding reflex and the 

degree of dehydration. Calves who are breastfeeding and dehydrated to less than 6 % should be 

given an oral electrolyte solution (indentation of <3 mm in the orbit of the eye); If necessary, 

some of the fluid can be intubated using oroesophageal intubation. Calves that cannot be 

breastfed or are dehydrated by 8% or more (4 mm or more in the eye orbit) should be given 

intravenous fluids. These can be applied by inserting a jugular venous catheter or an auricular 

vein catheter (Roussel and Kasari, 1990; Constable, 2003, Smith, 2009). 

Which Solution (s) should be given 

Crystalloids, colloids, blood products, hemoglobin-based oxygen carrier and total parenteral 

feeding solutions are used for fluid therapy in calves with diaerhea (Kozat and Voyvoda, 2006; 

Kozat, 2018). Which solution or solutions to be given in a patient requiring infusion treatment 

depends on the degree of volume deficiency and the quality of fluid loss. For example, the 

correction of intravascular volume as soon as possible in a patient in shock is the way to be 

followed in treatment. In the lack of volume due to blood loss, the best is blood transfusion 

(Clark, 1988). A colloidal solution should be used initially if there is no blood or in the absence 

of volume that does not result from blood loss. Isotonic electrolyte solutions can be used to 

increase plasma volume, but Na++ is distributed to the extracellular region and only 20-25% of 

the volume infused remains in the intravascular part (Sensior, 1983; Schaer, 1989). For this 

reason, the isotonic electrolyte solution is given at the start of shock, until plasma or other 

colloidal solution is found. Depending on the cause and severity of the fluid loss, it is necessary 

to regulate the defect in electrolyte and acid-base balance other than eliminating the fluid 

deficiency (Sensior, 1983; Cullen, 1991; Kozat, 2018). 

Colloidal solution 

Plasma expanders are used to reinstate the circulating volume of a hypovolaemic patient. 

Typically, colloids are used to expand the plasma volume, although combinations of hypertonic 

crystalloid and colloid have recently been used (McCahon and Hardman, 2007). These 

solutions contain macromolecules with a molecular weight greater than 25000 daltons (Yuruk 
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et al., 2007). Due to their high molecular size, these solutions never leave the intravascular area 

or leave only after they are destroyed. Dextran 40 or Dextran 60, among the colloidal solutions 

described as plasma expanders are the most recommended (Table 1) (Clark, 1988). These 

solutions, by increasing oncotic pressure, absorb fluid from the intracellular and interstitial 

region to the intravascular region, and it is possible to increase the blood volume rapidly (Kozat 

and Voyvoda 2006; Öcal and Ünsüren, 2009). Due to their colloidosmotic properties, they bind 

water and hold it in the intravascular area when the oncotic pressure they create exceeds arterial 

hydrostatic pressure (Michell, 1985). The hyperoncotic solution (6% Dextran-60 solution) 

draws from the extracellular space to the intravascular space with the balance of oncotic 

pressure and water binding capacity, thereby increasing the plasma volume (Kozat and 

Voyvoda, 2006; McCahon and Hardman, 2007; Kozat, 2018). Release of inflammatory 

mediators secondary to hypovolemia is another important factor causative to microcirculatory 

dysfunction. The volume replacement strategy can moderate inflammatory activation, 

generation of reactive oxygen, and leukocyte adhesion to the microcirculatory endothelium 

(Boldt, 2006). Saline solution look like to be the most pro-inflammatory fluid, whereas certain 

colloids (especially when dissolved in a balanced solution) may be more beneficial in 

controlling the inflammatory process (Kellum et al., 2006; Boldt et al., 2009; Matharu et al., 

2008). 

 
Table 1. Properties and suggested doses of colloidal solutions 

Solution Content Molecule 

Weight 

(kDa) 

Intravenous 

Half life 

(hour) 

Volume 

Effects 

(hour) 

Maximum 

daily dose 

4.5 % Albumin  Protein 69 >24 - - 

6 % Hetastarch Amylopectin 

derivative 

450 >24 5-6 20 ml/kg (Max. 

1.5 L) 

6 % Pentastarch Amylopectin 

derivative 

20 10 3-4 33 ml/kg 

(Max.2.5 L9 

10 % Pentastarch Amylopectin 

derivative 

20 10 3-4 20 ml/kg (Max. 

1.5 L) 

6 % Tetrastarch-130  Amylopectin 

derivative 

130 - 2-3 50 ml/kg 

6 % Dextran -70  Polysaccharide 70 6-8 5 1.5 g/kg 

10 % Dekstran -40  Polysaccharide 40 5 3-4 1.5 g/kg 

 

Crystalloid solutions 

A crystalloid solution comprises of water and various forms of electrolytes (including salt) or 

sugar crystals (Table 2) (Muir, 2017). Some crystalloid fluids also contain buffers (eg, acetate, 

gluconate, and lactate) that are metabolized to bicarbonate to increase serum pH (Mazzaferro 

and Powell, 2013). These solutions can be collected in two gaps, extracellular fluid regulators 
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and maintenance solutions. Solutions used as extracellular fluid regulators are solutions that 

regulate the volume of extracellular fluid without changing its composition. To achieve this 

goal, Na++, Cl- and HCO3 or precursors in solution must have plasma levels. Since the lack of 

volume is mostly caused by hyperkalaemia. The K+ concentration in the solution should not be 

higher than in plasma (Clark, 1988). In particular, solutions containing HC03 provide plasma 

pH regulation of the kidneys in the treatment of acidosis as well as by increasing volume-

decreasing renal perfusion (Cullen, 1991). Nonalkalinizing solutions are more frequently used 

in fluid therapy. These solutions include sodium, potassium, calcium, and chloride, which 

correct acidosis by increasing the ECF volume and ensuring the renal regulation of plasma pH 

(Berchtold, 2009). Isotonic solutions have osmolality equivalent to that in serum (280-310 

mosmol/L). Of these solutions, 0.9 % NaCl, Ringer and Ringer lactate solutions can be counted. 

Isoionic solutions (Ringer’s solutions) contain cation combinations similar to those in serum 

(Schaer, 1989). Sodium-containing solutions should not be used in calves with severe 

hypoalbuminemia because they decrease plasma albumin concentration and oncotic pressure, 

which forces fluid movement into the interstitial space and exacerbates tissue edema 

(Constable, 2003). Before intravenous fluid is administered to a calf with diarrhea, the calf's 

albumin level should be determined. If diarrhea calf hypoalbuminemia is detected, it is more 

effective to use colloid solutions or colloid + crystalloid (colloid /crystalloid ratio: 1/1 or 75 % 

crystalloid + 25% colloid) solutions (Kozat and Voyvoda, 2006) or blood transfusion instead 

of applying sodium-containing solutions (Constable, 2003; Berchtold, 2009). 

 
Table 2. Crystalloid Fluid Types and Composition 

Crystalloid 

 

Tonicity 

 

Sodium  

(mEq/L) 

Chloride 

 

(mEq/L) 

Potassium  

(mEq/L) 

Calcium 

(mEq/L) 

Osmolality 

(mOsm/L) 

pH 

Lactated Ringer’s 

 solution 

Isotonic 

 

130 

 

109 

 

4 

 

3 

 

273 

 

6.7 

Plasmalyte-A Isotonic 140 103 5 0 294 7.4 

Normosol-R Isotonic 140 98 5 0 292 7.4 

Normal saline (NaCl 0.9%) Isotonic 154 154 0 0 308 5.7 

Ringer acetate   Isotonic 130 112 1 5 276 6.0–

8.0 

Dextrose  

(2.5% in 0.45 % saline) 

Isotonic 77 77 0 0 280 4.5 

Hypertonic saline (7.5%) Hypertonic 1,232 1,232 0 0 2464 5.2 

Normosol-M with 5% 

dextrose 

Hypertonic 40 40 13 0 363  5.2 

% 8.4 Sodium Bicarbonate Hypertonic 100 0 0 0 2000 7.4 
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Crystalloid-free solutions 

For the addition of free water, a solution containing 5% isotonic glucose is mostly used. In this 

solution, after the glucose is metabolized, only water remains that do not have an osmotic effect 

in the fluid compartment (Table 3). In vomiting, diarrhea and burns, a fluid suitable for the 

change in ECF composition is selected. It has been reported that 5% dextrose solution is not 

sufficient to eliminate the deficiency in electrolyte losses (Clark, 1988). The patients daily 

energy requirement = (30 x Body weight (kg) +70) x disease factor (1.8) = kcal/24 hours) 

glucose to the patient by choosing the solution that is sometimes used in the treatment of fluid 

and closing the fluid gap but needing total parenteral nutrition. Hypertonic total parenteral 

solutions consisting of amino acids and lipids should be applied (Öcal and Ünsüren, 2009). 

 
Table 3. Crystalloid-free solutions Type and Composition 

Crystalloid 

 

Tonicity 

 

Sodium 

(mEq/L) 

Chloride 

(mEq/L 

Potassium 

(mEq/L) 

Calcium 

(mEq/L) 

Osmolality 

(mOsm/L) 

pH 

Dextrose (5%) in 

water 

Hypotonic 0 0 0 0 253 5.0 

 

At what speed should be given 

The rate of development of fluid loss and the degree of clinical symptoms are important in 

determining the rate of delivery of the selected solution (Sensior,1983). Due to the limited 

uptake capacity of the therapeutically accessible intravascular region, the maximal infusion rate 

is limited by circulating capacity and distribution kinetics in the interstitial region. As the fluid 

or volume deficiency increases, the infusion rate of the fluid to be increased increases (Chandler 

et al., 1999). Hypertonic solutions should be given slower in isotonic solutions. In the event of 

sudden and severe blood loss and hypovolemic shock, correction of intravascular tissue 

perfusion is rapid initial intravenous application is required (Sensior, 1983). In veterinary 

practice, 7.2 or 8.4 % hypertonic salt solutions for resuscitation are administered to calves 6.4 

ml/kg over a period of 5 minutes (Trefz et al., 2017).  If fluid application is performed slowly 

in the specified situations, insufficiency of tissue perfusion for a long period of time, 

exacerbation of hypovolemic shock and makes the patient susceptible to acute renal failure. 

Many researchers recommend isotonic crystalloids for dehydrated calves at a maximum dose 

of 80 ml/kg/hr by an intravenous route (Kasari and Naylor, 1985; Kasari, 1990; Constable, 

2003). But some researchers recommended that the dose be as low as 30 or 40 ml/kg/hr because 

of an infusion rate of 80 ml/kg/hr may lead to hypernatremia (Grove-White, 2007). However, 

cardiovascular and renal functions should be checked in rapid infusion. Symptoms of excessive 

infusion are distress, tachypnea, cough, dyspnea, lung edema, serous runny nose, ascites, 
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polyuria, diarrhea and aexophtalmus (Cornelius, 1980; Gross,1988; Chandler et al., 1999). The 

first signs of excessive infusion that started were restlessness and tachypnoe in the patient with 

apathic status due to dehydration. It should be remembered that infusion should be stopped 

when cough due to pulmonary edema and dyspnoe will worsen the patient’s condition (Michell 

et al., 1989; Cullen, 1991). The cause of excessive infusion is the distribution of different 

compartments of the body. The infusion treatment first regulates the deficiency in the 

intravascular region. This is about 60 minutes it takes place inside. In the intravascular region, 

approximately 8 % of the body weight is contained with erythrocytes. While intravascularly 

applied electrolytes pass rapidly in the interstitial compartment, it takes time to correct the 

intracellular fluid loss. To maintain fluid balance in dehydrated calves, half the amount of 

solution to be applied should be given within six hours. Fluid balance should be maintained in 

a 24-hour period. Intravenouse fluid application should be done more slowly in patients with 

mild dehydrated. Fluid deficiency can be corrected over a period of 4-6 hours. Drip infusion 

30-60 drops/min, depending on the size and body weight of the patient, 80 drops/min for calves 

can be given up. In severely dehydrated patients, solutions should be taken at a higher drop rate 

at the start of infusion therapy (Veech, 1986; Muir, 1992). 

3-The amount of fluid to be given 

The amounts of fluid to be give determining by evaluating the anamnesis data, physical 

examination and laboratory test results. The degree of dehydration from skin elasticity, in other 

words, fluid loss from the body can be detected high in cachectic, older, and low in adipose and 

young animals (Table 4). If patient’s body weight, haematocrit, and total protein values are 

known the before dehydration develop, volume deficiency can be calculated more objectively 

(Seifi et al., 2006; Kozat, 2020). 1 kg decrease in body weight is equivalent to 1 liter of fluid 

loss from the body (Sensior, 1983; Schaer, 1989). Lets explain the volume of fluid required for 

fluid loss with an example. In dehydration due to diarrhea; fluid therapy is required to correct 

hypovolemia, restore vascular volume and normalize cardiac output and blood pressure. 

Diarrhea results in the loss of vital salts, fluid and energy necessary for the calf’s survival. 

Treatment of diarrhea is directed at replacing these losses. Oral electrolyte solutions provide 

balanced sources of salts, fluids and energy, and can be fed up to six times a day. However, the 

energy they provide is not adequate, so continue to feed to the calf its normal milk or milk 

replacer. Ensure that milk feeds and electrolyte feeds are separated by at least 2 hours to allow 

normal milk clotting and digestion. Crystalloid solutions are best fed at body temperature. The 

amount of crystalloid solution required by a calf each day depends on how dehydrated the calf 

is and what ongoing losses are occurring Table 8 gives a guide to signs seen at different degrees 
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of dehydration.  Guide to estimating the degree of dehydration in a calf’s clinical signs. The 

amount of electrolyte solution needed by the calf each day to correct dehydration is calculated 

by multiplying the weight of the calf by the percentage dehydration. The traditional 

recommendation for intravenous (IV) fluid therapy is predominantly based on the degree of 

dehydration. According to Table 8, fluid should be given orally to cases with dehydration 

degrees between 5-7 and diarrhea and have a sucking reflex (Berchtold, 2009). However, it 

should definitely be administered intravenously to calves whose dehydration is greater than 8 

and do not have a sucking reflex. After the amount of fluid needed is calculated, this amount of 

liquid is divided into three equal amounts. It is administered intravenously in the specified 

amount in three stages: (1) Calves with a degree of dehydration higher than 8 % should be given 

hypertonic sodium bicarbonate, 1/3 of the required fluid within the first 2 hours. (2) Colloidal 

solution should be given at 1/3 of the remaining fluid at the 6th hour and (3) isotonic crystalloid 

solutions should be given at the 12 th hour. It should be taken into consideration with the criteria 

in scheme 9 and according to these criteria; the choice of fluid and application route should be 

made. 

 
Table 4. Guide to estimating the degree of dehydration in a calf 

Clinical signs % Dehydration 

Diarrhoea, but no other sign 5 

Eyes slightly sunken, skin losing elasticity, but calf still sucking 7 

Eyes sunken, skin slow to flatten if pinched, gums sticky, calf depressed 9 

Eyes very sunken, skin ‘tents’ (won’t flatten if pinched), Calf can’t stant and is 

severely depressed. 

12 

 

Neonatal calf diarrhoea is generally observed together with other clinical signs, among them 

essentially dehydration with acid-base imbalance (Millemann, 2009). In calves with diarrhea, 

the development of metabolic acidosis causes (1) loss of bicarbonate ions (HCO3
-) in the faces, 

(2) decreased renal excretion of hydrogen ions (H+) associated with dehydration and reduced 

renal blood flow, and (3) the presence of unidentified organic acids in plasma (Groutides et al., 

1990). 

To maintain hydration, calves need about 10 % of their body weight in milk or milk replacer 

each day 
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Example 1 

The daily fluid requirement for a 40 kg calf and the calculated dehydration degree is 7%. 

A). Amount of electrolyte solution needed to correct dehydration 7 %:=7/100 x 40= 2.8 liter 

(L) per day. 

B). Daily amount of milk or fluid required to maintain hydration of body weight 10 % 

=10/100x40=4 liter per day.  

C). Therefore the estimated total amount of fluid (electrolyte+ milk or fluid) =2.8+4= 6.8 L per 

day. 

 

Example 2. One week male simmental calf, body weight 70 kg, calculated degree of 

dehydration greater than 8 %  with a history of 2 days of diarrhoea that has been getting 

progressively worse. 

Initial plan 

The patience requires fluids. The hyopperfusion should be addressed first as it is potentially 

life-threatening.  

Need to calculate and sum for 24 hours. 

A-Calculation of fluid requirement according to the degree of dehydration 

1. Replacement of hydration fluid deficite (Litter): Dehydration (%) x Body weight=8 

%x70x1000=5600 ml 

2. Maintence fluid requirement: 50ml x kg x day: 50mlx70=3500 ml/day 

3. Daily fluid requirements: Replcament+maintence= 5600+3500ml=9100 ml/day/24 hour 

B-Calculation of Fluid Loss from Hct: 

Normal (desired) average Htc = 32% 

Patient’s Htc value = 40% 

Increase (difference) 40-32= 8 % 

Taking into consideration that 10 ml / kg fluid is required for each unit increase above 40 % of 

Htc: Total Fluid Requirement = 8 x 10 x 70 = 5600 ml. 

2. Maintence fluid requirement: 50mlxkgxday: 50mlx70=3500 ml/day 

3. Daily fluid requirements: Replcament+maintence= 5600+3500ml=9100 ml/day/24 hour 

The required amount of infusion can be found from the deficiency and meeting the daily fluid 

need. The amount of fluid lost can be calculated in the degree of dehydration. Mild up to 6% 

decrease in body weight; 60 ml in isotonic dehydration, Medium up to 8% decrease in body 

weight; 80 ml /kg in degree dehydration and severe 8% from in body weight; 80-120 ml /kg in 

severe dehydration (Cullen, 1991, Gross,1988). The amount of fluid to be given to this case and 
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the duration of administration should be as follows. Calves with a degree of dehydration higher 

than 8 % should be given hypertonic sodium bicarbonate, 1/3 of the required liquid within the 

first 2 hours. Colloidal solution should be given at 1/3 of the remaining liquid at the 6th hour 

and thick liquid isotonic crystalloid solutions should be given at the 12 th hour. 

A.Correction of hypovolemia: In all fluid losses, hypovolemia should be corrected first. The 

lack of volume that develops without changing the extracellular fluid (ECF) composition is the 

most common condition. The amount of fluid required to correct the blood volume in the 

circulation can be calculated from plasma loss. Plasma loss is 1/8 - 1/12 of total loss. It is ideal 

to deliver plasma or plasma equivalents to correct the circulation volume in shock (Veech, 

1986; Schaer, 1989). This amount should be given as quickly as possible. One liter of infused 

crystalloid solution remains in only about 200 ml of intravascular region. Therefore, 

approximately 4 times the calculated plasma loss of Ringers lactate or 0.9 % NaCl solution 

should be given to increase blood volume. In this case, haematocrit (Hct) drops below the 

critical value (Hct < 30%). Pulmonary edema may develop with decreased mitochondrial 

diffusion and low oncotic pressure (Clark, 1988). It is reported that it is effective to 7.2 or 8.4 

% hypertonic salt solutions for resuscitation are administered to calves 6.4 ml/kg over a period 

of 5 minutes in veterinary practice (Trefz et al., 2017). Hypertonic NaCl solution increases the 

Na++concentration in the extracellular region, allowing water to pass from the intracellular 

region to the extracellular region. In this way, it is possible to increase the blood volume rapidly, 

but there is an improvement against the intracellular region. The disadvantage of this 

application is short. Serum Na is contraindicated in severe dehydration with increased 

concentration of Na and in cases where serum osmolality increases (diabetic ketoacidosis). The 

required amount of infusion, the amount required to meet (eliminate) the existing deficiency in 

the patient and meet the daily requirement can be determined from the degree of dehydration. 

The amount fluid required to meet the daily need consists of normal fluid losses (respiration, 

urine, feces, sweat) and is directly proportional to metabolic activity, not body weight. 

Therefore, the larger the animal, the lesser the amount of fluid required. Mild to moderate 

electrolyte and acid-base disorders can be corrected by normal body compenzatoric 

mechanisms after correction of fluid volume (Schaer, 1989). 

B. Compensating the current loss: Following the elimination of hypovolemia, the loss of the 

remaining fluid is provided by giving a slower rate. It is ideal to cover the total loss over 24 

hours. The rest of the required amount is 1/2 in the first 6- 8 hours and the rest in 24 hours. 

Crucial acid- base balance disorders should be corrected early in the treatment. Metabolic 

acidosis is likely if the patient is known to be hyperkalemic (plasma K+ concentration > 6 
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mmol/L). To cover the base deficit due to diarrhea, 1.3 %- 8.4% NaHCO3 solutions should be 

applied and the amount of NaHCO3 to be given can be calculated using the determined base 

deficit = live weight X 0.6 x Base deficit = mEq (Öcal et al.,2006). Dehydration and correction 

of metabolic acidosis K+ free fluid and NaHCO3 (1-2 mmol/kg HCO3 is unknown) and 

regulatory functions must be regulated. More specific treatment is required if hyperkalaemia is 

severe (plasma concentration >8 mmol L) and cardial arrhythmia. The 10 % calcium gluconate 

dose of 0.5- 1.0 ml /kg and given intravenously intravenous and corrects the effect of potassium 

on the heart will be removed (Veech, 1986;  Chandler et al., 1999). 

4-Route of administration: Primary fluid therapy in diarrhoeic calves involves correction of 

fluid and electrolytes either intravenously or orally along with antidiarrhoeals (Nowsheen et al., 

2010). The way in which fluid electrolytes are administered is determined by considering some 

factors. In cases where rapid volume increase is required intravenouse application is 

recommended. It can also be used intraperitoneally or subcutaneously (Kozat and Voyvoda, 

2006; Öcal and Ünsüren, 2009), but absorption from the subcutaneous tissue may not be 

sufficient in severe dehydration. For oral fluid administration, the gastro intestinal system must 

be functional (Schaer, 1989). Meeting daily needs, daily normal fluid need is between 40-60 

ml/kg (Öcal and Ünsüren, 2009), and it can increase up to 2 times the specified amount due to 

urinary excretion in disease states. This amount of fluid should be given daily until the patient 

can freely drink. For this purpose, hypotonic solution is used (Cornelius, 1980). Intravenous 

fluid therapy is most appropriate to correct dehydration and acidosis, especially in cases where 

dehydration is 8 % or more (ALHizab et al., 2012). 

A) Calf with diarrhea but no systemic signs of illness. The calf is eager to stand and has a 

good suckle reflex. Current knowledge indicates that this calf does not need parenteral fluid. 

Isotonic crystalloid solutions should be given orally to these cases. The active transport of 

glucose and sodium in oral rehydration solutions is closely related to the absorption of water 

and sodium from the intestines (Meganck et al., 2014). It has been reported that the amount of 

glucose in oral rehydration solutions should be 110-140 nmol/L for maximum absorption of 

water and sodium, and an increase in water secretion in the intestines may occur when the 

glucose content exceeds 260 nmol/L (Şentürk, 2001). Calves fed hyperosmotic ORS solutions 

(600–717 mOsm/l) (HORS) have a slower abomasal emptying rate compared with calves fed 

iso-osmotic ORS solutions (300–360 mOsm/l) (IORS). This slower emptying rate increases the 

risk for bloat or abomasitis and produces a slower rate of plasma volume expansion (Meganck 

et al., 2014) 
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B) Calf with diarrhea and systemic signs of illness. The calf is reluctant to stand and has a 

weak suckle reflex. Isotonic crystalloid solutions should be given orally to these cases. Current 

knowledge indicates that this calf will benefit from parenteral antimicrobial administration, 

such as amoxicillin, ampicillin, or a third or fourth generation cephalosporin and 

fluoroquinolone is used. It is best to apply antibiotics simultaneously with intravenous fluid 

administration 

C) Calf with profuse watery diarrhea that contains blood. The calf was admitted in lateral 

recumbency, and was pyrexic, markedly depressed, and inappetant. The calf was treated 

intravenously with 2 L of 1.4 % sodium bicarbonate solution containing glucose and was able 

to stand within 2 hours of treatment. It is best to apply antibiotics simultaneously with 

intravenous fluid administration 

Current knowledge indicates that this calf should be treated with parenteral antimicrobials and 

a nonsteroidal anti-inflammatory agent such as meloxicam or flunixin meglumine. Parenteral 

fluoroquinolone or third or fourth generation cephalosporin administration may be indicated in 

countries where such administration is permitted because the calf needed intravenous fluid 

therapy. 

 

CONCLUSION 

Diarrhea in neonatal calves is an important disease affecting the cattle industry negatively. Herd 

management, preventive vaccination and drug use have an effective role in reducing animal 

yield losses in preventing diseases in this period. These methods are extremely reliable and 

have high throughput efficiency, but the importance of pathogens found in cases of calf diarrhea 

can often be overestimated. Therefore, the pros and cons of medical test findings and their 

general meaning must be properly assessed by returning clinical background to the doctor as 

the causative etiology is established. Cattle farmers have also ignored non-infectious risk 

factors that are often considered as important as infectious factors, since newborn animals are 

vulnerable to environmental stresses. It is more cost-effective to monitor and regulate calf 

diarrhea during an outbreak than to treat infected animals after the outbreak occurs. While calf 

diarrhea includes several enteric pathogens, infection and transmission is achieved through a 

fecal-oral pathway. Thus, caution must be taken to discourage the spread of pathogens. To gain 

an accurate diagnosis and monitor or handle risk factors associated with calf diarrhea in 

modernized broad production systems, advice from trained experts such as veterinarians and 

nutritionists is important. 
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In summary, three key points should be focused on the successful management of calf diarrhea. 

First, a detailed definition of pathogenic features is needed (e.g. the underlying pathogenicity 

function, field occurrence, and genetic evolution). Second, attention should be given to the 

benefits and drawbacks of different testing approaches and their contribution to diagnostic 

investigation along with clinical history. Finally, for disease prevention and control, proper 

cow-calf management is important. 

 

  

297



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

REFERENCES 

Akam A, Khelef D, Kaidi R, Rahal K, Tali-Maamar H, Yabrir B, Cozma V (2011). The 

frequency of the shedding of Cryptosporidium parvum, F5 Escherichia coli, rotavirus, 

coronavirus and Salmonella spp. in young dairy calves in Mitidja area 

(Algeria). Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-

Napoca. Veterinary Medicine, 68(2): 16-25. 

ALHizab M, Homeida AM, Barakat SE (2012). Hematological and serobiochemical changes 

in camel calves affected with neonatal diarrhea in Al Ahsa region, Kingdom of Saudi 

Arabia. Journal of Science and Technology, 13(1).86-92. 

Alsaad KM, Al-Obaidi QT, Hassan SD (2012). Clinical, haematological and coagulation 

studies of bovine viral diarrhoea in local Iraqi calves. Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine, 15(1): 44-50. 

Baker J. (1995). The clinical manifestations of bovine viral diarrhea infection. Vet Clin North 

Am Food Anim Pract., 11:425–445. 

Barrier AC, Haskell MJ, Birch S, Bagnall A, Bell DJ, Dickinson J, Dwyer CM (2013). The 

impact of dystocia on dairy calf health, welfare, performance and survival. The 

Veterinary Journal, 195(1): 86-90. 

Barua SR (2018). Hematological and Serological Changes in Neonatal Diarrheic Calves 

Infected with Bovine Rotavirus. Multidisciplinary Advances in Veterinary Science, 2, 

356-366. 

Batmaz H (2010). Sığırların İç Hastalıkları, Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma. 

Genişletilmiş 2. Baskı. Bursa: F Özsan Mat San ve Tic Ltd Şti,. 

Baumgartner W (2012). Diarrhoea in calves and young cattle. Lucrări Ştiinţifice–Seria 

Zootehnie, 57(17): 19-22. 

Bednarski M, Sobiech P, Kupczyński R (2015). Acid-base disorders in calves with chronic 

diarrhea. Polish Journal of Veterinary Sciences. 18(1): 207–215. 

Berchtold J (2009). Treatment of calf diarrhea: intravenous fluid therapy. Veterinary Clinics of 

North America: Food Animal Practice, 25(1): 73-99. 

Berge A, Moore D, Sischo W (2006). Field trial evaluating the influence of prophylactic and 

therapeutic antimicrobial administration on antimicrobial resistance of fecal 

Escherichia coli in dairy calves. Appl Environ Microbiol, 872–8.  

Boileau MJ, Kapil S (2010). Bovine coronavirus associated syndromes. Veterinary Clinics: 

Food Animal Practice, 26(1): 123-146. 

298



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

Bolin S, McClurkin A, Cutlip R, Coria MF (1985). Severe clinical disease induced in cattle 

persistently infected with noncytopathic bovine viral diarrhea virus by superinfection 

with cytopathic bovine viral diarrhea virus. Am J Vet Res., 573-476. 

Boulter-Bitzer JI, Lee H, Trevors JT (2007). Molecular targets for detection and 

immunotherapy in Cryptosporidium parvum. Biotechnology Advances, 25(1): 13-44. 

Brar APS, Ahuja CS, Sood NK, Sandhu BS, Gupta K. (2015). Hematological changes in 

neonatal diarrheic calves of different age groups. Indian Journal of Veterinary 

Pathology, 39(1): 73-77. 

Bresciani C, Sabbioni A, Ciampoli R, Bertocchi M, Saleri R, Cabassi CS, Parmigiani E. (2016). 

An innovative hyperimmune bovine plasma for prophylaxis and therapy of neonatal 

dairy calf diarrhea-a clinical trial. LAR, 22(3), 119115. 

Çabalar M (2004) Van yöresindeki bazı süt sığırcılığı işletmelerinde rotavirus enfeksiyonunun 

serolojik araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1): 33-

35. 

Cheetham S, Souza M, Meulia T, Grimes S (2006). Pathogenesis of a genogroup II human 

norovirus in gnotobiotic pigs. J Virol., 80:10372–10381.  

Cho Y., Han, J., Wang, C., Cooper, V., Schwartz, K. (2013). Case-control study of 

microbiological etiology associated with calf diarrhea. Vet Microbiol, 166:375–385. 

Cho YI, Yoon KJ (2014). An overview of calf diarrhea-infectious etiology, diagnosis, and 

intervention. Journal of Veterinary Science, 15(1): 1-17. 

Cole J, Blikslager A, Hunt E. (2003). Cyclo-oxygenase blockade and exogenous glutamine 

enhance sodium absorption in infected bovine ileum. Am J Physiol Gastrointest Liver 

Physiol, 284: 516–524. 

Constable PD (2003). Fluid and electrolyte therapy in ruminants. Vet Clin North Am Food Anim 

Pract, 19:557–97. 

Constable PD (2004). Antimicrobial use in the treatment of calf diarrhea. J Vet Intern Med., 18: 

8–17. 

Constable PD (2009). Treatment of calf diarrhea: antimicrobial and ancillary 

treatments. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 25(1): 101-

120. 

Cortese V (2009). Neonatal immunology. Vet Clin North Am Food Anim Pract., 25: 221–227. 

Cui Z, Wang R, Huang J, Wang H, Zhao J, Luo N, Zhang L. (2014). Cryptosporidiosis caused 

by Cryptosporidium parvum subtype IIdA15G1 at a dairy farm in Northwestern China. 

Parasites & Vectors, 7(1):  1-4. 

299



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

De Verdier K, Öhagen P, Alenius S (2003). No effect of a homeopathic preparation on neonatal 

calf diarrhoea in a randomised double-blind, placebo-controlled clinical trial. Acta 

Veterinaria Scandinavica, 44(2): 1-5. 

Dhama K, Chauhan RS, Mahendran M, Malik SVS (2009). Rotavirus diarrhea in bovines and 

other domestic animals. Veterinary Research Communications, 33(1): 1-23.  

Eğlenti N, Kozat S, Denizhan V (2020). Investigation of immunoglobulin (IgE, IgA, IgG, IgM) 

concentrations in calves naturally infected with coccidiosis. Journal of Istanbul 

Veterinary Sciences, 4(1): 1-7. 

Erkilic EE, Erdogan HM, Ogun M, Kirmizigul AH, Gokce E, Kuru M, Kukurt A (2016). 

Relationship between hepcidin and oxidant/antioxidant status in calves with suspected 

neonatal septicemia. Veterinary World,  9(11): 1238-1241. 

Fayer R, Speer C, Dubey J (1997). The general biology of Cryptosporidium. In: Fayer R, editor. 

Cryptosporidium and cryptosporidiosis. Boca Raton: CRC Press.  

Fecteau G, Pare J, Van Metre D (1997). Use of a clinical sepsis score for predicting bacteremia 

in neonatal dairy calves on a calf rearing farm. Can Vet J, 38: 101–4. 

Fecteau M, House J, Kotarski S (2003). Efficacy of ceftiofur for treatment of experimental 

salmonellosis in neonatal calves. Am J Vet Res, 64: 918–25. 

Ferrarezi MC, Cardoso TC, Dutra IS (2008). Genotyping of Clostridium perfringens isolated 

from calves with neonatal diarrhea. Anaerobe, 14(6): 328-331. 

Foster D, Smith G (2009). Pathophysiology of diarrhea in calves. Vet Clin North Am Food Anim 

Pract., 25:13–36. 

Ghosh S, Varghese V, Sinha M, Kobayashi N, Naik TN (2007). Evidence for interstate 

transmission and increase in prevalence of bovine group B rotavirus strains with a novel 

VP7 genotype among diarrhoeic calves in Eastern and Northern states of 

India. Epidemiology & Infection, 135(8): 1324-1330.  

Gonzalez R, Elvira L, Carbonell C, Vertenten G, Fraile L (2021). The Specific Immune 

Response after Vaccination against Neonatal Calf Diarrhoea Differs between Apparent 

Similar Vaccines in a Case Study. Animals, 11(5): 1238-1152.  

Groutides CP, Michell AR (1990). Changes in plasma composition in calves surviving or dying 

from diarrhoea. British Veterinary Journal, 146(3): 205-210. 

Grove-White D (2007) Practical intravenous fluid therapy in the diarrhoeic calf. In Pract 

29:404–8. 

300



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

Gulliksen SM, Jor E, Lie KI, Hamnes IS, Løken T, Åkerstedt J, Østerås O (2009). 

Enteropathogens and risk factors for diarrhea in Norwegian dairy calves. Journal of 

Dairy Science, 92(10): 5057-5066. 

Hall G, Bridger J, Brooker B, Parsons K (1984). Lesions of gnotobiotic calves experimentally 

infected with a calicivirus-like (Newbury) agent. Vet Pathol, 21:208–215. 

Haschek B, Klein D, Benetka V, Herrera C, Sommerfeld‐Stur I, Vilcek Š, Baumgartner W 

(2006). Detection of bovine torovirus in neonatal calf diarrhoea in Lower Austria and 

Styria (Austria). Journal of Veterinary Medicine, Series B, 53(4): 160-165. 

Heller MC, Chigerwe M. (2018). Diagnosis and treatment of infectious enteritis in neonatal and 

juvenile ruminants. The Veterinary clinics of North America. Food animal 

practice, 34(1), 101.Research, 63(3): 342-348. 

Hoet AE, Saif LJ (2004). Bovine torovirus (Breda virus) revisited. Animal Health Research 

Reviews, 5(2): 157-171. 

Hoet, A.E., Cho, K.O., Chang, K.O., Loerch, S.C., Wittum, T. E., Saif, L. J. (2002). Enteric 

and nasal shedding of bovine torovirus (Breda virus) in feedlot cattle. American Journal 

of Veterinary 

Johnson JL, Godden SM, Molitor T, Ames T, Hagman D (2007). Effects of feeding heat-treated 

colostrum on passive transfer of immune and nutritional parameters in neonatal dairy 

calves. Journal of Dairy Science, 90(11): 5189-5198. 

Jor E, Myrmel M, Jonassen C (2010). SYBR Green based real-time RT-PCR assay for detection 

and genotype prediction of bovine noroviruses and assessment of clinical significance 

in Norway. J Virol Methods., 169: 1–7. 

Kasari TR, Naylor JM (1985). Clinical evaluation of sodium bicarbonate, sodium L–lactate, 

and sodium acetate for the treatment of acidosis in diarrheic calves. J Am Vet Med Assoc  

187: 392-397. 

Kasari TR (1990). Metabolic acidosis in diarrheic calves: alkalinizing agents in therapy. Vet 

Clin North Am Food Anim Pract 6:29-43. 

Khamees KA (2015). Detection of Rota and Corona viral antigens in diarrheic newly born 

calves in Menofiya governorate. Benha Veterinary Medical Journal, 29(1): 9-16. 

Koopmans M, Horzinek MC (1994). Toroviruses of animals and humans: a review. Advances 

in Virus Research, 43, 233-273. 

Kozat S, Voyvoda H (2006) İshalli buzağılarda kristalloid (Laktatlı Ringer) ve kolloid+ 

kristalloid (% 6 Dekstran-70+ Laktatlı Ringer) infüzyon solüsyonlarının rehidratasyon 

etkinliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (1): 139-151. 

301



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

Kozat S (2018). Sıvı tedavisinde kolloidal solüsyonların önemi. Atatürk Üniversitesi Veteriner 

Bilimleri Dergisi, 12(2): 210-217. 

Kozat S, Tuncay İ (2018). Siirt yöresindeki yenidoğan ishalli buzağılarda Rotavirus, 

Coronavirus, Cryptosporidium Spp, Escherichia coli K 99 ve Giardia lamblia 

etkenlerinin prevalansı. Van Veterinary Journal, 29(1), 17-22. 

Kuliğ CC, Coşkun A. (2019). Sivas ve ilçelerindeki neonatal ishalli buzağılarda E. coli, 

Cryptosporidium, Clostridium perfringens, Rotavirüs ve Coronavirüs 

Prevalansı. Turkish Veterinary Journal, 1(2): 69-73. 

Kumar B, Shekhar P, Kumar N (2010). A clinical study on neonatal calf diarrhoea. Intas 

Polivet, 11(2), 233-235. 

Kumar S, Jakhar KK, Nehra V, Singh S (2018). Alterations of haemato-biochemical and 

oxidative stress parameter in diarrhoeic buffalo calves. The Pharma Innovation 

Journal, 7: 195-197.  

Lorenz I, Fagan J, More SJ (2011). Calf health from birth to weaning. II. Management of 

diarrhoea in pre-weaned calves. Irish Veterinary Journal, 64(1):  1-6. 

Martella V, Bányai K, Matthijnssens J, Buonavoglia C, Ciarlet M (2010). Zoonotic aspects of 

rotaviruses. Veterinary Microbiology, 140(3-4): 246-255. 

Mattison K, Shukla A, Cook A, Pollari F, Friendship R, Kelton D, Farber JM (2007). Human 

noroviruses in swine and cattle. Emerging Infectious Diseases,  13(8): 1184–1188. 

McCahon R, Hardman J. (2010). Pharmacology of plasma expanders. Anaesthesia & Intensive 

Care Med, 11: 75-77. 

Mead P, Slutsker L, Dietz V, McCaig L, Bresee J (1999). Food-related illness and death in the 

United States. Emerg Infect Dis., 5:607–625. 

Meganck V., Hoflack, G., Opsomer, G. (2014). Advances in prevention and therapy of neonatal 

dairy calf diarrhoea: a systematical review with emphasis on colostrum management 

and fluid therapy. Acta Veterinaria Scandinavica, 56(1): 1-8. 

Millemann Y (2009). Diagnosis of neonatal calf diarrhoea. Revue Méd Vét, 160(8-9):  404-409. 

Muir W (2017). Effect of intravenously administered crystalloid solutions on acid‐base balance 

in domestic animals. Journal of Veterinary Internal Medicine, 31(5): 1371-1381. 

Muktar Y, Mamo G, Tesfaye B, Belina D (2015). A review on major bacterial causes of calf 

diarrhea and its diagnostic method. Journal of Veterinary Medicine and Animal 

Health, 7(5): 173-185. 

Nguyen TD, Vo TT, Vu-Khac H (2011). Virulence factors in Escherichia coli isolated from 

calves with diarrhea in Vietnam. J Vet Sci, 12(2): 159-164. 

302



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

Nowsheen M, Shukla PC, Baghel RPS, Pooja D, Saroori AR (2010). Haemato-biochemical 

profile of diarrhoeic calves. Veterinary Practitioner, 11(1):  66-68. 

Öcal N, Yasa Duru S, Yağcı BB, Gazyağcı S. (2006). İshalli buzağılarda asit-baz dengesi 

bozukluklarının saha şartlarında tanı ve sağaltımı. Kafkas Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Dergisi, 12(2): 175-183. 

Omidian Z, Ebrahimzadeh E, Shahbazi P, Asghari Z, Shayan P (2014). Application of 

recombinant Cryptosporidium parvum P23 for isolation and prevention. Parasitology 

Research, 113(1): 229-237. 

Paraud C, Chartier C (2012). Cryptosporidiosis in small ruminants. Small Ruminant 

Research, 103(1): 93-97. 

Ridpath JF, Fulton RW, Kirkland PD, Neill JD (2010). Prevalence and antigenic differences 

observed between Bovine viral diarrhea virus subgenotypes isolated from cattle in 

Australia and feedlots in the southwestern United States. Journal of Veterinary 

Diagnostic Investigation, 22(2), 184-191. 

Rings D (2004). Clostridial disease associated with neurologic signs: tetanus, botulism, and 

enterotoxemia. Vet Clin North Am Food Anim Pract., 20: 379–391. 

Roussel AJ, Kasari TR (1990). Using fluid and electrolyte replacement therapy to help diarrheic 

calves. Vet Med (Praha), 85: 303-311. 

Sari B, Aktaş MS, Arslan MÖ (2008). Erzurum yöresinde buzağılarda Cryptosporidium 

türlerinin prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32(2): 116-119. 

Seifi HA, Mohri M, Shoorei E, Farzaneh N. (2006). Using haematological and serum 

biochemical findings as prognostic indicators in calf diarrhoea. Comparative Clinical 

Pathology, 15(3): 143-147. 

Sen I, Constable PD (2013). General overview to treatment of strong ion (metabolic) acidosis 

in neonatal calves with diarrhea. Eurasian J Vet Sci, 29(3): 114-20. 

Şentürk S (2001). Buzağı ishallerinde sıvı tedavisi. J Fac Vet Med, 20: 161-167. 

Shekhar S, Ranjan R, Singh CV, Kumar P (2017). Prevalence, Clinicohaemato-Biochemical 

alterations in colibacillosis in neonatal calves.  International Journal of Current 

Microbiology and Applied Sciences, 6(9): 3192-3198. 

Singh M, Gupta VK, Mondal DB, Bansal SK, Sharma DK, Shakya M, Gopinath D (2014). A 

study on alteration in Haemato-biochemical parameters in Colibacillosis affected 

calves. International Journal, 2(7): 746-750. 

Smith WG (2009). Treatment of calf diarrhea: Oral fluid therapy. Vet Clin North Am Food Anim 

Pract, 25, 55-72.  

303



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

Thompson HP, Dooley JS, Kenny J, McCoy M, Lowery CJ, Moore JE, Xiao L (2007). 

Genotypes and subtypes of Cryptosporidium spp. in neonatal calves in Northern 

Ireland. Parasitology Research, 100(3): 619-624. 

Thomson S, Hamilton CA, Hope JC, Katzer F, Mabbott NA, Morrison LJ, Innes EA. (2017). 

Bovine cryptosporidiosis: impact, host-parasite interaction and control strategies. 

Veterinary Research, 48(1): 1-16. 

Trefz FM, Constable PD, Lorenz I (2017). Effect of intravenous small‐volume hypertonic 

sodium bicarbonate, sodium chloride, and glucose solutions in decreasing plasma 

potassium concentration in hyperkalemic neonatal calves with diarrhea.  Journal of 

Veterinary Internal Medicine, 31(3): 907-921. 

Vermeulen LC, Benders J, Medema G, Hofstra N (2017). Global Cryptosporidium loads from 

livestock manure. Environmental Science & Technology, 51(15):  8663-8671. 

Villarroel A (2009). Scours in beef calves: causes and treatments. Aurora Villarroel, Extension 

veterinarian, Oregon State University April  

Von Buenau R, Jaekel L, Schubotz E, Schwarz S, Stroff T, Krueger M. (2005). Escherichia 

coli strain Nissle 1917: significant reduction of neonatal calf diarrhea. Journal of Dairy 

Science, 88(1), 317-323. 

Yağcı BB, Ocal N, Duru SY, Akyol M (2017). The efficacy of a combination of azithromycin 

and toltrazuril for the treatment of calves naturally infected with cryptosporidiosis: a 

randomised, double-blind, placebo-controlled comparative clinical trial. Veterinární 

Medicína, 62(6):  308-314. 

  

304



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

GEVİŞ GETİREN HAYVANLARIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AÇISINDA 

BAKIR, ÇİNKO, MANGANEZ VE SELENYUM İZ ELEMENTLERİN ÖNEMİ 

 

 

Süleyman KOZAT 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Van/Türkiye 

Orcid No: 0000-0001-5089-2623 

 email: skozat@hotmail.com  

 

 

ÖZET 

İz elementler hayvan vücudunda hem normal hem de patolojik koşullarda vücut 

adaptasyonunda önemli bir rol oynanarak her türlü değişimde yer alan biyokimyasal süreçlerin 

katalizörleridir. Tüm canlı organizmalarda bakır, çinko, manganez ve selenyum gibi iz 

elementler çeşitli biyokimyasal fonksiyonlara sahiptir. Bakır, çinko, manganez ve selenyum 

gibi iz elementlerin; canlı organizmalarda oynadığı işlevler nedeniyle eksiklikleri, besi ve süt 

sığırı sürülerinde sağlık ve üreme bozuklukları riskine yol açarak çiftliklerin verimliliğinin 

düşmesine katkıda bulunabilir. Bu çalışmada bakır,  çinko ve selenyum gibi iz elementlerin 

gerekliliği, etkileri, özellikleri, biyolojik önemleri ve ölçümleri hakkında kapsamlı bilgiler yer 

almaktadır. 

Anahtar Kelimler: Geviş getiren, İz element, sağlık, hastalık 
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IMPORTANCE OF TRACE ELEMENTS COPPER, ZINC, MANGANESE AND 

SELENIUM IN TERMS OF HEALTH AND DISEASES OF RUMINANT ANIMALS 

 

 

 

ABSTRACT 

Trace elements are catalysts of biochemical processes involved in all kinds of changes in the 

animal body, playing an important role in body adaptation in both normal and pathological 

conditions. Trace elements such as copper, zinc, manganese and selenium have various 

biochemical functions in all living organisms. Copper, zinc. trace elements such as manganese 

and selenium; due to the functions it plays in living organisms, its deficiencies can lead to a risk 

of health and reproductive disorders in beef and dairy cattle herds, contributing to reduced farm 

productivity. In this study, there is comprehensive information about the necessity, effects, 

properties, biological importance and measurements of trace elements such as copper, zinc and 

selenium. 

Keywords: Ruminant, Trace element, health, disease 
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GİRİŞ 

Eser elementler, hayvan serumunda 2 ppm'den daha az çok küçük miktarlarda bulunur. Yedi 

ana eser element bakır, demir, çinko, kobalt, iyot, manganez ve selenyumu içerir. Bunlar 

arasında demir (1.0-2.0 ppm) en çok serumda bulunur, bunu çinko (0.8-1.2 ppm) (Andrieu, 

2008) ve bakır (0.57-1.0) takip eder. Öte yandan manganez (18-19 µg/dl) ve selenyum (50-220 

ng/L) en az miktarda bulunur (Yatoo ve ark., 2013). İz elementler hayvan vücudunda hem 

normal hem de patolojik koşullarda vücut adaptasyonunda önemli bir rol oynanarak her türlü 

değişimde yer alan biyokimyasal süreçlerin katalizörleridir. Doğada yaygın olarak bulunan iz 

elementler hayvanların vücudunda nadiren bulunur. Çeşitli hastalıklarda hayvan doku ve 

organlarında iz elementlerin dağılımına özel önem verilmektedir. Hayvanların biyo-indikatör 

ortamlarındaki mikro elementlerin içeriğinin belirlenmesi, bazı hastalıkların teşhisinde ve 

gelişiminin önlenmesine önem arz etmektedir. İz elementler organizmada dokuların yapısına 

girmekte ve pek çok enzimin kofaktörü olarak görev yapmaktadırlar (Underwood ve Suttle, 

2001; Kozat 2007). Buzağıların ve yetişkin sığırların bağışıklık sisteminin sağlık ve fizyolojik 

işleyişini sürdürmek için makro elementlerle birlikte bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn) ve 

selenyum (Se) gibi iz elementlerde gereklidirler (Terpiłowska ve Siwicki 2011;  Żarczyńska ve 

ark. 2012) Bu elementlerin rasyondaki azlığı ya da çokluğuna bağlı olarak organizmanın 

büyüme, gelişme, üreme, verim ve bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilemektedir 

(Underwood ve Suttle, 2001; (Erdoğan ve ark., 2002; Kozat 2007; 2002; Tuncer, 2018; 

Kirmizigul ve ark., 2019). Ülkemizde  ruminant yetiştiriciliği daha çok meraya dayalı 

yapıldığından dolayı bakır, çinko ve selenyum gibi iz elementlerin noksanlıkları ve aşırılıkları 

ile ilgili pek çok çalışmalar yapılmış ve iz element noksanlıklarına bağlı olarak görülen 

hastalıklar bölgesel olarak ortaya konulmuştur (Erdoğan ve ark., 2002).  

Bakır 

Bakır, hücresel solunum, karbonhidratlar, lipid, kollajen, elastin, melanin ve katekolamin 

metabolizması dahil olmak üzere birçok biyokimyasal süreçte anahtar düzenleyici rol oynar 

(Tomlinson ve ark. 2004, Andrieu 2008; Wysocka ark., 2019). Bakır (Cu), elektron taşıması 

(Baran ve ark., 2002) elastin oluşumun fosfolipid yapımında, myelin kılıfının bütünlüğü, 

hemoglobin oluşumu, kemik iliği gelişimi, yün ve kıl pigmentasyonuna katılır (Underwood ve 

Suttle, 2001; Erdoğan ve ark., 2002). Ayrıca bakır; sitokrom oksidaz, lizil oksidaz, süper 

oksidaz dismutaz (SOD) (Cu/ Zn- SOD) (Aba ve ark., 2000), seruloplazmin ve tyrosine gibi 

pek çok enzimin birleşiminde bulunan ve  antioksidan aktivite göstererek oksidatif denge 

üzerinde rol oynayan önemli bir iz elementtir (Erdoğan ve ark., 2002; Andrieu 2008; Wysocka 

ve ark., 2019). Geviş getiren hayvanlarda bakır emiliminin geviş getirmeyen hayvanlara göre 
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düşük olduğu ve bu durumun rumen ortamında oluşan kompleks etkileşimlerden kaynaklandığı 

bildirilmektedir. Rumen fonksiyonu gelişmeden önce sütle beslenen kuzularda bakır emilimi 

yüksek (%70-85) iken, sütten kesildikten sonra emlimin % 10 dan daha aşağı düştüğü 

bildirilmektedir (Spears, 2003). Bakır esas olarak albümin ve seruloplazmin ile bağlantılıdır ve 

safra yoluyla atılır (Zatta ve Frank, 2007). Bu element, seruloplazmin ve hepsidin gibi demir 

homeostazı için gerekli aktif protein merkezlerinin çekirdek bileşenidir. Seruloplazmin, Fe 

metabolizması sürecinde önemli bir rol oynar ve Fe2+ demir oksidasyonunun Fe3+'ya 

reaksiyonunu katalize eder, bu da onun transferrin ile bağlanmasını ve kan plazmasında 

taşınmasını sağlar. Seruloplazmin içine gömülü olan bakır, demiri karaciğerden mobilize etmek 

ve eritropoez için kullanıldığı kemik iliğine taşımak için gereklidir (Abramowicz ve ark., 2019). 

Noksanlık 

Hayvanlarda pek çok mineral madde eksiklikleri; meralarda mineralin değişiminin yanı sıra -

mevsimsel örneklilik- ve hayvanın üreme ve üretim taleplerinin karşılanmasına bağlı olarak 

değişir (Underwood ve Suttle, 2001). Bakır noksanlığı yetişkin hayvanların fonksiyonlarında 

önemli ölçüde bozukluklara katkıda bulunmazken, genç hayvanların sağlığı ve büyümesi için 

riske yol açan önemli bir faktör olacağı belirtilmektedir (Enjalbert ve ark., 2006). Koyun ve 

sığırlarda bakır noksanlığı özellikle kış sonu ya da ilkbaharda daha yoğun olarak görülmektedir. 

Bu dönemlerde otlarda mineral bileşimi ya da mineral maddelerin azalmasıyla birlikte; gebelik 

ya da fötüsun hızlı büyümesinden dolayı, hayvanların besin gereksinimlerinde hızlı bir artışa 

bağlı olarak noksanlık daha fazla görülmektedir (Wysocka ark., 2019). Hayvanlarda bakır 

noksanlığı sonucu birçok klinik ve subklinik semptomlar görülmeye başlar. Koyunlarda bakır 

noksanlığına bağlı enzootik ataksi görülür. Hastalık, gebelik döneminde bakır noksanlığı 

bulunan gebe koyunların kuzularını etkiler. Hastalığın klinik semptomları; spastik paralizi, 

özellikle arka ayaklarda inkoordinasyon ve bazı hastalarda ise körlük şeklindedir (Miranda ve 

ark., 2006). Koyunlarda ise yün pigmentinde renk değişimi, anemi ve kilo kaybı görülür. 

Koyunculuk sektöründe bakır noksanlığına bağlı olarak hayvanların enfeksiyonlara karşı 

duyarlılık artışından dolayı hayvan kayıpları, gelişme geriliği, fertilite azalışı, yün kalitesinde 

bozulma ve özellikle kuzularda ölüme neden olduğundan dolayı bakır eksikliği koyunculuk 

sektöründe önemli yer tutmaktadır (Kozat, 2006). Sığırlarda bakır noksanlığı görünümlerinde 

karaciğer ve plazmada düşük Cu derişimin, düşük canlı ağırlık kazanımı; kemik ve 

kardiyovasküler hastalıklar; ishal ve anemi içerir (Aba ve ark., 2000; Leon ve ark., 2000). 

Bunlara ek olarak memelilerin dokularında bakır içeren enzimlerin görevleri ve bakır 

noksanlığına bağlı olarak enzimlerde görülen bozukluklarda neden olmaktadır. Bakır, demir ve 

çinko, tiroid hormonlarının sentezi veya dönüşümündeki rolleri nedeniyle tiroid hormonları için 
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önemlidir. Bakır eksikliği hipotalamik nöronlarda bakır içeren tirozin hidroksilaz ve dopamin 

beta enzim sistemlerinin salgılanmasını bozar (Abdollahi ve ark., 2013). 

Hayvanlarda bakır noksanlığı primer ve sekonder olarak sınıflandırılmaktadır. 

Primer noksanlık Bu noksanlık hayvanların ihtiyaçları olan bakırı rasyonla daha az miktarda 

aldıkları durumlarda ortaya çıkar (Leon  ve ark., 2000). 

Sekonder noksanlık 

Bu durum ise bakır rasyonda normal düzeyde olduğu halde kullanımını ve emilimini bozan 

molibden, sülfür ve demir gibi minerallerin bulunmasında dolayı bağırsaklarda emilimi ve 

organizma tarafında kullanımının engellenmesine bağlı olarak şekillenen noksanlıktır (Kozat, 

2006; Picco ve ark., 2012; Riaz ve Muhammad, 2018). Ayrıca hayvan rasyonunda Cu ve Zn 

düzeyleri arasında belli bir oranın bulunması gerektiği bilinmektedir. Bu oran ruminantlar için 

1/10 olarak önerilmekte ve bunlardan birinin miktarı diğerinin aleyhine artacak olursa; 

diğerinin emilmesi engellenir. Bu nedenle yetersizliği oluşabileceği belirtilmektedir (Kozat, 

2006).  

Sağaltım ve Korunma 

Bakır noksanlığından hayvanların korunması iki şekilde yapılmaktadır. 

1. Bakır noksanlığı görülen bölgelerde hayvanları Cu noksanlığından korunmak için meralara 

(özellikle su kaynakların bulunduğu alanlarda bakır sülfat kullanılmasıyla ilgili olarak çevresel 

kuşku olmakla birlikte) 3-4 yıl aralıklarla 10 kg bakır sülfat (CuS04) veya 1.1-1.2 kg Cu/hektar 

oranında bakır tuzları ya da bakır serpilmelidir (Underwood ve Suttle, 2001). 

2. Bakır noksanlığı görülen hayvanlara parenteral veya oral olarak bakır preparatları 

uygulanmalıdır (Leon  ve ark., 2000). 

Çinko 

Çinko, vücuttaki çok sayıda katalitik, yapısal ve düzenleyici işlevde önemli bir rol oynar. Çinko 

(Zn), organizmada hücre yapısının ve işlevinin etkin bir bileşeni olup (Enjalbert  ve ark., 2006; 

Kozat, 2006), demir ve flordan sonra vücutta miktar bakımında en fazla bulunan iz elementtir. 

Hayvansal organizmalar yaklaşık 30mg/ kg kadar çinko ihtiva eder (Diaz-Gomez  ve ark., 2003; 

Enjalbert ve ark., 2006; El-Naser ve ark., 2013). Çinko, hücre solunumu, ikincil oksijen 

kullanımı, DNA ve RNA, hücre zarının bütünlüğü ve serbest radikallerin uzaklaştırılması gibi 

yaşamı destekleyen pek çok biyokimyasal işlemlerin yürütülmesinde rol oynar (Diaz-Gomez  

ve ark., 2003). Bunların yanı sıra; özellikle alkalen fosfataz, karbonik anhidraz, ürikaz, timidin 

kinaz, karboksipeptidaz, alkol dehidrogenaz, malat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz gibi 

bir çok enzimin yapımı ve işlevlerinde önemli rol oynar (Aksoy ve ark., 2000). Aynı zamanda 

çinko, karbonhidrat ve lipid metabolizmaları, normal protein sentezi ve metabolizması, hücre 
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bölünmesi ve gelişmesi, nükleik asit ve DNA ile RNA sentezleri için de gereklidir (Ulutas ve 

ark., 2020). 

Noksanlık 

Ruminantlarda çinko eksikliğinin erken evreleri (subklinik), yem alımının, büyüme hızının ve 

yem veriminin azalmasına neden olur (McDowell, 2003). Eksiklik klinik aşamalara ilerledikçe 

semptomlar arasında halsizlik, aşırı tükürük salgısı, testis büyümesinde azalma, lezyonlarla 

birlikte şişmiş ayaklar, bacaklarda, boyunda, kafada ve burun deliklerinde parakeratotik 

lezyonlar, yaraların iyileşmemesi ve alopesi yer alır (NRC, 1996).  Bunlarda ek olarak 

hayvanlarda çinko noksanlığı süresine ve şiddetine bağlı olarak büyümede duraklama, gonadal 

atrofî, hipogonadizm, sperm kalitesinde düşme, beyin işlevlerinde bozulma, timüs atrofîsi, 

humoral ve hücresel bağışıklık yanıtlarında azalma olur (Erdoğan ve ark., 2002). 

Hayvanların vücudundaki çinko konsantrasyonu belirlemede çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Rasyonlardaki çinko eksikliği ile organizmanın plazma çinko düzeyi arasında 

güçlü bir ilişki mevcuttur. Bu bağlamda çinko bakımında yetersizliği rasyonlarla beslenen 

hayvanların plazma çinko konsantrasyonu ciddi derecede düşük tespit edilir (Kincaid, 1999). 

Normal plazma çinko konsantrasyonları, 0.8 ila 1.4 mg/L aralığında, marjinal seviyeler ise 0.5 

ila 0.8 mg/L aralığındadır. Sığırın plazma çinko konsantrasyon düzeyleri 0.2-0.4 mg/L arası 

çinko eksikliği olarak kabul edilir (Kincaid, 1999). 

Tedavi ve Korunma 

Otlayan koyun ve sığırları çinko yetmezliğinden korumak ve önlemek için pek çok yöntem 

vardır. Bu yöntemlerden biri de toprağa (hektar 5-7 kg çinko sülfat) çinko tuzları serpmektir. 

Ot miktarında artış sağlandığı gibi genellikle tahıl ve ottaki çinko miktarında önemli artış 

sağlanır. Ancak toprağa çinko tuzlarının serpilmesi ekonomik ve etkili bir yöntem değildir. En 

etkili ve ekonomik yol ise hayvanlara doğrudan çinko vermektir (Underwood ve Suttle, 2001). 

Bunun için sığırlara çinko noksanlığına bağlı görülen hastalıkların iyileştirilmesi için çinko 

sülfat tuzundan haftada 1 gr peroz ya da 2 gr miktarında enjeksiyon şeklinde uygulanır. Dana 

ve sığırlara çinko sülfat ya da oksitten günde 250-500 mg; buzağılara 50 mg oral olarak 

verilebilir ve kısa sürede iyileşme görülmektedir (İmren ve Şahal, 1991). Koyun ve keçilere 

günde 50 mg çinko tablet veya toz şeklinde peros uygulandığında klinik semptomlarının hızla 

düzeldiği görülmektedir (Miranda ve ark., 2006). 

Manganez 

Manganez hayvan sağlığı için önemli bir metal olup ve çeşitli enzimlerin -metabolizma ve 

antioksidan- biyokimyasal reaksiyonlarında önemli bir rol oynarken; ancak vücuttaki aşırı 

miktarı hem akut hem de kronik hastalıklara neden olabilir (Kalisińska ve Budis, 2019). 
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Özellikle dokulardaki yüksek miktarda Mn, olumsuz nörolojik, üreme veya solunum etkilerinin 

gelişmesine yol açabilir (Kozat, 2006; Bakirdere ve ark., 2011). Mn doku seviyelerini nispeten 

dar bir fizyolojik aralıkta düzenlemede ve sürdürmede gastrointestinal ve hepatobiliyer 

sistemler çok önemli bir rol oynar (Foster  ve ark., 2015). 

Noksanlık 

Ruminantlarda manganez eksikliği ataksiye, yumuşak doku ve iskelet büyümesinde azalmaya, 

zayıf ve anormal şekilli kemiklere, süt üretiminde azalmaya ve üreme bozukluklarına neden 

olur (Suttle, 2010). Mn mısır hariç bitkilerde bol miktarda bulunduğundan dolay normal 

belemeler şartlarında gevişgetiren hayvanlarda Mn yetmezliği görülmemektedir. 

Tedavi 

Gevişgetiren hayvanlarda Mn yetmezliğinin oluşmaması için rasyonda Mn miktarı 40 ppm’den 

düşük olmaması gerekir. Mangan yetmezliği görülen buzağılara 0.5-1 gr, gençlere 1-2 g ve 

erişkinlere 2-4 gr miktarında yemlere mangan sülfat katılmalı veya %1 MnSO₄ eklenmiş 

mineral tuz karışımlar verilmelidir (Gül, 2010). 

Selenyum 

Selenyum (Se), antioksidan aktivite, antiinflamatuar, antimutajenik, antikanserojenik veya   

kemopreventif, antiviral, antibakteriyel, antifungal ve antiparaziter etkiler gösteren temel bir 

eser elementtir (Hosnedlova ve ark., 2017). Selenyum (Se), memeli biyolojisi için önemli 

enzimatik fonksiyonlu selenosistein gibi pek çok selenoproteinlerin bir bileşenidir (Kozat, 2006 

). Selenyum içeren peroksidazlar (Glutathion Peroksidaz (GPx) sınırlandırıldığında (selenyum 

noksanlığına bağlı olarak) dokularda serbest radikallerin düzeyleri artar ve dokularda hasarlara 

neden olur (Tórtora-Pérez, 2010). Dokulardaki peroksidasyon reaksiyonlarını sonlandırmak ve 

dokuları peroksidasyona karşı korumak için vitamin E ve Bakır-Çinko superoksit Dismutaz 

(Cu-Zn SOD), Mangan superoksit Dismutaz (MnSOD), Katalaz ve Glutathionsulfur- transferaz 

gibi enzimlerin aktiviteleri önemlidir (Tórtora-Pérez, 2010). Se, aktif hormon 3,3′,5-tri-

iyodiyotironin (T3) üretimi için çok önemli olan selenoenzimler tip I (ID-I) ve tip II (ID-II) 

iyodotironin deiyodinazın ekspresyonu için gereklidir (Chad ve ark., 2006;  Hosnedlova ve ark., 

2017). Tip I deiyodinaz, T4'ün T3'e ve rT3'e deiyodinasyonunu katalize eder. Bu işlemler esas 

olarak karaciğer, böbrek, tiroid, hipofiz ve kalpte ekspres edilir (Chad ve ark., 2006). 

Noksanlık 

Bütün dokular gelişimleri süresince oksidaz strese duyarlıdır. Çiftlik hayvanlarında antioksidan 

selenyum' un azalışına bağlı olarak çok çeşitli klinik belirtiler görülür. Selenyum noksanlığına 

bağlı olarak buzağılarda, kuzularda, oğlaklarda, taylarda ve eşeklerde beyaz kas hastalığı 
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(WMD) veya beslenme kas distrofisidir (NMD) hastalıklar oluşmaktadır (Millar ve ark. 1986; 

Underwood ve Suttle, 2001; Tórtora-Pérez, 2010; Hosnedlova ve ark., 2017). 

Selenyum Konsantrasyon Düzeyinin Ölçümü  

Organizmadaki selenyum durumu, selenyum içeriğinin belirlenmesine dayalı olarak doğrudan 

veya selenyum bağımlı glutatyon peroksidaz aktivitesine dayalı dolaylı yöntem kullanılarak 

değerlendirilebilir (Hosnedlova ve ark., 2017). 

Tablo1. Sığırlarda Bakır, Çinko ve Selenyum düzeyleri (Kincaid, 1999). 

 Selenyum Çinko Bakır 

 Tam 

kan 

ng/ml 

Karaciğer 

μg/g DM 

(yetişkin) 

Karaciğer 

μg/g DM  

(genç) 

Karaciğer 

μg/g 

Plazma 

μg/mL 

Karaciğer Plazma 

μg/mL 

Ciddi derecede 

eksik  

< 60 0.1 -0.5 < 1.1 < 20- 40 0.2- 0.4 < 20  < 0.2 

Marjinal olarak 

yetersiz 

60- 200 .6 - 1.25 1.1- 2.2 25-40 0.5-0.8 33 0.5-0.7 

Yeterli 210-

1200 

1.25 - 2.5 2.3 - 8.0 25-200 0.8-1.4 33-125 0.7-0.9 

Yüksek Yeterli > 1,200 > 2.5  300-600 2-5 600-1250 0.9-1.1 

Toksik     1.000 3-15 >1250 >1.2 

 

İz Element Konsantrasyonlarının Ölçümü 

Geviş getiren hayvanlarda iz element noksanlıkları ya da fazlalıklarının düzeylerini belirlemek/ 

ölçmek için doku ve kan örneklerinden yararlanılır. Koyun ve sığırlarda selenyum düzeyleri 

belirlenirken, özellikle yünlenme, gebelik ve laktasyon dönemleri dikkatte alınmalıdır. Çünkü 

kuzu ve koyunların bu dönemlerdeki serum selenyum düzeyleri diğer dönemlere göre daha 

düşüktür (Kozat, 2006 ). Hayvanlarda iz element noksanlıkları ve bozuklukları çeşitli 

hastalıklara neden olmakta ve çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İz elementler bazı enzim 

sistemlerinin temel bileşenleri olduğunda dolayı eksiklikleri enzimlerinin işlevini ve doku 

yapısı üzerinde derin etkileri vardır (Soetan ve ark., 2010). İz elementlerin hayvanlardaki 

konsantrasyonlarının belirlenmesi hem hastalıkların hemde enzim aktiviteleri açısında önem 

arz etmektedir. Pek çok literatür bilgiye göre Zn, Cu, Fe ve Mn tayini için farklı analitik 

teknikler mevcuttur. Zn, Cu, Fe ve Mn'nin tayini için en sık Atomik absorpsiyon spektrometrisi 

(AAS), endüktif kuplajlı plazma optik emisyon spektrometrisi (ICP-OES), elektrotermal 

atomik absorpsiyon spektrometrisi ve endüktif kuplajlı plazma kütle spektrometrisi  yöntemleri 

kullanılmaktadır (Bakirdere ve ark., 2011) 

1-Doku örneklerinden ölçümü 

Karaciğer dokusu, çeşitli mineraller için bir depolama organı olarak hizmet ettiğinden, eser 

mineral durumunun değerlendirilmesi için yaygın olarak karaciğer dokusu örneklenir 

(McDowell, 2003). Alınan doku örneklerinden iz elementler ya analiz edilir ya da derin 
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dondurucuya konularak daha sonra iz element tayini yapılır. Bunun için taze ya da dondurulmuş 

dokudan yaklaşık 1 g alınarak çözüldükten sonra doğru ve kesin ağırlığı belirlenerek sabit/kesin 

miktar 85 0C' de kurutulur. Kurutulan her örneğe 1- 2 ml aristar derecede nitrik asit eklenerek 

bir gece çözülmesi için bekletilir. Örneklerdeki organik madde çözülmelerini artırmak için 

örnekleme % 30 hidrojen peroksit den 2 ml eklenir (Yayayürük ve Yayayürük, 2017). Bütün 

bu işlemlerden sonra çözülmüş olan her örnekleme damıtık suyla sulandırılarak cam tüplere 

konularak ayrıştırılıncaya saklanır (Lopez Alonso ve ark., 2000). Serum ve dokulardaki iz 

element analizleri atomik absorpsiyon spektrofotometrik teknikle gerçekleştirilir (Kozat, 2006). 

2-Plazma / Serum Örneklerinden Ölçümü 

Hayvanların plazmalarındaki iz element düzeylerini saptamak için kan antikoagulantlı tüplere 

yok eğer serumdaki iz elementlerin düzeylerini belirlenmek istiyorsak, antikoagulantsız tüplere 

alınmalıdır. Alman kan tekniğine göre santrifüje edildikten sonra elde edilen plazma ya da 

serum örneklerindeki supernatantı ayrıştırmak için plazma/serum örnekleri % 10 triklorasetik 

asit ile muamele edildikten sonra elde edilen plazma veya serum belirli bir miktarı alınarak iz 

element düzeyleri ölçülür (Underwood ve Suttle, 2001; Kozat, 2006; Suttle, 2010). 

3- Kıl ve Yün Örneklerinden Ölçümü 

Alman tüy ya da kıl örnekleri % l'lik Triton-X100 solüsyonu ile dört kez yıkandıktan sonra, 

yeniden bidistile deiyonize su ile yıkanır. Yıkanmış olan örnekler 100 0C'de sterilizatörde 2 saat 

süreyle kurutulur. Kurutulan örneklerden 100 mg tüy ya da kıl alınarak tüplere konulur daha 

sonra üzerlerine 1/5'liknitroperklorik asit karışımında 1 ml eklenerek 60 °C' de tüylerin 

çözünmesi için dört saat bekletilir. Çözünmüş olan karışım distile su ile 10 ml'ye tamamlanır. 

10 ml'lik karışımdan analiz yapmak için İmi alınarak üzerine 2 ml distile su eklenir ve 1/30 

oranında sulandırılmış olan örnekler atomik absorpsiyon spektrofotometrik' de mg/L olarak 

ölçülür (Kozat, 2006; El-Naser ve ark., 2013). 

 

SONUÇ 

Bakır, Çinko ve Selenyum gibi iz elementler; canlı organizmalarda oynadığı işlevler nedeniyle 

eksiklikleri, besi ve süt sığırı sürülerinde sağlık ve üreme bozuklukları riskine yol açarak 

çiftliklerin verimliliğinin düşmesine katkıda bulunabilir. Bu elementler organizmaların düzgün 

çalışması için gerekli olmasına rağmen, toksik özellikleri de unutulmamalıdır.   
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Hayvansal verimi artırmak ve iz element noksanlığına bağlı oluşan hastalıklardan korumak için 

hayvan beslenmesinde kullanılan yem katkı maddelerinde bu mikro elementlerin uygun dozda 

seçilmesi oldukça önemlidir. Günümüzde hayvancılık üretiminde önemli ekonomik kayıplara 

katkıda mikro elementlerin günlük yem rasyonlarında yeterli düzeyde mikro ve makro 

elementlerin bulunmasını sağlamak için özel dikkat gösterilmesi önemlidir. 
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ÖZET 

Sıvı tedavisi, veteriner hastalarında birçok tıbbi durum için önemlidir. Hasta öyküsünün, ana 

şikayetin, fizik muayene bulgularının ve belirtilen ek testlerin değerlendirilmesi sıvı tedavisi 

ihtiyacını belirleyecektir. Sıvı seçimi, hacim, hız, gerekli sıvı bileşimi ve sıvının gerekli olduğu 

yer (ör. interstisyel ve intravasküler) dahil olmak üzere hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

Terapi bireyselleştirilmeli, her hastaya göre uyarlanmalı ve statüdeki değişikliklere göre sürekli 

olarak yeniden değerlendirilmeli ve yeniden formüle edilmelidir. Kedi ve köpeklerde 

hematolojik acillerde uygulanacak sıvı içeriği ve miktarı vakanın akut veya kronik durumlarına, 

hastalığın patolojisine (örn. asit-baz, onkotik, elektrolit anormallikleri) ve eşlik eden 

rahatsızlıklara göre değişebilir. Bu araştırmada kedi ve köpeklerde kan ve kan hastalıklarda 

ortaya çıkan sıvı açığını gidermek için uygulanacak sıvının içeriği ve miktarı, verilme yolu ve 

uygulanan sıvı çeşidi hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hematoloji, acil, kedi, köpek, sıvı, tedavi 
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FLUID THERAPY IN HEMATOLOGICAL EMERGENCIES IN CATS AND DOGS 

 

 

 

ABSTRACT 

Fluid therapy is important for many medical conditions in veterinary patients. Evaluation of 

patient history, main complaint, physical examination findings, and additional tests indicated 

will determine the need for fluid therapy. Fluid selection is determined by the patient's needs, 

including volume, velocity, required fluid composition, and where fluid is required (eg, 

interstitial and intravascular). Therapy must be individualized, tailored to each patient, and 

continually reassessed and reformulated according to changes in status. The fluid content and 

amount to be applied in hematological emergencies in cats and dogs may vary according to the 

acute or chronic conditions of the case, the pathology of the disease (eg acid-base, oncotic, 

electrolyte abnormalities) and accompanying disorders. In this study, detailed information was 

given about the content and amount of the liquid to be applied, the route of administration and 

the type of liquid applied to eliminate the blood and blood diseases in cats and dogs. 

Keywords: Hematology, emergency, cat, dog, fluid, treatment 
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GİRİŞ 

Hematolojik acillerin tedavisinde; kan ve kan yapan organ hastalıkları veya bozukluklarında 

rol oynayan etiyolojik faktörlerle mücadele etmesinin yansıra kaybolan sıvı kaybına uygun 

sıvıların verilmesi tedavi yanıtının değerlendirmesinde yardımcı olan en önemli aşamadır. Kedi 

ve köpeklerin acil ve yoğun bakım tedavisinin temel taşlarından biride hastaya intravenöz 

sıvıların verilmesidir (Helm ve Knottenbelt, 2010). İntravenöz sıvılar, kalp debisini artırmak ve 

doku perfüzyonunu iyileştirmek için insan ve veteriner acil durumlarında ve kritik bakımda şok 

yönetiminin önemli bir bileşenidir (Boysen ve Gommeren, 2021). Kedi ve köpeklerde yoğun 

bakım hekimliğinin önemli alanlardan biri de hematolojik acillerdir. Bu alanda hızlı 

müdahaleyi gerektiren durumların başında yaşamı tehdit edecek boyuttaki hemorajik ve 

hemolitik anemiler, koagulopatiler ve trombositopeniler gelmektedir (Helm ve Knottenbelt, 

2010). İntravenöz sıvılar dehidrasyonu değiştirmek veya önlemek, hipovolemik şok ve 

intravasküler hacim azalmasını tedavi etmek, asit-baz ve elektrolit anormalliklerini 

düzeltmektir. Bu amaçla intravenöz uygulanan sıvıların, ilaçların, kan ürünleri bileşenlerinin 

ve parenteral beslenmenin amacı vasküler erişimi korumaktır (Mazzaferro, 2008). 

Hipovolemik şok 

Hipovolemik şok, mutlak veya nispi hipovolemiden kaynaklanır. Mutlak hipovoleminin 

potansiyel etiyolojileri, travma, koagülopati, gastrointestinal kanama veya rüptüre neoplazi 

dahil olmak üzere herhangi bir kanama nedeni olabilir (Lichtenberger, 2004). Göreceli 

hipovolemi örnekleri arasında mide-bağırsak kaybından dehidrasyon veya yanık hastasında 

olduğu gibi yoğun plazma kaybı veya periton boşluğu, uterus veya mide-bağırsak yolu gibi bir 

üçüncü vücut boşluğuna kayıp yer alır. Hipovolemik şokun en sık nedeni kanamadır. Bir 

hayvan kanamaya başladığında, kan hacminde bir azalma ve kalbin sağ tarafına venöz dönüşte 

azalma olur. Bu durumda kalbin sol tarafına dönüşte bir azalmaya ve dolayısıyla kalp debisinde 

bir azalmaya neden olur. Önemli bir hipovolemide, kan basıncı ortalama arter basıncının 60 

mm Hg'nin altına veya sistolik basıncın 90 mm Hg'nin altına düşer (Lichtenberger, 200; Kozat, 

2021). Dehidreli veya hipovolemili kedi ve köpeklere intravenöz sıvı uygulaması, hasta 

bakımının en önemli yönlerinden biri olarak güncelliğini korumaktadır (Davis vd, 2013). 

Hastanın dehidrasyonu değiştirmek veya önlemek, hipovolemik şok ve intravasküler hacim 

azalmasını tedavi etmek, asit-baz ve elektrolit anormalliklerini düzeltmek ve kan ürünü 

bileşenlerinin parenteral beslenmenin uygulanması için vasküler erişimi korumak için 

intravenöz sıvılar uygulanır (Mazzaferro ve Powell, 2013). Geleneksel olarak, akut hipovolemi 

tedavisi için sıvıların "şok dozları", izotonik kristalloid bolus olarak verilen dolaşımdaki bir kan 

hacminden oluşuyordu; kediler ve köpekler için sırasıyla yaklaşık 60ml/kg ve 90ml/kg (Davis 
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vd, 2013). Bununla birlikte, bu hacmin yaklaşık yüzde 20'sini hızlı IV bolus olarak kullanarak 

ve ardından yeniden değerlendirme yaparak daha konservatif bir yaklaşım önerilir. Gerekirse, 

normal kardiyovasküler parametreler restore edilip korunana kadar bu tekrarlanabilir. Bazı 

durumlarda, özellikle daha büyük hastalarda, daha küçük bir toplam hacim ile replasman daha 

hızlı bir şekilde sağlanabileceğinden, intravasküler hacmi değiştirmek için kolloidli veya 

kolloidsiz hipertonik solüsyonlar seçilebilir (Davis vd, 2013;  Kozat, 2018). Kedi ve köpeklerin 

acil ve yoğun bakım hekimliğinin önemli alanlardan bir hematolojik aciller kapsamaktadır. Bu 

alanda hızlı müdahaleyi gerektiren durumların başında yaşamı tehdit edecek boyuttaki 

hemorajik ve hemolitik anemiler, koagulopatiler ve trombositopeniler gelmektedir.  

Hemorajik Anemi 

Anemi, kandaki eritrosit miktarı, hemoglobin ve hematokrit değerindeki azalma olarak ifade 

edilebilir. En sık görülen eritrosit bozukluklarından birisidir ve bir hastalık değil, hastalık 

sonucu ortaya çıkan bir semptomdur (Balakrishnan vd, 2016). Anemilerin nedenlerini oluşturan 

mekanizmalar çok çeşitlidir. Temel olarak kemik iliğinin eritrosit üretimini azaltması, 

eritrositlerin vücuttan kayıpları ve vücut içinde yıkımlarının artması gibi birtakım faktörler 

aneminin şekillenmesinde rol oynar (Hayden vd, 2012). Hemorajik anemiler, en yaygın olarak 

bir travma, neoplazi ya da şiddetli trombositopeni sonucu gelişen iç kanamalara bağlı olarak 

meydana gelir.  Klinikte travmaya bağlı oluşmuş dış kanaması olan hastaların anamnez ve 

klinik bulgular çerçevesinde tanısı hızla konulabilir ancak iç kanamaya bağlı klinik bulgular 

net olmayabilir ve bu tarz kanamalar ileri laboratuvar tetkikleriyle tespit edilmelidir. Hemorajik 

anemi olan bir hayvanda genel olarak dış kanama gözleniyorsa epistaksis, hemoptizi, 

hematemez, hematüri gibi klinik bulgular şekillenir. Buna ek olarak letharji, anoreksiya, 

depresyon, kilo kaybı gibi non-spesifik bulgular görülebilir. Kan kaybı vücut kan hacminin % 

30 ile 40’ının üzerine çıkarsa kalp debisi azalır, kardiyovasküler kollaps ve hipotansiyon 

şekillenir. Hemorajik anemilerin sağaltımında uygulanacak olan temel prosedürler öncelikle 

kanamanın kaynağının tespit edilmesi, dolaşım hacminin devamlılığının ve oksijen 

perfüzyonunun sağlanmasına yönelik olmalıdır. Dolaşımdaki kan kayıplarının kompanze 

edilebilmesi için sıvı ve elektrolit tedavisi, tam kan veya eritrosit paketi transfüzyonlarına 

başvurulur (Vincent ark., 2002). Sıvı ve elektrolit tedavisinde kristalloidler ve kolloidal 

çözeltiler tercih edilebilir (Davis vd, 2013). Kristalloid çözeltiler hemorajik anemilerde, 

kayıpların intravasküler sahada olmasından dolayı tercih edilecek ilk seçeneklerden birisidir. 

Bu amaçla % 9 NaCl ve Laktatlı Ringer solüsyonları, hesap edilen kaybın 2 ile 4 katı hacminde 

uygulanabilir. Kolloidal çözeltiler, ilerleyen dönemlerde hipotansiyon ve şokun tedavisi 

amacıyla hızlı resüsitasyon sağlaması ve intravasküler sahada daha uzun süre kalmalarından 
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dolayı tercih edilirler (Davis vd, 2013; Kozat, 2018). Bu amaçla Dextran-70 veya Hetashtarch 

kullanılır. Klinik olarak ilgili anemisi olan köpek ve kedilere acil durumlarda sıklıkla kan nakli 

yapılır (Donaldson vd, 2021). Hemorajik anemilerde kan veya eritrosit paket transfüzyonu, 

PCV değeri köpeklerde % 15, kedilerde ise % 12’nin altında indiğinde kan transfüzyonu 

endikedir. Kan haciminin %20’sini aşan akut kanamalı vakalara ilk intravenöz sıvı şok 

tedavisine ek olarak bir transfüzyon gerekebilir (Knottenbelt ve Mackin, 1998). Perakut kan 

kaybı vakalarında, kompartmanlar arası sıvı geçişleri meydana gelen veya sıvı tedavisi 

başlayana kadar kanamayı takip eden birkaç saat boyunca PCV'de bir düşüş gözlenmez. 

Özellikle mukoza zarının rengi, kılcal yeniden doldurma süresi, kalp hızı, kan basıncı ve 

muhtemelen kan laktat seviyeleri gibi diğer parametreler, bu nedenle, bir transfüzyonun gerekli 

olup olmadığını belirlemek için izlenmelidir (Day, 2014). Hiperlaktatemi ve laktik asidoz, şok, 

düşük kalp debisi durumları, akut karaciğer yetmezliği, şiddetli sepsis, neoplazi, nöbet, 

zehirlenme ve ilaç tedavisi gibi klinik bozuklukları olan kritik veteriner hastalarında yaygın 

olarak görülür (Pang ve Boysen, 2007). 

Hemolitik anemi 

 Hemolitik anemiler, eritoristlerin intravasküler veya ekstravasküler sahada yıkımlanması 

sonucu ortaya çıkan genelde etiyolojisinde kongenital ve edinsel nedenlerin bulunduğu bir 

anemi çeşididir. Başka deyişle hemolitik anemi, kırmızı kan hücrelerinin hayatta kalma 

süresinin azalmasıyla karakterizedir. Kedilerde hemolitik anemi, bulaşıcı hastalıklar (örneğin, 

hemoplazma enfeksiyonu, babesiosis), kalıtsal hastalıklar (örneğin, piruvat kinaz eksikliği), 

kimyasallara veya toksinlere maruz kalma (örneğin, asetaminofen, soğan), şiddetli 

hipofosfatemi veya karşı bağışıklık reaksiyonlarından kaynaklanabilir. Kırmızı kan hücreleri 

immün aracılı hemolitik anemi ile karakterize edilen kırmızı kan hücrelerine karşı antikor 

üretiminin, kedilerde köpeklere göre çok daha az sıklıkta meydana geldiği görülmektedir (Kohn 

vd, 2006). Hemotolojik anemiler etiyolojilerine göre kongenital ve edinsel olarak sınıflandırılır. 

Kongenital anemilerin sebepleri genellikle kalıtsal olduğundan sıklıkla genç hayvanlarda ve 

nadir görülür.  Edinsel hemolitik anemiler ise kedi ve köpeklerde en sık görülen anemi 

çeşitlerindendir. Edinsel hemolitik anemiler primer ve sekonder olarak, immun aracılı 

hemolitik anemi, kan parazitleri, infeksiyöz ajanlar, yılan sokmaları, çeşitli ilaç reaksiyonları, 

toksisiteler ve tümörler sebebiyle oluşur. Bu anemilerin klinik bulgularında anoreksi, letarji ve 

kollaps gibi anemiye işaret eden non spesifik belirtiler görülür (Gottlieb vd, 2017). Hemolitik 

anemi ekstravasküler olarak şekillendiyse splenomegali belirgin olurken, intravasküler 

hemolitik anemilerde ise ikterus, hemoglobinemi ve hemoglobinüri  gibi klinik bulgular 

görülür. Edinsel hemolitik anemilerin sağaltımı altta yatan nedenin bulunması ve bunun ortadan 
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kaldırılmasına yöneliktir. Kongenital nedenlere bağlı olarak şekillenen hemolitik anemilerde 

tedavi mümkün değildir. Ancak edinsel hemolitik anemilerin sağaltımı destekleyici tedavi 

prosedürlerini içermektedir. Bu amaçla dolaşımdaki kan kaybının restorasyonunu sağlamak 

için sıvı-elektrolit tedavisi ve kan transfüzyonu gerçekleştirilmelidir. Sağaltımda uygulanacak 

sıvı- elektrolit tedavisi ve kan transfüzyonu hemorajik anemilerde belirtilen sağaltım 

yöntemleriyle tamamıyla aynıdır. Köpek ve kedilerde kan bileşeni transfüzyonları için en 

yaygın endikasyonları; hemoglobinde bir azalma ve ardından doku ve/veya organ iskemisinden 

kaynaklanan hipoksinin tedavisini veya önlenmesini gerektiren anemidir (Donaldson vd, 2021). 

Bunlara ek olarak, hipovolemi, koagülopati, hipoproteinemi ve trombositopeninin tedavisinde 

kan ürünü transfüzyonlar endikedir (Day, 2014). Kan transfüzyon ürünleri olarak en yaygın 

olanlar paketlenmiş kırmızı kan hücreleri (PRBC'ler), taze tam kan (FWB), depolanmış tam 

kan (SWB), taze donmuş plazma (FFP) veya donmuş plazma (FP) dır (Helm ve Knottenbelt, 

2010;  Day, 2014; Kozat, 2018, Kozat, 2021) 

Trombositopeni 

Trombositopeni, normal değerin alt sınırına inmiş trombosit sayımı olarak ifade edilebilir (Seo 

vd, 2021). Kedi ve köpeklerde acil hekimliğinde en sık görülen bir tablodur ve yaygın kanama 

bozukluğu ile karakterize olur. Trombositopeniler zamanında müdahele edilmediğinde 

ölümcüldür. Normal trombosit değerleri köpekler için 200-900 ×109/L, kediler içinse 300-700 

× 109/L‘dir. Trombositopeni, vücut yüzeylerinde, nazal boşluklarda, üriner sistemde, solunum 

ve kardiyovasküler sistemde peteşiyel veya ekimotik tarzda veya spontan tarzda kanamalara 

sebebiyet verir. Trombositopeniler klinik olarak hayvanlarda hemoraji, peteşiyel ve ekimotik 

kanamalarla kendini belli eder (Whitley, 2020). Bu tabloyu ortaya çıkaran çeşitli durumlar 

mevcuttur. Bunlar, artan trombosit yıkımı ve tüketimi, azalan trombosit üretimi ve artan 

trombosit sekestrasyonundan oluşmaktadır (Smith, 2012). Kedi ve köpeklerde kemik iliği 

bozuklukları, retroviral enfeksiyonlar, megakaryositik hipoplaziler, erlişiyozis ve riketsiyal 

enfeksiyonlar, immun aracılı trombosit yıkımı, FeLV ve FIV enfeksiyonları, DIC, splenomegali 

ve dalak torsiyonu gibi durumlarda trombositopeniler şekillenir (Nakamura vd, 2012 ). Bu 

kanamalar trombosit sayısı < 40×109 oluncaya kadar gözlenmez. Kanamalar epistaksis, 

melena, hematüri, hematemez ve hematokezi şeklinde olabilir. Hastada kan kaybı şiddetli 

olduğunda dolaşım ve solunum kollapsı sonucu genel durum bozukluğu, mukozalarda 

solgunluk dikkati çeker, letarji ve durgunluk gibi belirtiler de gözlenir. Trombositopeni 

köpeklerde gastrointestinal kanamalar ile sonuçlanan en yaygın pıhtılaşma bozukluğu iken, 

kedilerde ise gastrointestinal kanamalara daha az görülmektedir (Boysen, 2015). 

Trombositopenilerin acil ilk müdahalesi ve sağaltımında altta yatan sebebin bulunması öncelik 
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taşır. Trombositlerin immun aracılı bir yıkımı söz konusu ise kan transfüzyonu kırmızı hücre 

ihtiyacı için hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. Bu amaçla tercih edilecek maddeler tam kan, 

konsantre platelet ve plateletçe zengin plazma olmalıdır. Kan transfüzyonunun yapılamadığı 

durumlarda, kan kaybının komplikasyonu olan hipovolemiyi düzeltmek için kristalloid ve 

kolloidal çözeltilerden faydalanılabilir. 
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ÖZET 

Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, 

hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak 

tanımlanan meslek kavramı, öğretmenlik mesleği açısından gerekli niteliklerle beraber önemli 

sorumlulukları da ifade etmektedir. Çünkü öğretmen, eğitim-öğretim sürecinin planlayıcısı, 

uygulayıcısı, değerlendiricisi ve geliştiricisi konumunda olduğu için hem belli yeterliklere 

sahip hem de önemli sorumluluklar taşıyan rol model olmak durumundadır. 2017 yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”, 

öğretmenlerin "öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmek için 

sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumları" kapsamaktadır. Eğitimde belirlenen hedeflere 

ulaşabilmek, eğitim sürecine yön veren öğretmenlerin nitelik ve yeterlikleriyle yakından 

ilişkilidir. Öğretmenlerin temel yeterliklere sahip olması, öğrencilerin başarılarını artırmanın 

ve kişisel gelişimlerini sağlamalarının temelini oluşturmaktadır. Bireylerin öğretmen olarak ilk 

atamaları, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer 

alan koşullar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu koşullardan biri de “Kamu Personeli Seçme 

Sınavı”ndan (KPSS) atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış 

olmalarıdır. Bu durum, Mili Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik mesleği için belirlediği genel 

yeterlikler ile Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 

hazırlanan KPSS’deki sorular arasında bir ilişkinin olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile KPSS’de çıkan sorular arasındaki ilişkinin 

araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri ile KPSS soruları arasındaki ilişkiyi incelemek ve gerekli değerlendirmelerde 

bulunmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1.Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri nelerdir? 

2.2021 KPSS Eğitim Bilimleri testi sorularının derslere göre dağılımı nasıldır? 

3.Eğitim Bilimleri testi sorularının ana temalarının ilgili olduğu Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri hangileridir? 

4.Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Göstergelerinin ilgili oldukları 2021 Eğitim Bilimleri 

Testi sorularının sayısal oranı nedir? 

Bu çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir.  

Araştırmanın verilerini Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden indirilen “Öğretmenlik Mesleği 

Genel Yeterlikleri” ile internette ulaşılabilen sitelerde yer alan “2021 KPSS Eğitim Bilimleri 
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Soruları” oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmanın konusu ve amacı kapsamında, öncelikle, “Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri”; daha sonra ise, “2021 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları”  detaylı olarak incelenmiş 

ve analiz edilmiş; soruların ana temaları ile yeterlikler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. 

Elde edilen veriler, tablolarla ifade edilmiş; bulguların yorumlarından sonra varılan 

sonuçlardan hareketle öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Yeterlikler, Kamu Personel Seçme Sınavı, Eğitim 

Bilimleri. 
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EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN THE GENERAL COMPETENCIES 

FOR TEACHING PROFESSION AND QUESTIONS OF PUBLIC PERSONNEL 

SELECTION EXAM 

 

 

 

ABSTRACT 

The concept of profession, which is defined as a job that is gained through a certain education, 

based on systematic knowledge and skills, done to produce useful goods, serve and earn money 

in return, expresses important responsibilities together with the necessary qualifications in 

terms of the teaching profession. Because the teacher is in the position of the planner, 

implementer, evaluator and developer of the education-teaching process, she has to be a role 

model with both certain competencies and important responsibilities. “General Competencies 

for the Teaching Profession”, updated by the Ministry of National Education in 2017, includes 

the "knowledge, skills and attitudes that teachers must have in order to fulfill the teaching 

profession effectively and efficiently". Achieving the goals set in education is closely related 

to the qualifications and competencies of the teachers who guide the education process. The 

fact that teachers have basic competencies is the basis for increasing the success of students and 

ensuring their personal development. Individuals' first appointments as teachers take place 

within the framework of the conditions set forth in the "Teacher Appointment and Relocation 

Regulation of the Ministry of National Education". One of these conditions is to have obtained 

the base score or above from the "Public Personnel Selection Examination" (KPSS) determined 

for the areas to which they will be appointed. This situation necessitates a relationship between 

the general competencies determined by the Ministry of National Education for the teaching 

profession and the questions in the KPSS prepared by the Measurement, Selection and 

Placement Center (ÖSYM) Presidency. The aim of this study is to examine the relationship 

between the General Competencies of the Teaching Profession and the KPSS questions and to 

make the necessary evaluations. Within the content of this main purpose, answers to the 

following questions were sought: 

1.What are the General Competencies of the Teaching Profession? 

2.What is the distribution of 2021 KPSS Educational Sciences test questions according to 

courses? 

3.Which General Competencies of Teaching Profession are related to the main themes of 

Educational Sciences test questions? 

4.What is the numerical ratio of the 2021 Educational Sciences Test Questions related to the 

General Competence Indicators for the Teaching Profession? 

This study is a qualitative research and the data were obtained through document analysis. The 

data of there search consists of "General Competencies for Teaching Profession" downloaded 

from the website of the Ministry of National Education and "2021 KPSS Educational Sciences 

Questions" downloaded from the web sites that can be accessed on the internet. Content analysis 

was used to analyze the research data. Within the content of the subject and purpose of the 

research, first of all, "General Competencies of the Teaching Profession"; then, “2021 KPSS 

Educational Science Questions” were examined and analyzed in detail; the relationships 

between the main themes of the questions and competencies were revealed. The data obtained 

were expressed in tables; suggestions were developed based on the conclusions reached after 

the interpretation of the findings. 

Keywords: Teaching Profession, Qualifications, Public Personnel Selection Examination, 

Educational Sciences. 
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GİRİŞ 

Bilişim çağında tüm mesleklerden beklentiler sürekli değişmektedir. Tüm mesleklerin temelini 

oluşturan eğitimin önemli bir öğesi olan öğretmenlik mesleğinde ise öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleği genel yeterliklerine sahip olması beklenmektedir. Öğretmenler, bu yeterlikleri 

genellikle hizmet öncesi eğitimde; öğretmen yetiştirme programlarında kazanırlar (Yeşilyurt, 

2011: 72). 

“Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, 

hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” (TDK, 

2022) olarak tanımlanan meslek kavramı, öğretmenlik mesleği açısından gerekli niteliklerle 

beraber önemli sorumlulukları da ifade etmektedir. Çünkü öğretmen, eğitim-öğretim sürecinin 

planlayıcısı, uygulayıcısı, değerlendiricisi ve geliştiricisi konumunda olduğu için hem belli 

yeterliklere sahip hem de önemli sorumluluklar taşıyan rol model olmak durumundadır. Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve güncellenen öğretim programlarının amacı düşünen, 

sorgulayan, eleştiren ve sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 

öğretmenlerin de sahip olmaları gereken niteliklerin yükseltilmesi gerekmektedir. Eğitimde 

belirlenen hedeflere ulaşabilmek, eğitim sürecine yön veren öğretmenlerin nitelik ve 

yeterlikleriyle yakından ilişkilidir. Öğretmenlerin temel yeterliklere sahip olması, öğrencilerin 

başarılarını artırmanın ve kişisel gelişimlerini sağlamalarının temelini oluşturmaktadır. 

Çağın gereklerine uygun eğitimi veren öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerin 

yükseltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 

oluşturulmuştur (Köksal, 2008: 36). 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen 

“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”, öğretmenlerin "öğretmenlik mesleğini etkili ve 

verimli bir biçimde yerine getirebilmek için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumları" 

kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar ve değişiklikler sonucunda Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler olmak üzere üç ana başlık ve 65 

alt yeterlikten oluşmaktadır. Bu yeterliklerin, öğretmenlik mesleğinin hizmet öncesi dönemi 

olarak değerlendirilen 4 yıllık lisans sürecinde öğretmen yetiştirme programları ile öğretmen 

adaylarına kazandırılması beklenmektedir.  

Öte yandan, öğretmenlerin mesleğe başlamasını sağlayan sınavlar, öğretmen adaylarının 

öğretmenlik için tanımlanmış yeterliklere asgari düzeyde sahip olup olmadıklarını belirlemeyi 

amaçlar (Libman, 2009 akt. Deryakulu, 2011: 6).  Ancak alan bilgisi ve meslek bilgisini 

ölçmeye yönelik uygulanan çoktan seçmeli sınavlar genellikle içerik ve yordama geçerliği 

bakımından zayıftır (Berliner, 2005 akt. Deryakulu, 2011: 7). Öğretmen olarak atanabilmenin 

koşulu olan bu sınavların geçerliğini belirlemenin kanıtı bu sınavların içeriği ile öğretmenlik 
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yeterliklerinin ilişkili olmasıdır. Birçok ülkede öğretmen niteliğini birtakım sınavlarla belirleme 

yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. ABD’de de atanmak isteyen öğretmen adaylarının alan 

bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi yeterliklerine sahip olup olmadıklarını belirlemek 

amacıyla bu tür sınavlar uygulanmaktadır (Sharkey, Goldhaber, 2008  akt. Deryakulu, 2011: 

5). Türkiye’de de bireylerin öğretmen olarak ilk atamaları, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan koşullar çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

Bu koşullardan biri de “Kamu Personeli Seçme Sınavı”ndan (KPSS) atanacakları alanlar için 

belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmalarıdır.  

Öğretmen yetiştirme lisans programından mezun olan bireyin, öğretmen olarak atanması için 

KPSS’de üç test ve mülakat sınavlarında gerekli puanı alması zorunludur. Öğretmen adayları 

KPSS sürecinde Genel Yetenek Genel Kültür, KPSS Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi testinden 

sınava girmektedirler. Bu durum, Mili Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik mesleği için 

belirlediği genel yeterlikler ile Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı 

tarafından hazırlanan KPSS’deki sorular arasında bir ilişkinin olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle öğretmen adaylarının eğitim bilimlerine ilişkin bilgilerini ölçmek için uygulanan KPSS 

Eğitim Bilimleri testi ile MEB tarafından belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

arasındaki ilişkinin araştırılması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile 2021 KPSS Eğitim Bilimleri 

Testi soruları arasındaki ilişkiyi incelemek ve gerekli değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu 

temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri nelerdir? 

2. 2021 KPSS Eğitim Bilimleri testi sorularının derslere göre dağılımı nasıldır? 

3. Eğitim Bilimleri testi sorularının ana temalarının ilgili olduğu Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri hangileridir? 

4.Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Göstergelerinin ilgili oldukları 2021 Eğitim Bilimleri 

Testi Sorularının sayısal oranı nedir? 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel bir araştırma olup, araştırma verilerinin birincil kaynağı olan dokümanların 

toplanması, incelenmesi ve sorgulanması olarak tanımlanan doküman incelemesi uygulanmıştır 

(Özkan, 2019 akt. Tosuntaş, 2020: 55).  Çalışmada amaçlanan olgu hakkında yazılı 

materyallerin analizini ifade eden doküman analizi sayesinde konunun çeşitli kaynaklar 

tarafından geniş bir zamanda incelenmesi sağlanır (Yıldırım, Şimşek, 2021: 187). Araştırmanın 

verilerini Milli Eğitim Bakanlığı (2017) web sitesinden indirilen “Öğretmenlik Mesleği Genel 
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Yeterlikleri” ile internette ulaşılabilen sitelerde (URL-1) yer alan “2021 KPSS Eğitim Bilimleri 

Soruları” oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin orijinalliği kontrol edilmiştir. Çalışma 

kapsamında elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel 

analiz ile bulguların sistematik ve açık bir şekilde düzenlenip yorumlanarak sunulması 

amaçlanmaktadır. Betimsel analiz, nitel analizde kelimeler, ifadeler, sembolik anlatımlar ve 

benzetmelere dayalı bir analiz tekniğidir. Betimsel analiz süreci kapsamında bir çerçeve 

oluşturma, verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması aşamaları 

(Sözer, Aydın, 2020: 267-268) takip edilmiştir. Araştırmanın konusu ve amacı kapsamında, 

öncelikle, “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”; daha sonra ise, “2021 KPSS Eğitim 

Bilimleri Soruları”  detaylı olarak incelenmiş ve analiz edilmiş; soruların ana temaları ile 

yeterlikler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler, tablolarla ifade edilmiş; 

bulguların yorumlarından sonra varılan sonuçlardan hareketle öneriler geliştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda MEB tarafından hazırlanmış Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri ile 2021 KPSS Eğitim Bilimleri sorularına ilişkin bulgular yer 

almaktadır.  

 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

Ulusal ve uluslararası düzeydeki düzenlemelerin yanı sıra, eğitim alanındaki yeni gelişmeler ile 

eğitim sistemimizdeki yeniliklere uyum sağlayabilmek adına Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri'nin güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda başlatılan 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine yönelik güncelleme çalışmaları süresince çok sayıda 

paydaşın görüşüne başvurulmuştur. YÖK, ÖSYM, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Bakanlığın diğer birimlerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen 

ve öğretmen ile de işbirliği gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, 

ILO, OECD, UNESCO ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların eğitim ve öğretmenlikle ilgili 

temel politika metinleri ve ABD, Avustralya Finlandiya, Fransa, Hong-Kong, İngiltere, Kanada 

ve Singapur gibi birçok farklı ülkenin yeterlik belgeleri incelenmiş, paydaşların katıldığı 

toplantılar düzenlenmiş ve öğretmen yeterlikleri geniş ölçekli bir katılımla güncellenmiştir. 

Yeterlik güncelleme çalışmaları sürecinde her bir öğretmenlik alanı için ayrı bir özel alan 

yeterliği belirlemek yerine, genel yeterliklere alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisi yeterlikleri 

eklenmiş, böylece her bir öğretmenin kendi alanına ilişkin yeterliklerini de kapsayacak 

mahiyette bütünsel ve tek bir metin oluşturulmuştur. Bu kapsamda güncellenen Öğretmenlik 
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Mesleği Genel Yeterlikleri; "mesleki bilgi", "mesleki beceri", "tutum ve değerler" olmak üzere 

birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan 3 yeterlik alanı ile bunlar altında yer alan 11 yeterlik 

ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden oluşmaktadır. Söz konusu yeterlik alanları ve bu 

alanlar içerisinde yer alan genel yeterlikler Tablo 1'de yer almaktadır (MEB, 2017). 

 

Tablo 1. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

Kaynak: MEB, 2017. 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, “Alan Bilgisi”, “Alan Eğitimi Bilgisi” ve “Mevzuat Bilgisi” 

Mesleki Bilgi yeterlik alanında yer alırken; “Eğitim Öğretimi Planlama”, “Öğrenme 

Ortamlarını Oluşturma”, “Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme” ve “Ölçme ve 

Değerlendirme” Mesleki Beceri yeterliği altında; “Milli, Manevi ve Evrensel Değerler”, 

“Öğrenciye Yaklaşım”, “iletişim ve İş Birliği” ve “Kişisel ve Mesleki Gelişim” Tutum 

ve Değerler yeterlik alanında yer almaktadır. 
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Tablo 2. Mesleki Bilgi Yeterlik Alanı ve Yeterlik Göstergeleri 

Kaynak: MEB, 2017 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Mesleki Bilgi yeterlik alanına ilişkin yeterliklerden Alan Eğitimi 

Bilgisi 6 yeterlik göstergesi ile ilk sırada yer alırken; Alan Bilgisi ve Mevzuat Bilgisi 

yeterlikleri 5’er yeterlik göstergesi ile ikincisi sırada yer almaktadır.  
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Tablo 3. Mesleki Beceri Yeterlik Alanı ve Yeterlik Göstergeleri 

 
Kaynak: MEB, 2017 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, Mesleki Beceri yeterlik alanına ilişkin yeterliklerden Öğretme ve 

Öğrenme Sürecini Yönetme 12 yeterlik göstergesi ile ilk sırada yer alırken; Öğrenme Ortamları 

Oluşturma yeterliği 7 yeterlik göstergesi ile ikincisi sırada; Ölçme ve Değerlenme yeterliği 5 

yeterlik göstergesi ile üçüncü sırada yer almaktadır. Son sırada ise 4 yeterlik göstergesi ile 

Eğitim Öğretimi Planlama yeterliği yer almaktadır. 

 

Tablo 4.Tutum ve Değerler Yeterlik Alanı ve Yeterlik Göstergeleri 

 
Kaynak: MEB, 2017. 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi, Tutum ve Değerler yeterlik alanına ilişkin yeterliklerden Kişisel ve 

Mesleki Gelişim 7 yeterlik göstergesi ile ilk sırada yer alırken; İletişim ve İşbirliği yeterliği 6 

yeterlik göstergesi ile ikincisi sırada yer almaktadır. Son sırada ise 4’er yeterlik göstergesi ile 

Milli, Manevi ve Evrensel değerler ile Öğrenciye Yaklaşım yeterlikleri yer almaktadır.  

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, öğretmenlerin yetkinlik düzeyleri konusunda öz 

değerlendirme yapmalarında, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretim 

programlarının düzenlenmesinde, öğretmenlerin mesleğe kabul ve adaylık süreçlerinde, 

mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespitinde ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi 

çalışmalarında dikkate alınacak temel bir referans özelliği taşıyan metindir. Öğretmenlik 

mesleği bölümlerinden mezun olanların öğretmen olarak istihdam edilmeleri Kamu Personeli 

Seçme Sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve sözlü sınav ile gerçekleşmektedir 

(MEB, 2017: 10). KPSS içerisinde Genel Yetenek- Genel Kültür testi ve Eğitim Bilimleri testi 

yer almaktadır. Söz konusu bu sınavların Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri kapsamında 

sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerleri ölçebilecek nitelikte olması gerekir. 

 

Eğitim Bilimleri Testi Soruları ve Dersler  

Eğitimi sınav merkezli olan Türkiye’de öğretim kademelerine girişten,  istihdama kadar birçok 

kademede sınavlarla seçimler yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olanlar,  alanın gereklerine 

sahip kabul edilmekte,  başarısız olanlar ise bu yetilerde eksik kabul edilmektedir. Sınırlı bir 

zamanda ve bilişsel bilgi ağırlıklı olarak yapılan çoktan seçmeli anlayış pratik düşünüşe belirli 

bir hıza sahip olanları avantajlı hale getirmektedir (Eraslan, 2006: 25).  

Türkiye’de öğretmenlik mesleğine atanabilmek için bireylerin girmek zorunda oldukları KPSS 

3 farklı testten oluşmaktadır. Genel Yetenek testinde Matematik ve Türkçe alanından toplam 

60 soru, Genel Kültür testinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafya, Vatandaşlık, Türk 

Kültür Medeniyetleri ve Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konulardan oluşan toplam 60 soru 

yer alır. Eğitim Bilimleri testinde ise Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve 

Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ve Rehberlik ve Özel Eğitim alanlarından toplam 80 soru 

yer almaktadır. Bu soruların derslere göre dağılımı Tablo 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 5. Eğitim Bilimleri Testinde Yer Alan Soruların Derslere Göre Dağılımı 

Dersler F % 

Öğretim İlke ve Yöntemleri 21 26,25 

Öğrenme Psikolojisi 12 15,00 

Ölçme ve Değerlendirme 12 15,00 

Gelişim Psikolojisi 10 12,50 

Rehberlik ve Özel Eğitim 11 13,75 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 5 6,25 

Program Geliştirme 5 6,25 

Sınıf Yönetimi 4 5,00 

Toplam 80 100,00 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, KPSS Eğitim Bilimleri testinde Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi 

(f=21) %26,25 oranı ile ilk sırada yer alırken, Öğrenme Psikolojisi (f=12) ile Ölçme ve 

Değerlendirme (f=12) dersleri %15,00 oranları ile ikinci sırada; Rehberlik ve Özel Eğitim 

(f=11) dersi %13,75 oranı ile üçüncü sırada; Gelişim Psikolojisi (f=10) dersi%12,50 oranı ile 

dördüncü sırada; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (f=5) ile Program Geliştirme 

(f=5) dersleri %6,25 oranları ile beşinci sırada yer almaktadır. Sınıf Yönetimi dersi (f=4) ise 

%5,00 oranı ile son sırada yer almaktadır. 

 

Eğitim Bilimleri Testi Sorularının Ana Temaları ve İlgili Olduğu Öğretmenlik Mesleği 

Genel Yeterlikleri 

2021 KPSS Eğitim Bilimleri Testi sorularının derslere göre dağılımları, ana temaları ve ilgili 

olduğu Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilgili bilgiler Tablo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 

13’te yer almaktadır.  
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Tablo 6. Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler  

1.Çoklu zekâ kuramı, Öğrenme öğretme süreçleri, Kavram haritaları, 

Gösteri 
A1, A2, B1, B2 

2.Öğrenme stratejileri (buluş-sunuş-araştırma inceleme) A1, A2, B2, B3 

3.Ön bilgiler ve kavram yanılgıları, Öğrenme-öğretme süreci, Ders planı B1, B2, B3 

4.Gagne’nin öğretim durumları modeli A1, A2, B3, B4  

5.Empati kurma becerisi A1, A2, B3, C3  

6.Yaratıcı düşünme A1, B3 

7.Altı şapka tekniği B3 

8.Kavram karikatürü A1, A2, B2, B3 

9.Forum A1 

10.Kollegyum A1, B2, B3 

11.Görüş geliştirme,Tartışma A1, B2, B3 

12.Anlatım, Gösterip yaptırma A1, B2, B3 

13.Bilgi ve iletişim teknolojileri, Örnek olay yöntemi A1, B2, B3 

14.Ters yüz öğrenme, Ön öğrenme A1, B2, B3 

15.Akvaryun tekniği A1, B2, B3 

16.Beyin fırtınası  A1, B2, B3 

17.Ön öğrenme, Aktif katılım, 5E modeli A1, B2, B3 

18.Soru cevap yöntemi, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Aktif katılım, 

Harmanlanmış öğrenme 
A1, B2, B3, B4,  

19.Bilişsel gelişim, Doğal çevre, Öğrenme ortamları, Aktif katılım, 

Günlük yaşantı 
B1, B2, B3, C1 

20.İşbirliğine dayalı öğrenme, Bireysel sorumluluk B3, B4 

21.Kolb’un öğrenme stilleri A1, B2 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi ile ilgili 21 soru 

çıkmıştır. Bu soruların tümünün, tema olarak, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile 

ilişkisi saptanmıştır. Ancak, sorular çoğunlukla “Mesleki Bilgi” yeterlik alanı kapsamındaki 

yeterliklerle ilgiliyken, bunu sırasıyla “Mesleki Beceri” ve “Tutum ve Değerler” yeterlik 

alanları kapsamındaki yeterlikler izlemiştir. 

 

Tablo 7. Sınıf Yönetimi Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler  

22.Gelişim özellikleri, Milli ve manevi değerler A2, B1 

23.Bireysel farklılıklar, Paydaşlarla işbirliği B2, B3, C1, C2, C3 

24.Aktif katılım, Doğal çevre B2, B3, C1 

25.Etkili iletişim yöntem ve teknikleri A3, B2, B3, C1, C3 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Sınıf Yönetimi dersi ile ilgili 4 soru çıkmıştır. Bu 

soruların tümünün, tema olarak Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilişkisi saptanmıştır. 

Ancak, sorular, çoğunlukla “Mesleki Beceri” yeterlik alanı kapsamındaki yeterliklerle 

ilgiliyken, bunu sırasıyla “Tutum ve Değerler” ve “Mesleki Bilgi” yeterlik alanları 

kapsamındaki yeterlikler izlemiştir. 
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Tablo 8. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler  

26.Araştırma yöntem ve teknikleri, Demokratik öğrenme ortamları, Üst 

düzey bilişsel beceri geliştirme, Analitik düşünme, Bilgi ve iletişim 

teknolojileri 

A1, B2, B3, 

B4, C1 

27.Slayt hazırlama, Materyal tasarım ilkeleri A1, B3 

28.Aktif katılım, Demokratik öğrenme ortamı, Bilgi ve iletişim teknolojileri B2, B3 

29.Görsel ve işitsel materyal kullanımı, Bilgi ve iletişim teknolojileri B2, B3 

30.Bilgi ve iletişim teknolojileri, Esnek öğretim planı B1, B2, B3 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı dersi 

ile ilgili 5soru çıkmıştır. Bu soruların tümünün, tema olarak Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri ile ilişkisi saptanmıştır. Ancak, soruların her birinin “Mesleki Beceri” yeterlik alanı 

kapsamındaki yeterliklerle ilgili olduğu görülmüştür. 2 soru, “Mesleki Bilgi” yeterlik alanları 

kapsamındaki yeterlikler ile ilgili iken, sadece 1 sorunun “Tutum ve Değerler” yeterlik alanı 

kapsamındaki yeterlikle ilgili olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 9. Program Geliştirme Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler 

31.Formal / informal eğitim, Örgün / yaygın eğitim A1 

32.Program geliştirmenin kuramsal temelleri A1, A2, C3 

33.Öğrenen merkezli program geliştirme süreci A1, A2, B1, B2, B3 

34.İhtiyaç belirleme teknikleri A1, B3, C3 

35.İçerik düzenleme yaklaşımları A1 

 

Tablo 9’da görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Program Geliştirme dersi ile ilgili 5 soru çıkmıştır. 

Bu soruların tümünün, tema olarak, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilişkisi 

saptanmıştır. Ancak, sorular çoğunlukla “Mesleki Bilgi” yeterlik alanı kapsamındaki 

yeterliklerle ilgiliyken, bunu sırasıyla “Mesleki Beceri” ve “Tutum ve Değerler” yeterlik 

alanları kapsamındaki yeterlikler izlemiştir. 
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Tablo 10. Ölçme ve Değerlendirme Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler  

36.Ölçüt türleri (bağıl-mutlak) A1, A2, B4 

37.Ölçek türleri (oran-sıralama-aralık) A1 

38.Güvenirlik A1, A2 

39.Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık  A2, B4 

40.Likert tipi tutum ölçeği, Ölçmede hata B4 

41.Puanlayıcı farklılığı B4 

42.Performans görevi değerlendirme A2, B4 

43.Madde yazım ilkeleri B4, C3 

44.Test maddesinin madde analizi A1 

45.Ortalama, Standart sapma, Ranj A1, B4 

46.Mod, medyan, ortalama A1 

47.Z ve T puanları A1 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Ölçme ve Değerlendirme dersi ile ilgili 12 soru 

çıkmıştır. Bu soruların tümünün, tema olarak, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile 

ilişkisi saptanmıştır. Ancak, soruların tamamına yakının “Mesleki Bilgi” yeterlik alanı 

kapsamındaki yeterliklerle ilgili olduğu görülmüştür. Bunu ikinci sırada 2 soru, “Mesleki 

Beceri” yeterlik alanları kapsamındaki yeterlikler izlemiştir. Sadece 1 sorunun “Tutum ve 

Değerler” yeterlik alanı kapsamındaki yeterlikle ilgili olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 11. Öğrenme Psikolojisi Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler  

48.Öğrenmede transfer A1, A2, B4 

49.Koşullanma ilkeleri A1 

50.Premack İlkesi A1 

51.Pekiştireç türleri A1 

52.Öğrenme kuramları A1 

53.Sosyal öğrenme kuramı, Rol model öğretmen, Etkili iletişim 

yöntem ve teknikleri 
A1, C2, C3, C4 

54.Sosyal öğrenme, Rol model öğretmen B3, C2 

55.Vygotsky’nin Sosyokültürel Kuramı, Milli ve manevi değerler, 

Aktif katılım 

A1, A2, B1, B2, B3 

C1, C2 

56.Gestalt ilkeleri A1 

57.Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Özerklik- yaratıcılık- başarı 

duygusu 

A1, B1, B2, B3, C1 

C2,  

58.Bilgiyi İşleme Modeli A1 

59.Gestalt Kuramı, Algısal örgütleme A1 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Öğrenme Psikolojisi dersi ile ilgili 12 soru 

çıkmıştır. Bu soruların tümünün, tema olarak, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile 

ilişkisi saptanmıştır. Ancak, sorular, biri hariç tümüyle “Mesleki Bilgi” yeterlik alanı 
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kapsamındaki yeterliklerle ilgiliyken, bunu aynı oranlarla “Mesleki Beceri” ve “Tutum ve 

Değerler” yeterlik alanları kapsamındaki yeterlikler izlemiştir. 

 

 

Tablo 12. Gelişim Psikolojisi Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler  

60.Gelişim psikolojisi temel kavramlar A1 

61.Duyuşsal, psikomotor ve bilişsel gelişim alanları A1, A2 

62.Bilişsel gelişim Kuramı A1 

63.Bilişsel gelişim kuramı, Soyut işlemler dönemi A1 

64.Söz öncesi düzeyde gelişim A1, A2 

65.Psikoseksüel Gelişim Kuramı A1, A2 

66.Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı A1, A2, B1, B2, B4, C1, C2 

67.Marcia’nın kimlik statüleri A1 

68.Ahlak gelişimi, Psikanalitik yaklaşım A1 

69.Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı A1, C1 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Gelişim Psikolojisi dersi ile ilgili 10 soru çıkmıştır. 

Bu soruların tümünün, tema olarak, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilişkisi 

saptanmıştır. Ancak, soruların tümünün “Mesleki Bilgi” yeterlik alanı kapsamındaki 

yeterliklerle ilgili olduğu görülürken, 2 sorunun “Tutum ve Değerler” yeterlik alan 

kapsamındaki yeterlikler ile ilgili olduğu görülmüştür. 1 soru ise sadece “Mesleki Beceri” 

yeterlik alanı kapsamındaki yeterlikler ile ilgili olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 13. Rehberlik ve Özel Eğitim Dersi Soruları ve İlgili Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri 

Soruların Ana Temaları Yeterlikler  

70.Tamamlayıcı rehberlik, Bireysel farklılıklar B1, B2, C2 

71.Yöneltme hizmeti, İzleme ve değerlendirme B4, C2 

72.Gelişimsel rehberlik, Program analizi, Öğretim ortam ve süreci, 

Bireysel farklılıklar, Paydaşlarla işbirliği 
B1, B3, C4 

73.Özdeğerlendirme, Özgelişim C2, C4 

74.Oryantasyon, Eğitsel rehberlik, Mesleki rehberlik, Gelişimsel rehberlik B2, B3 

75.İlkokul düzeyinde mesleki rehberlik hizmetleri A2, C2 

76.Mesleki gelişim kuramları A1 

77.Ölçmede hata, Anket A1, B4 

78.Bireyi tanıma teknikleri B4 

79.Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyeleri A3 

80.Rehberlik ve araştırma merkezi, Kaynaştırma eğitimi 
A2, B1, B2, B3 

C2 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, 2021 KPSS’de Rehberlik ve Özel Eğitim dersi ile ilgili 11 soru 

çıkmıştır. Bu soruların tümünün, tema olarak, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile 

ilişkisi saptanmıştır. Ancak, sorular, çoğunlukla “Mesleki Beceri” yeterlik alanı kapsamındaki 
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yeterliklerle ilgiliyken, bunu sırasıyla “Tutum ve Değerler” ve “Mesleki Bilgi” yeterlik alanları 

kapsamındaki yeterlikler izlemiştir. 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Göstergeleri Ve İlgili Oldukları 2021 Eğitim 

Bilimleri Testi Soruları  

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik göstergelerinin ilgili oldukları 2021 Eğitim Bilimleri Testi 

Sorularının sayısal oranı ile ilgili bilgiler Tablo 14’te yer almaktadır. 

 

Tablo 14.Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İle İlgili Olan 2021 KPSS Eğitim Bilimleri 

Soruları 
Y/YG  Soru numaraları f F % 

A1.1 1,2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21,27,31,33,34,35,36,37,38,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,5

9,60,61,62,63,64,65,67,68,69,76,77 
50 

111 34 

A1.2 1,2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,31,32,33,34,47,49,53,55,56,57,61,65,66,67,68,76,77 27 

A1.3 31,32,34,69 4 

A1.4 2,26,34 3 

A1.5 - - 

A2.1 32 1 

A2.2 - - 

A2.3 1,4,22,33,55,61,64,65,66,75, 80 11 

A2.4 1,2,4,5,8,33 6 

A2.5 36,38,39,42,48 5 

A2.6 55 1 

A3.1 - - 

A3.2 - - 

A3.3 - - 

A3.4 79 1 

A3.5 25,79 2 

B1.1 3 1 

177 55 

B1.2 19,30,72 3 

B1.3 1,30,33,57,66,70,72,80 8 

B1.4 22,55 2 

B2.1 1,25,28,66 4 

B2.2 2,3,8,11,12,13,15,16,17,18,19,29 12 

B2.3 1,19,23,30,33,57,66,70,74,80 10 

B2.4 2,3,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,26,28,29 15 

B2.5 17,18,26,28,57,74, 6 

B2.6 17,18,21,26,57 5 

B2.7 24,55 2 

B3.1 54 1 

B3.2 30 1 

B3.3 3,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,28,55,57 20 

B3.4 7,18,19,26,33 5 

B3.5 23,30,80 3 

B3.6 18,26,28,34,72,74 6 

B3.7 26,28 2 

B3.8 10,19,23,34,72,80 6 

B3.9 18,26,28,29,30 5 

B3.10 2,3,4,10,11,12,13,15,16,18,19,20,26,28,29,30,33,34 18 

B3.11 2,3,4,5,8,13,14,18,19,26,27,28,29 13 

B3.12 20,23,25,74 4 

B4.1 18,36,39,40,42,43,66,78 8 

B4.2 18,26,39,48,71,78 6 

B4.3 20,39,40,41,45,77,78 7 

B4.4 18,45,71 3 

B4.5 4 1 

C1.1 25 1 

37 11 

C1.2 23,57,66 3 

C1.3 26,55 2 

C1.4 19,24,26 3 

C2.1 23,57 2 

C2.2 23,66,73,80 4 

C2.3 55,57,70,71,75 5 

C2.4 53,54 2 

343



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

C3.1 43 1 

C3.2 25,53 2 

C3.3 5,53 2 

C3.4 23,32 2 

C3.5 23 1 

C3.6 34 1 

C4.1 53,72 2 

C4.2 - - 

C4.3 73 2 

C4.4. - - 

C4.5 - - 

C4.6 53 2 

C4.7 - - 

Toplam 32

5 

325 100 

Y/YG: Yeterlik / Yeterlik Göstergesi 

 

Tablo 14’te görüldüğü gibi, 2021 KPSS Eğitim Bilimleri Testini oluşturan toplam 80 sorunun 

ilgili olduğu Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Göstergelerinin sayısı 325’tir.Bu 

göstergelerden “Mesleki Beceri” yeterlik alanı ile ilgili olanlar (F=177) %55 oranı ile ilk sırada 

yer alırken; “Mesleki Bilgi” yeterlik alanı ile ilgili olanlar (F=111) %34 oranı ikinci sırada; 

“Tutum ve Değerler” yeterlik alanı ile ilgili olanlar ise (F=37) %11 son sırada yer almaktadır. 

Soruların teması ile en çok ilgisi bakımından ilk üç sırada “Mesleki Bilgi” yeterlik alanı ile 

ilgili yeterlik göstergelerinden “Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder” yeterlik 

göstergesi ilk sırayı alırken; “Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını 

yorumlar” yeterlik göstergesi ikinci sırayı; “Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine 

ilişkin bilgisini öğretim süreci ile ilişkilendirir” yeterlik göstergesi ise üçüncü sırayı almıştır. 

Soruların teması ile en çok ilgisi bakımından ilk üç sırada “Mesleki Beceri” yeterlik alanı ile 

ilgili yeterlik göstergelerinden “Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını sağlar” 

yeterlik göstergesi ilk sırayı alırken; “Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve 

teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir” yeterlik göstergesi ikinci sırayı; 

“Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler” yeterlik göstergesi ise üçüncü sırayı 

almıştır.  

Soruların teması ile en çok ilgisi bakımından ilk üç sırada “Tutum ve Değerler” yeterlik alanı 

ile ilgili yeterlik göstergelerinden “Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini 

planlamalarında rehberlik yapar” yeterlik göstergesi ilk sırayı alırken; “Her öğrencinin 

öğrenebileceğini savunur” yeterlik göstergesi ikinci sırayı; “Bireysel ve kültürel farklılıklara 

saygılıdır”  ile “Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına duyarlıdır”  yeterlik 

göstergeleri ise üçüncü sırayı almıştır. 
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim 

Bilimleri Testi soruları arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırmada, elde edilen bulgulardan 

ve yorumlarından hareketle şu sonuçları ifade etmek mümkündür: 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, 3 yeterlik alanından oluşmaktadır. Bunlar: “Mesleki 

Bilgi”,“Mesleki Beceri”, “Tutum ve Değerler”dir. Bu yeterlik alanlarından en çok 

yeterlik göstergelerinin yer aldığı yeterli alanları sırasıyla “Mesleki Beceri”, “Tutum 

ve Değerler” ve “Mesleki Bilgi”dir. 

2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Testinde diğer derslere oranla en çok 

“Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi ile ilgili sorular yer alırken, en az soruların “Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal Tasarımı",“Program Geliştirme” ve “Sınıf Yönetimi” dersleri ile 

ilgili olduğu görülmüştür. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" dersi ile ilgili soruların 

az olması, bilişim çağının öğretmenlerinin seçiminde olumsuz bir durum olarak 

değerlendirilebilir. 

Soruların temaları ile Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri arasındaki ilişkide, 2021 Kamu 

Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Testini oluşturan 80 sorunun 182 yeterlikle ilgili 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yeterlikler dersler açısından değerlendirildiğinde, ilk sırayı 48 

yeterlikle “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi alırken, ikinci sırayı 29 yeterlikle “Öğrenme 

Psikolojisi”; üçüncü sırayı 24 yeterlikle “Rehberlik ve Özel Eğitim”; dördüncü sırayı 20 

yeterlikle “Gelişim Psikolojisi”; beşinci sırayı 19 yeterlikle “Ölçme ve Değerlendirme”; altıncı 

sırayı 15 yeterlikle “Sınıf Yönetimi”; yedinci sırayı 14 yeterlikle “Öğretim Teknolojileri ve 

Materyal Tasarımı” ve son sırayı ise 13 yeterlikle “Program Geliştirme” dersleri yer almıştır. 

Bu durum, soruların temaları ile Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri arasında sayısal 

yönden uygun bir dağılımın olmadığını göstermektedir. 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Göstergeleri açısından 2021 KPSS Eğitim Bilimleri 

Testini oluşturan sorular değerlendirildiğinde, en çok “Mesleki Beceri” yeterlik alanı ile ilgili 

yeterlik göstergelerinin sorularla ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonucu, sırasıyla 

“Mesleki Bilgi” ve “Tutum ve Değerler” yeterlik alanı ile ilgili yeterlik göstergeleri izlemiştir. 

Bazı yeterlik göstergeleri ile ilgili herhangi bir sorunun yer almamış olması da göz önüne 

alındığında, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Göstergeleri ile sorular arasında sayısal 

açıdan bir uyumun olmadığı görülmektedir. 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilgili yapılmış bazı çalışmalarda Yeşilyurt (2011) 

öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine yönelik öz yeterlik algılarını 

araştırmış ve öğretmen adaylarının kişisel gelişimi sağlama, ulusal ve evrensel değerlere önem 

345



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

verme alt yeterlik alanlarında kendilerini üst düzeyde yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Ancak 

mesleki gelişmeleri izleme ve katkı sağlama alt yeterlik alanına yönelik olarak, mesleki 

gereksinimlerin farkında olma konusunda oldukça yeterli algılarken; eylem araştırmaları 

yapma, toplantı ve seminerlere katılma ile meslek örgütleriyle iş birliği yapma konularında 

kendilerini daha az yeterli algıladıkları belirlenmiştir. Deryakulu (2011) tarafından yapılan 

çalışmada Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin KPSS Eğitim Bilimleri sorularının 

Öğretim Teknolojisi alanı ile ilgili alt yeterlik göstergeleri ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışma 

sonuçlarına göre ise Eğitim Bilimleri testinde yer alan soruların tüm öğretmenlerde bulunması 

gereken bilgi beceri ve tutumları içeren yeterliklerin sınırlı bir kısmını ölçtüğü belirlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin, yeterlik alanları açısından ihtiyaçlar 

doğrultusunda, günün ve geleceğin koşulları açısından yeniden yapılandırılması önem arz 

etmektedir.  

Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Testinde yer alacak soruların dağılımının, 

bilişim çağının gereği olarak eğitim-öğretim sürecindeki ihtiyaçlar çerçevesinde gözden 

geçirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Testinde yer alacak sorular hazırlanırken 

soruların içerdikleri temaların Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile olan ilişkileri daha 

fazla dikkate alınmalıdır. Bu durum kapsam geçerliği açısından da önem arz etmektedir. 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri göstergelerinin tümü dikkate alınarak Kamu Personeli 

Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Testi soruları tespit edilmelidir. 
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ÖZET 

Dış aydınlatma uygulamalarında tercih edilen aydınlatma düzeyi, aydınlatma verimliliği, ışığın 

renksel ve grafiksel kalitesi, optimum aydınlatma yönteminin seçimi, armatür ve lamba 

dağılımı, gerçekleştirilen tasarım ve hesaplamalar için belirleyici faktörlerdir. Aydınlatma 

düzeyi ve renk kalitesine aydınlatılacak ortamın sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan 

değerlendirilmesi ile karar verilir. Aydınlatma düzeyindeki ve renk kalitesindeki artış, 

kurulacak aydınlatma alt yapısının ilk kurulum maliyetini arttırdığı gibi işletme maliyetini de 

artıracaktır. Sonraki aşamada ise karar verilen normlarda, mühendislik ve mimari bakımdan 

uygun olan aydınlatma yöntemi, armatür/lamba türü ve armatür/lamba dağılımı ile uygulama 

gerçekleştirilir. Burada gerçekleştirilen çalışmada; yol, meydan, park ve stadyum tarzı dış 

ortamlarda gerçekleştirilen aydınlatma uygulamalarında, armatür konumlandırılmalarının 

sıklığı üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Burada, referans alınan 100 adet armatür ve 

referans alan dikkate alınarak; aynı yükseklikten, fakat farklı askı noktası dağılımlarında, 

aydınlatma düzeyleri karşılaştırılmaktadır. Armatür/lamba dağılımlarının gerçekleştirildiği askı 

noktası sayıları 1’den 100’e kadar arttırılarak, aydınlatma dağılımlarına etkileri ayrıntılı olarak 

ele alınmaktadır. Ele alınan bilgisayar destekli tasarım ortamı, dış aydınlatma için üst düzlemde 

armatürlerin askıda olduğunu esas alarak hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen 

tasarım hesaplamalarında, hem referans alanda olmamaları, hem de bu yüzden hesaplama 

sonuçlarını olumsuz etkilemeleri nedenleriyle hesap ağındaki en dış noktalar dikkate 

alınmamaktadır. Elde edilen hesaplama sonuçlarında yer alan aydınlatma ortalamaları ve 

aydınlatma dağılım katsayılarından yararlanılarak, istenilen askı noktası sayısında aydınlatma 

yapmayı sağlamaya yönelik olarak, son kullanıcıların tercihlerinde kolaylık sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dış aydınlatma, Aydınlatma yöntemi, Tasarım. 
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IN OUTDOOR LIGHTING, DETERMINATION OF ARMATURE 

MOUNTING LOCATIONS AND DISTRIBUTIONS 

 

 

ABSTRACT 

In this study, in outdoor lighting applications, preferred lighting level, lighting efficiency, color 

and graphical quality of light, selection of optimum lighting method, luminaire and lamp 

distribution are the determining factors for the design and calculations. The lighting level and 

color quality are decided by evaluating the environment to be illuminated in terms of social, 

cultural and economic aspects. The increase in lighting level and color quality will increase the 

initial installation cost of the lighting infrastructure to be installed, as well as the operating cost. 

In the next stage, the application is carried out with the lighting method, luminaire/lamp type 

and luminaire/lamp distribution that are appropriate in terms of engineering and architecture, 

in the decided norms. In the study carried out here; A study was carried out on the frequency 

of luminaire positioning in lighting applications carried out in road, square, park and stadium-

style outdoor environments. Here, taking into account the reference 100 luminaires and 

reference areas; lighting levels are compared from the same height, but at different suspension 

point distributions. The number of suspension points where armature distributions are realized 

is increasing from 1 to 100, and their effects on lighting distributions are discussed in detail. 

The computer-aided design environment discussed is calculated on the basis that the armatures 

are suspended on the upper plane for exterior lighting. In the design calculations, the outermost 

points in the calculation network are not taken into account because they are not in the reference 

area and therefore not affect the calculation results negatively. By making use of the lighting 

averages and lighting distribution coefficients in the calculation results obtained, it is aimed to 

facilitate the preferences of the end users in order to provide lighting at the desired number of 

suspension points. 

Keywords: Outdoor lighting, Lighting method, Design. 
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GİRİŞ 

Aydınlatmanın temel amacı, ihtiyaca göre mümkün olan en iyi görme düzeyini 

sağlayabilmektir. Spor alanları, tüneller, parklar, yollar ve meydanlarda aydınlatma, kişisel 

ihtiyaçların yanı sıra toplumsal olarak da değerlendirildiklerinden büyük bir öneme sahiptirler.  

Gece gerçekleştirilen spor müsabakalarının daha kaliteli izlenmesi, meydanlarda daha ferah bir 

etki sağlanması, tünellerden araç geçişlerinin daha güvenli sağlanması için aydınlatma önemli 

bir yere sahiptir. Rastgele bir armatür/lamba seçimi ve yerleşimiyle iyi bir aydınlatmanın 

sağlanması mümkün olmamaktadır.  Günümüzde, istenilen kalite arttığından, kriterlere uygun 

bir aydınlatma sağlamak için bilgisayar destekli analiz ve ileri hesaplama yöntemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Aydınlatma tasarımlarının gerçekleştirilmelerinde; hesaplama yöntemleri, kullanılacak 

armatür/lamba, armatür/lamba montajı yapılan direk boyları, direkler üzerindeki armatür/lamba 

sayısı ve armatür/lamba odak noktaları göz önünde bulundurularak aydınlatılacak bölgeler, 

tüneller, parklar, yollar ve meydanlarda kullanım amacı ve yaşam kalitesi gibi farklı kriterler 

esas alınır. Bu çalışmada; dış aydınlatma esas olarak, spor alanlarının, tünellerin, parkların, 

yolların ve meydanların yapay ışık kaynaklarıyla aydınlatılmasına ilişkin seçim kriterleri, 

teknik bilgiler ve klasik hesaplama yöntemleri dikkate alınarak verilmektedir. 

Konu ile ilgili çalışmalar ele alındığında, Lewin ve Fies’in 1999 yılında yayınladıkları “Lamp 

color and visibility in outdoor lighting design. In Conference of the Institution of Lighting 

Engineers” adlı çalışmalarında dış aydınlatma uygulamalarında ışık akısı parıltı ve renksel 

kalitelinin arttırılmasına yönelik yaklaşımları açıkladıkları görülmektedir. 

Johansson ve arkadaşlarının 2011 yılında yayınladıkları “Individual factors influencing the 

assessment of the outdoor lighting of an urban footpath” adlı çalışmalarında ise dış 

aydınlatmanın insanlar üzerinde oluşturduğu memnuniyet ve memnuniyetsizlik etkileri 

üzerinde durulmaktadır. Burada gerçekleştirilen çalışma da, dış aydınlatma ortamında 

kullanılan armatürlerin konumlarının az zararlı etkiyi oluşturmasına yönelik olarak, armatür 

dağılımlarının en optimum şartlarda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Dış Aydınlatma Kalitesi 

Aydınlatma kalitesini belirleyen temel faktörler; ışık akısının yeterliliği, flicker etkisi, renksel 

geri verim kalitesi, yeterli parlaklığın sağlanması ve kontrast etkisi gibi ışıksal parametreler 

olduğu kadar, yeterli aydınlatma düzeyinin ve dağılımlarının sağlanması olarak tasarımsal 

parametreler olarak da açıklanmalıdır. Tüm parametrelerin yeterli düzeyde sağlanmasını 

sağlama bakımından, uygun kalitede lamba ve armatür seçimi kadar lambalara enerji sağlayan 

güç sistemlerinin de yeterli kalitede olmaları büyük önem arz eder. Kullanılan lambaların, 
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yeterli ışık akılarına sahip olmaları,  renk ve renksel geri verim kalitelerinin yeterliliği, rahatsız 

edici flicker etkisi oluşturmamaları önem arz etmekle birlikte çalışma içerisinde lamba ve 

armatür yerleşimleri ele alınmaktadır. 

Diğer bir ifade ile burada özellikle aydınlatma kalitesini belirleyicilik bakımından armatür 

dağılımları üzerinde durulmaktadır. Aydınlatma kalitesinin yeterliliğinin sağlanması 

bakımından, armatürlerin yerleştirilme konumları farklılaştırılarak, uygulama verileri program 

destekli olarak elde edilmektedir.  

Armatür dağılımlarının etkisini ele almaya yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, tek 

noktadan başlayarak çok sayıda noktalarda armatürleri konumlandırmaya yönelik yaklaşımlar 

simülasyon olarak değerlendirilerek, aralarındaki farklılıklar ele alınmaktadır.  

Aydınlatma Tasarımında Kullanılan Parametreler 

Aydınlatma armatür dağılımlarının inceleneceği birim olarak, duvar ve tavan yansıtma 

katsayılarının etkisi dikkate alınmadığından, açık alanda 30 m boyunda ve 20 m eninde ve 7 m 

yüksekliğinde bir alan kullanılmaktadır. Bu alanı aydınlatmaya yönelik olarak, her biri 100 W 

elektriksel güce ve 10.000 lümen ışık akısına sahip 100 adet led armatür kullanımı referans 

alınmaktadır. Burada, aydınlatma düzeyleri dağılımlarını inceleme asıl gaye olup, aydınlatma 

düzeyi hesaplama asıl amaç olmadığından armatür seçimi yapılırken, güç ve ışık akısı tercihi 

tek tip armatür ve lamba esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece, Şekil 1’ de görüldüğü 

gibi sadece armatür dağılımları etkilerinin incelenmesi ele alınması amacıyla, yeterli 

aydınlatma düzeyini de sağlayabilecek biçimde, ışık dağılımı homojen olarak kabul 

edilebilecek bir armatür seçimi tercih edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: 100 W elektriksel güç ve 10.000 lümen ışık akılı referans armatür/lamba 
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Dış Aydınlatmada Armatür Konumlandırılması 

Dış aydınlatmada armatürlerin konumlandırılmaları, aydınlatma düzeyi ve dağılımı kalitesini 

göstermesi bakımlarından; üst düzlemde tek noktadan yüz noktaya kadar ele alınarak 

aydınlatma hesaplama verileri burada ele alınmaktadır. Bu kapsamda, yazılım ve tasarım 

destekli olarak gerçekleştirilen aydınlatma simülasyonu ile elde edilen veriler incelenmekte ve 

yorumlanmaktadır. Burada, armatür yerleştirilme sıklığı esaslı aydınlatma verilerinin 

incelenmesinde Şekil 2’ görülen 0 m zemin yüksekliğinde konumlu 117 noktalı hesap ağından 

faydalanılmaktadır. Hesaplamada, armatürlerin yerleştirilme sıklığı esaslı olarak minimum ve 

maksimum aydınlatma düzeyleri, aydınlatma ortalamaları ve aydınlatma dağılım katsayıları ele 

alınmaktadır. Aydınlatma dağılım katsayılarında; 

 

𝑈1 =
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑎𝑥
     (1) 

 

𝑈2 =
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑜𝑟𝑡
     (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2: 117 Noktalı hesap ağı 

 

Şekil 3 ile Şekil 10 arasındaki şekiller incelendiğinde, armatürlerin üst düzlemde tek noktadan 

homojen yerleştirilmesine kadar olan farklı durumlardaki aydınlatma düzeyleri 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3: Armatürlerin üst düzlemde tek noktadan konumlandırılması 
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Şekil 4:  Armatürlerin üst düzlemde iki noktadan konumlandırılmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5:  Armatürlerin üst düzlemde üç noktadan konumlandırılmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6: Armatürlerin üst düzlemde dört noktadan konumlandırılmaları 
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Şekil 7: Armatürlerin üst düzlemde beş noktadan konumlandırılmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8: Armatürlerin üst düzlemde altı noktadan konumlandırılmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9: Armatürlerin üst düzlemde sekiz noktadan konumlandırılmaları 
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Şekil 10: Armatürlerin üst düzlemde on noktadan konumlandırılmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 11: Armatürlerin üst düzlemde yüz noktadan konumlandırılmaları 

 

Üst Düzlemden Gerçekleştirilen Aydınlatma İçin Elde Edilen Verilerin Aydınlatma 

Kalitesi Esaslı Yorumlanması 

Dağılım Türü Emin Emax Eort U1 U2 

Tek Nokta 29 6980 1749 0,02 0,09 

İki Nokta 173 3581 1677 0,08 0,19 

Üç Nokta 208 2887 1238 0,57 0,71 

Dört Nokta 248 2011 1363 0,35 0,51 

Beş Nokta 371 1808 1307 0,35 0,48 

Altı Nokta 370 1675 1289 0,57 0,71 

Sekiz Nokta 319 1735 1328 0,46 0,58 

On Nokta 278 1656 1319 0,43 0,54 

Yüz Nokta 411 1538 1187 0,52 0,65 

Şekil 12: Aydınlatmada kalite esaslı armatürlerin dağılım türü tablosu 
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Şekil 13: Aydınlatmada dağılım kat sayıları grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 14: Armatürlerin maksimum aydınlatma ve aydınlatma ortalamaları düzeyleri grafiği 

 

 

SONUÇ 

Aydınlatma tasarımlarında, ışık kalitesi ve gerekli ışık akısının belirlenmesi önemli olduğu 

kadar, ışık kaynaklarının dağılımları da büyük önem arz eder. Işık kaynaklarının bir noktadan 

ya da toplu yerleştirilmeleri ile dengeli aydınlatma sağlanamayacağı gibi aşırı parıltıya da neden 

olabilirler. Burada, duvar, tavan ya da diğer objelerin yansıtma etkilerinin olmadığı örneklem 

bir alan içerisindeki referans alan için dış ortam aydınlatması esaslı çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Referans alanın boyutları Referans alanda, askı yüksekliği ve toplam ışık 

akısının sabite olduğu yazılım destekli bir uygulama gerçekleştirilerek, armatür dağılımının 

değişkenliğinin aydınlatma düzeyine etkileri ele alınmıştır. 
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Çalışmada elde edilen veriler ele alındığında, armatürleri toplu olarak merkezi bir konuma 

yerleştirmenin aydınlatma dağılım katsayılarını son derece olumsuz olarak etkilediği ortaya 

çıkmaktadır. Armatür konum sayısı arttırıldıkça, dağılım katsayılarında artış gerçekleşirken, 

köşelere yakın 4 noktada konum noktaları belirlemenin, dağılım katsayılarında bir miktar 

azalma yapabildiği orta çıkmaktadır. Dört nokta, sekiz nokta gibi olumsuzluk oluşturan 

yerleşim sayıları dışında üç, beş, altı ve üzerindeki yerleşim noktası sayılarında, dağılım 

katsayılarının daha olumlu sonuçlar ortaya koyabildiği ortaya çıkmıştır. Armatür 

konumlandırma sayısı çok daha fazla arttırılarak, aydınlatma dağılım katsayılarını daha da 

iyileştirebilmek mümkün olmakla beraber, montaj noktası ve kablolama maliyetlerinin 

artmasına yol açacaktır. 
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ÖZET 

Bir ekonomiyi güçlü kılan unsurların başında üretim gelmektedir. Üreten bir ülke, tüketen bir 

ülkeden her zaman başarılı görülmektedir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında teknolojik 

üretimin katma değeri yüksek olduğu gibi, canlıların ihtiyaçlar hiyerarşisinde bulunan 

beslenmenin gerçekleştirilebilmesi için de tarımsal üretime yüksek oranda ihtiyaç vardır. 

Tarımsal üretimin arttırılması, hem ülkelerde ki enflasyon baskısını azaltmakta, hem de yüksek 

ihracat düzeyiyle ülkeye kaynak girişi sağlamaktadır. Bir ülkede üretimi arttırmak için de 

çiftçinin memnun olma düzeyini arttırmak gerekmektedir. Ürettiğinden iyi gelir elde eden bir 

çiftçi daha fazla üretmek için gayret sarf edecektir. Geliri arttırmanın iki yolu bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki fiyatları arttırmak, ikincisi ise maliyetleri düşürmektir. Fiyatları arttırmak 

rekabet piyasasında doğru bir yöntem görülmediği için maliyetleri düşürme yolları 

bulunmalıdır. Bu çalışmada da yem bitkisi üreticilerinin maliyet işlemlerinde karşılaştığı 

sorunlar tespit edilerek gerekli çözüm önerileri sunulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada 

hayvancılık potansiyeli çok yüksek olan ve yem bitkisi üretiminde ilk sıralarda yer alan Muş ili 

ele alınmaktadır. Muş İl Tarım Müdürlüğü’nden temin edilen bilgiler ışığında 1850 işletme 

içerisinden basit tesadüfi örneklem yoluyla 123 işletmeye yüz yüze anket uygulanmıştır. Elde 

edilen veriler frekans analizine tabi tutularak, yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

işletmecilerin %93,5’nin 19-60 yaş aralığında olduğu, %95,9’unun erkek olduğu, yem bitkisi 

deneyim sürelerinin ortalama 13,78 yıl olduğu saptanmıştır. Katılımcı işletmecilerin %56,1’nin 

yıllık geliri 25.001 TL-50.000 TL aralığında olduğu bulunmuştur. İşletmecilerin büyük 

çoğunluğunun yani %50,4’nün yonca bitkisi ürettiği belirlenmiştir.  Hayvansal faaliyette 

bulunan çiftçi oranı 82,1 iken işletmeci başına düşen traktör sayısı 0,57 adet olarak tespit 

edilmiştir. Yem bitkisi üretiminden memnun olan işletmeci ortalaması %34,15, üretime devam 

etme düşüncesinde olan işletmeci ortalaması %72,36 olarak bulunmuştur. Yem bitkisi üretimi 

yapan işletmelerin en önemli sorununun girdi maliyetleri olduğu belirlenirken en önemsiz 

sorunun teknik bilgi eksikliği olduğu belirlenmiştir.  Yapılan araştırmalar neticesinde devletin 

vereceği eğitim, sermaye ve teknoloji desteğinin bu sorunların çözümünde önemli bir unsur 

olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yem Bitkisi, Üretim Maliyeti, Muş 

  

                                                            
1 Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD’de ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN 

danışmanlığında hazırlanan ‘Yem Bitkisi Üretim Maliyetinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Muş İli 

Örneği’ başlıklı tez çalışmasından türetilmiştir. 
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PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE COST OF FORAGE CROP PRODUCTION 

AND SOLUTION SUGGESTIONS: THE CASE OF MUŞ2 

 

 

ABSTRACT 

Production is one of the factors that makes an economy strong. A producing country is always 

considered as a more successful one than a consuming country. In the age of technology we 

live in, technological production has a high added value, and there is a high need for agricultural 

production in order to provide nutrition in the hierarchy of needs of living things. Increasing 

agricultural production both reduces the inflation pressure in the countries and provides 

resource inflow to the country with a high level of exports. In order to increase production in a 

country, it is necessary to increase the level of satisfaction of the farmer. A farmer who earns a 

good income from what she/he produces will make an effort to produce more. There are two 

ways to increase income. The first one is to increase prices, and the second one is to reduce 

costs. Ways to reduce costs should be found, since it is not considered as a right way to increase 

costs in competitive market. In this study, problems related with cost processes encountered by 

forage crop producers have been determined and necessary solutions have been tried to be 

presented. In the study, Muş province, which has a very high livestock potential and is in the 

first place in forage crop production, is discussed. In the light of the information obtained from 

Muş Provincial Directorate of Agriculture, a face-to-face survey was applied to 123 enterprises 

through simple random sampling from 1850 enterprises. Obtained data have been interpreted 

via frequency analysis. As a result of the analysis, it has been determined that 93.5% of the 

business managers are between the ages of 19-60, 95.9% are male, and the average experience 

of forage crops is 13.78 years. It has been found that 56.1% of the participating business 

managers has an annual income in the range of 25.001 TL-50,000 TL. It has been determined 

that the majority of the business managers, that is, 50.4%, produced alfalfa plants. While the 

ratio of farmers engaged in animal activities are 82.1, the number of tractors per business 

manager is 0.57. The average of the business managers who are satisfied with the production 

of forage crops has been found to be 34.15%, and the average of the business managers who 

thought to continue production is 72.36%. It has been determined that the most important 

problem of the enterprises producing forage crops is the input costs, while the least important 

problem is the lack of technical knowledge. As a result of the researches, it has been seen that 

the education, capital and technology support provided by the state are important elements in 

the solution of these problems. 

Key Words: Forage Crop, Production Cost, Muş 

  

                                                            
2 This study has been carried out at Bingöl University Institute of Social Sciences, in the Department of Business 

Administration and it is derived from the thesis study titled ‘Problems Encountered in the Cost of Forage Crop 

Production and Solution Suggestions: The Case of Muş' prepared under the consultancy of Assist. Prof. Dr. Yavuz 

TÜRKAN. 
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GİRİŞ 

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tarım, tüm ülkeler için kalkınmada büyük önem arz etmekte 

ve toplumun en önemli ihtiyacı olan beslenmeyi karşıladığı için ekonomiye ham madde 

sağlamaktadır. Ayrıca sanayi için iş istihdamı sağlama konusunda önemli rol oynayan tarım 

sektörü artan dünya nüfusunun besin ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm dünya 

ülkeleri gündeminde önemli bir yer edinmiştir. Tarım ticareti ulusal ve uluslararası ticarette 

önemli rol oynamaktadır (Koral, 2013, s.1). 

Küresel perspektiften bakıldığında teknolojik üretime dayalı bir ekonomi modeli ön planda 

gözükse de insan ihtiyacının çok önemli kısmını oluşturan tarımın göz ardı edilemeyeceği 

gerçeği yadsınamaz. Teknolojinin gelişmesiyle diğer iş kollarında artan artışa karşın tarımsal 

faaliyetler tüm ülke ekonomileri için büyük önem arz etmektedir. Sanayi devriminden önce 

tarımsal faaliyette bulunan toplumlar kazandıkları refah düzeylerini sanayi devriminden 

sonraki dönemlerde de koruyabilmişlerdir. Tarım sektörünün gelişmesi diğer ekonomik 

göstergeleri de önemli ölçüde etkiler. Hasıla (“üretilen ürünlerin fiziksel değerlerinin sahip 

olduğu tutar”) da etkilenen bu göstergelerden biridir. Dünyada GSH’in %4’nü oluşturan 

tarımın Türkiye ekonomisindeki oranı GSYİH’ ye bakıldığında 2018 öncesi yıllarda % 10’larda 

iken 2019 yılında bu oran %6,4 olmuştur. Oran olarak yıllar içinde düşüş gösterse de Türkiye 

ekonomisinde ki payı göz ardı edilemez (Tiryaki, 2021, s.1). 

Nüfusun sürekli arttığı çağımızda tarım, tüm yönleriyle vazgeçilmez bir öneme sahip sektör 

olarak görülmektedir. Hayvansal faaliyetler tarım sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Hayvansal üretimin çatı maliyet unsuru olan yem giderlerini azaltmak bu sektörde karlılığı 

arttırmanın en önemli yollarındandır. Hayvansal tarım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan yem; 

doğal çayır ve meralar, bitkisel üretim ve yem bitkisi artığı olmak üzere üç kaynaktan elde 

edilmektedir. Dünya’da tarımsal alanda gelişmişlik gösteren ülkeler az sayı ve azami verimle 

hayvan besleyip fazla sayıda hayvansal ürün üretirken ülkemizde bu durum tam tersinedir. Yani 

ülkemizde belirli miktarda bir hayvansal ürün elde etmek için diğer ülkelere göre fazlaca mera 

yemi kullanılmaktadır (Saçu, 2019, s.2). 

Ülkemizde yem bitkilerinin tarımı gelişmemiştir. Fakat artan önem nedeniyle ekim alanları 

yıldan yıla artmaktadır. Yem bitkisi tarımını geliştirmek amacıyla Tarım Bakanlığı bünyesinde 

1952 yılında Çayır-Mera ve Yem Bitkileri şubesi kurulmuştur. Kuruluş yılından itibaren yem 

bitkilerinin ıslah ve adaptasyonu çalışmaları yapılmış ve üreticilere bedelsiz yem bitkileri 

tohumu dağıtılıp üreticiler yem bitkisi üretimine teşvik edilmiştir. Geçmiş yıllarda verilen bu 

ücretsiz tohum desteği dışında herhangi bir destek verilmemiş ve bu eksikliği gidermek amacı 

ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca "Hayvancılığın desteklenmesi hakkında Karar" 
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(2000/467no’lu Bakanlar kurulu kararı) yürürlüğe konmuştur. Bu kararın gerekçesi yem bitkisi 

ekimini arttırıp kaliteli yem üretimi sağlamaktır. Çayır ve mera yem bitkileri tarımında, 

hayvanların yediği yemi bol miktarda ve ucuza elde edilmektedir ve bu nedenle hayvancılıkta 

gelişmiş ülkeler bu tarımı yapmaktadırlar. Dünyada bu tarımın özellikleri bilinip yapılmasına 

rağmen ülkemizde verim gücü az çayır mera tahıl samanı ve anızla yapılmaktadır. (Açıkgöz vd. 

2005, s.3 ) 

Hayvancılıkta yem, üretim maliyetinin %70 ini oluşturup, yem giderlerinin de %78’ini kaba 

yem %22 sini kesif yem (besin değeri fazla olan yem) oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 

yaklaşık on dokuz milyon büyükbaş hayvan bulunurken bu hayvanların beslenmesi için 

gereken kaliteli ot miktarı seksen altı milyon tondur. Yem açığı elli beş milyon tondur 

dolayısıyla sadece % 35,7’lik kısmı karşılanabilmektedir. 

Muş ili tarım potansiyeli yüksek olan illerden biridir. İlin tarımsal üretimi içerisinde önemli bir 

yer tutan yem bitkisi üretimi yıllar içinde artış göstererek il ekonomisine önemli katkıda 

bulunmaktadır. Hayvansal üretimle önemli ölçüde ilişkili olduğu için yem bitkisi üretimi de bu 

bağlamda gelişim göstermektedir. 

 

1- YEM BİTKİSİNİN ÖNEMİ VE BAŞLICA YEM BİTKİLERİ 

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Bunun için 

daimi bir tarım politikası oluşturup ülke insanın dengeli beslenmesini sağlayan tarım sektörleri 

oluşturulmalıdır. Bitkisel beslenmenin yanında hayvansal ürünlerde insan beslenmesinde 

önemli rol oynamaktadır.  Bu sebeple hayvansal tarımın önemli yapı taşı olan yem bitkisi 

üretimi önem kazanmaktadır (Özkan, 2020, s.31). 

Tarlalarda yetiştirilen, hayvanların temel besin ihtiyacını karşılayan kuru ve taze şeklinde olan 

yem bitkileri, hayvancılığın en önemli ve çatı maliyeti konumundadır. Hayvancılığın önemli 

geçim kaynağı olduğu ülkemizde çayır ve meraların yetersizliği yem bitkisi üretimini önemli 

hale getirmektedir. Yem bitkisi tarımının yapıldığı yerler genellikle hayvancılığın yoğun olarak 

yapıldığı bölgeler olup yonca, korunga, fiğ, mısır ve arpa üretiminin birçoğu bu bölgelerde 

olmaktadır. Hayvancılıkta yem, üretim maliyetinin %70 ini oluşturup, yem giderlerinin de 

%78’ini kaba yem %22 sini kesif yem (besin değeri fazla olan yem) oluşturmaktadır.  (Alçiçek 

vd,2010, s.1).  Kaba yemde kendi arasında sulu ve kuru olmak üzere ikiye ayrılmakta olup üç 

ana kaynaktan sağlanmaktadırlar. Bunlar çayır ve meralardan, tarla ziraatinden ve tarım ürünü 

hasadından arta kalan bitki artıklarıdır. Yem bitkisi üretiminde teşviklerle beraber artış olurken 

bu artışın yeterli olmadığı ve önemli miktarda yem açığı olduğu birçok uzman tarafından dile 

getirilmiştir. Yem bitkisi üretiminin yetersizliği kaliteli yem üretimi ve tohumluk yem bitkisi 
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üretiminin yetersizliğinden kaynaklanır ki bu sorunların çözümü imkânsız değildir 

(Harmanşah, 2018, s.12). 

Hayvancılığın vazgeçilmez ve önemli kaynağı olan yemler, tarla tarımından karşılanır. Tarla 

tarımının esas kaynağı çayır ve mera ayrıca yem bitkileri üretimidir. Bu kaynaklardan elde 

edilen kuru ot 2020 yılı verilerine göre yaklaşık otuz beş milyon tondur. Türkiye genelinde 

yaklaşık on dokuz milyon büyükbaş hayvan bulunurken bu hayvanların beslenmesi için 

gereken kaliteli ot miktarı seksen altı milyon tondur. Yem açığı elli beş milyondur dolayısıyla 

sadece % 35,7’lik kısmı karşılanabilmektedir. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik ve topografik 

yapısından dolayı bir çok geleneksel yem bitkisinin üretimine imkan verebilmektedir. Bu 

geleneksel yem bitkilerinin üretiminin yanı sıra alternatif yem bitkisi üretimi de var olan yem 

bitkisi sorununa katkıda bulunabilecektir. Ülkemizde her yıl yaklaşık üç buçuk milyon hektar 

alan nadasa bırakılmaktadır. Bu alanların yem bitkileri üretiminde kullanılması ve bu üretimde 

kaliteli tohum kullanılmasıyla yem bitkisi üretiminin arttırılması mümkün olabilir (Acar ve vd. 

2020, s. 529). 

Türkiye’de yapılan hayvan besiciliğinin tahıl, küspe, kaba ve karma yeme dayalı besleme 

yapılması, ayrıca kaba yemin yaklaşık yüzde ellisinin ithal yem hammaddesiyle imal edilmesi 

maliyetleri yükselttiği için kırmızı et üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir  

(TÜRKİYEM-BİR, 2019, s.43).  Akılcı bir hayvan besiciliği ve uygun maliyetli et üretimi için, 

besicilikte daha çok kaba yem kullanılmalıdır. Başlıca kaba yem kaynakları olan yem bitkileri, 

çayır ve mera bitkileri, yüksek nem taşıyan fermente edilmiş yemler (silaj), gıda sanayii atıkları 

ve kaba yem kaynakları olmakta olup aşırı otlatma, yağış azlığı, şehirleşme ve mera sorunları 

kaba yem üretimini olumsuz etkilemektedir. Çayır ve meralar daha iyi duruma getirilerek ve 

devlet destek ödemeleriyle kaba yem üretimi daha iyi hale getirilebilir (TÜRKİYEM-BİR, 

2019, s.49). 

Doğu Anadolu yem bitkisi açısından fazlasıyla zengin bölge olup, yonca, fiğ, mürdümük, 

korunga gibi yem bitkilerinin genel merkezi konumundadır. Doğu Anadolu bölgesinin alan 

olarak konumu deniz seviyesinin üstündedir ve meralar otlatma alanı olarak kullanıldığı için 

ağır tahribata uğramıştır (FAO, 2019, http://www.fao.org/3/ca1517tr/CA1517TR.pdf). 

Başlıca yem bitkileri aşağıda sıralanmıştır: 

Yonca: En önemli yem bitkilerinden biri olan yoncanın besin değeri oldukça yüksek olup 

kalsiyum ve vitamin değerleri oldukça yüksektir. En çok yetiştirilen yem bitkisinden biri olma 

özelliği taşıyan yonca, hayvan beslenmesinde kuru ot olarak kullanılmakta ve son yıllarda silajı 

da artmaktadır. Ot açısından yüksek verime sahip olan yonca bitkisinin yılda 3 ila 8 arası biçimi 

yapılmaktadır. Yüksek adaptasyon özelliği, yüksek verim ve yılda birçok kez sürümü 
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yapıldığından yonca bitkisi diğer yem bitkileri arasından ön sıralara çıkmaktadır (Kır ve Soya, 

2004, s.12).  

Yonca bitkisi çok yıllık bir bitki olduğu için dikildiği ilk yıl bir maliyet yaratmaktadır. 

Dikiminde sonraki 7 yıla kadar ürün alınabilmekte ve her yıl biçim yapılarak kurutulup 

depolarda saklanmaktadır (Akar, 2017, s.21) 

Fiğ: fiğ bitkisi ve türleri bol yaprak ve ince saplı bir bitki olup hayvanlar tarafından severek 

tüketilen bitki türü olup oldukça zengin besin içeriğine sahiptir. Fiğ bitkisi gövdesi zayıf bir 

yapıya sahip olması nedeni ile yatma yapmakta bu sebeple hasadı zorlaştığı için hasadı 

zorlaşmaktadır. Ayrıca yatmadan kaynaklı çürüme ve yaprak kayıpları yaşanarak verimi düşük 

olmaktadır (Acar vd. 2006, s.382). 

Korunga: Soğuk ve kuraklığa karşı oldukça dayanıklı olan korunga bitkisi, diğer yem 

bitkilerinin yetiştirilmesinin zor olduğu kireçli, kıraç ve sulama sorunu olan topraklarda yonca 

bitkisinden daha verimli olmaktadır (Açıkgöz, 2001, s.9). Verilen destekleme ve adaptasyon 

özelliğine rağmen korunga bitkisi üretiminde ciddi artışlar olamamasının sebebi köklerinde 

meydana gelen kurtlanmalardan kaynaklı seyrekleşme nedeni ile çiftçiler tarafından diğer yem 

bitkilerinin üretiminin tercih edilmesidir (Yolcu ve Tan, 2008, s.307). 

Silajlık Mısır: Mısır bitkisi slajlanması kolay olan yem bitkilerinden biri olup silaj yapımında 

yaygın kullanılmaktadır (Yılmaz vd. 2020, s.104). silajlık mısır yetiştirilmesinde ve 

hayvanların kışlık kaba yem ihtiyacının karşılanmasında önemli bir bitki olan mısır dünya 

genelinde de en iyi silaj bitkisi olarak kabul görmektedir. (Açıkgöz, 2001, s.8). Mısır silajı 

enerji bakımından zengin olmakla beraber protein bakımından pek zengin değildir. Bu sebeple 

protein bakımından zengin olan yonca, fiğ gibi bitkilerle desteklenmelidir (Akar, 2017, s.20). 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelememizde yem bitkisi üretimi ile ilgili birçok çalışma yapıldığı görülmüştür. 

Hayvansal ürün üretiminde çatı maliyet unsurundan olan yem bitkisi üretimi, maliyeti azaltmak 

açısından çok önemli bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı Muş ilinde yem bitkisi üretim 

maliyetinde karşılaşılan sorunları araştırarak bu sorunların çözümüne yönelik öneriler 

geliştirmektir. Bu konuya ilişkin daha önce gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda yer almaktadır. 

İnan (2021), “Yem Bitkisi Üreten İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi; Tokat ili Almus 

İlçesi” isimli çalışmasında Tokat ilinin Almus ilçesinde yem bitkisi üretimi yapan işletmelerin 

yapısal özellikleri belirlenip ekonomik açıdan analizlerini yapmıştır. Araştırma kapsamında 

“Basit Tesadüfi Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 126 üreticiyle anket yapılmıştır. Yem bitkisi 

ekim alanı ortalamasını %55,81 olarak bulup ayrıca üretilen ürünlerin maliyetlerini 
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hesaplamıştır. Ayrıca üreticilerin karşılaştıkları sorunları da inceleyip çözüm önerileri 

sunmuştur. İncelenen işletmelerin %67,32’sinin mülk, %32,68’inin kira arazisi olduğunu ifade 

etmiştir. İnceleme sonucunda brüt karın en fazla sulu olarak yetiştirilen yonca ve silajlık mısırda 

olduğunu bulmuştur. Brüt karın en düşük susuz yetiştirilen yoncada olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca analizi yapılan işletmelerin yem bitkisi üretim alanı ve öteki değişkenler arasında bir 

etkileşimde olup olmadığı ki-kare yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak yem bitkisi üretim 

alanının işletme genişliği ve işletmenin sahip olduğu hayvan varlığına bağlı olduğu 

bulunmuştur. 

Yener (2020), “Bingöl İli Yem Bitkisi Üreticilerinin Bitki Besleme Davranışlarını Etkileyen 

Faktörler” isimli çalışmasında, Bingöl ili genelinde yem bitkisi üretimi yapan üreticilerin, yem 

bitkisi üretiminde etkilendikleri durumları incelemiştir. 171 katılımcı üzerinde anket çalışması 

yapmıştır. Sonuç olarak teknik bilgi eksikliğinin yem bitkisi üretimini orta düzeyde etkilediği 

ve bu bağlamda çiftçilerin eğitilmeleri için programlar yapılması gerektiğini dile getirmiştir. 

Ayrıca devlet desteklerinin arttırılması gerektiği ve Kırsal kalkınma projelerine önem verilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

Öztürk (2019), “Seydişehir İlçesinde Nohut Yetiştiriciliği Yapılan Tarım İşletmelerinin 

Ekonomik Analizi” isimli çalışmasında Konya ilinin Seydişehir ilçesinde nohut üretimi yapan 

işletmelerin ekonomik durumlarını incelemiştir. Çalışmanın amacı nohut üretim maliyetini 

hesaplamak ve üretimde karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunmaktır. Bu bağlamda 

36 çiftçi ile anket yaparak 2018 yılı üretimi ile ilgili maliyet hesaplaması yapmıştır. İşletmelerin 

nohut GSÜD’leri hesaplanarak brüt ve net kar sırasıyla 91,769,51 TL, 30,400,18 TL olarak 

bulunmuştur. 1 kg nohut üretim maliyeti 2,91 TL olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda 

üreticilerin en büyük sorununun nohut satış fiyatları olduğunu ve üreticilerin getirisi daha 

yüksek ürün ürettikleri takdirde nohut üretiminden vazgeçebileceklerini dile getiren yazar 

üretici örgütlenmesiyle karşılaşılan birçok sorunun çözümüne daha rahat ulaşılabileceğini dile 

getirmiştir. 

Saçu (2019), “Diyarbakır’ın Bazı İlçelerinde Yem Bitkileri Tarımının Sorunları ve Çözüm 

Önerileri” isimli çalışmasını Diyarbakır ilinin Çınar, Bismil ve Sur ilçelerindeki yem 

üreticilerinin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları üretmek amacıyla 

yapmıştır. Tesadüfi seçilen yüz elli yem bitkisi üreticisiyle 03.2017-07.2018 dönemlerine ait 

anket çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak işletmelerin en büyük sorunlarının sulama 

maliyetlerinin ve gübre fiyatlarının yüksek olması devletin verdiği teşvik priminin azlığı ve 

bölgenin şartlarına uygun buğday ve baklagil tohumlarının bulunmamasıdır. Çözüm önerisi 

olarak yem bitkileri tarımının gelişmesi için üretimin fazlalaştırılması ve tarla arazisi içinde 
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yem bitkisi ekim alanının arttırılması gerektiğini sunmuştur. Toprağın cinsine uygun buğday 

ve baklagil yem bitkisi tohumu geliştirilmesi gerektiği ve sertifikalı tohum üretiminin 

artırılması gerektiğini söylemiştir. Hayvancılığında kazanç sağlayabilir hale getirilip bu 

kapsamda çiftçilerin kooperatifleşerek geleneksel yöntemle değil modern yöntemle hayvancılık 

yapmaya teşvik edilmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Devletin bu kapsamda teşviklerinin de 

arttırılması gerektiğini dile getirmiştir. 

Ertürk Güneş (2019), “Kütahya İlinde Nohut Üretiminin Üretim Maliyeti Ve Sorunları” isimli 

çalışmasında nohut ekim alanı ve üretim miktarında önemli iller arasında yer alan Kütahya 

ilinde nohut üretim maliyetini hesaplayıp üretimde karşılaşılan sorunları inceleyip çözüm 

önerileri sunmuştur. “Tabakalı Örnekleme” yöntemi ile seçilen 85 işletme ile anket yapılmış 

dekar alandaki tohumun maliyeti 88.44 TL olarak bulunmuştur. Gayri safi üretim değeri 580,72 

TL, nohut´ un brüt karı 389,83 TL net karı 298.30 TL olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde nohut 

üretiminde karşılaşılan en büyük sorunun girdi fiyatları olduğu tespit edilmiş ve üretimi 

arttırmak için devlet desteğinin arttırılması ile girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca üretimi arttırmak için kooperatifler kurularak çiftçilerin 

bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Selvi (2019), “Gümüşhane İli Kelkit İlçesinde Konvansiyonel ve Organik Silajlık Mısır Üretim 

Maliyeti” adlı çalışmasında Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesinde üretimi yapılan silajlık mısırın 

organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilmesindeki maliyetini hesaplamaya çalışmıştır. 

Tarımın gelişmesiyle ve artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimde 

kimyasalların(gübre, tarım ilacı vb.) kullanımında artışlar yaşanmıştır. Bu kimyasallar hem 

verimi arttırmak hem de bitki hastalığından korunmak amacı ile kullanılıp çevre ve insan 

sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Toprağın organik olarak kullanılması tarımın 

gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmada organik ve konvansiyonel 

tarımın maliyetleri hesaplanıp hangisinin üretimde maliyet avantajı sağladığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırma kapsamında “basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle” belirlenen 43 

işletme üzerinde anket yapılmıştır. Konvansiyonel olarak yapılan silajlık mısırda üretim 

maliyeti dekar alanda 411,27 TL olarak hesaplanmıştır. Organik silajlık mısır maliyeti ise dekar 

alanda 283,95 TL olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak organik mısır üretim maliyeti 

konvansiyonel mısır üretim maliyetine göre daha düşük ve avantajlı çıkmıştır. 

Yıldız (2019), “Ağrı İlinde Yem Bitkisi Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının 

İncelenmesi” isimli çalışmasında Ağrı ilinde yem bitkisi üreten işletmelerin analizlerini 

yapmış, yem bitkisi tarımında karşılaştıkları sorunları araştırarak çözüm önerileri sunmaya 

çalışmıştır. Çalışma bağlamında “basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle” belirlediği 76 üreticiyle 
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anket yapmıştır. Sonuç olarak en çok üretilen yem bitkisinin kuru şartlarda yetiştirilen yonca 

olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yaş ortalamaları 51 olarak bulunmuştur. Çiftçilikte 

deneyim süreleri 28,2 yıl, yem bitkisi yetiştiriciliğinde deneyim süreleri 11,5 yıl olarak 

bulunmuştur. Üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunularak çalışma 

sonlandırılmıştır. 

 

3- MUŞ İLİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Tarımsal üretimin arttırılması, hem ülkelerde ki enflasyon baskısını azaltmakta, hem de yüksek 

ihracat düzeyiyle ülkeye kaynak girişi sağlamaktadır. Bir ülkede üretimi arttırmak için de 

çiftçinin memnun olma düzeyini arttırmak gerekmektedir. Ürettiğinden iyi gelir elde eden bir 

çiftçi daha fazla üretmek için gayret sarf edecektir. Geliri arttırmanın iki yolu bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki fiyatları arttırmak, ikincisi ise maliyetleri düşürmektir. Fiyatları arttırmak 

rekabet piyasasında doğru bir yöntem görülmediği için maliyetleri düşürme yolları 

bulunmalıdır.  

Bu çalışmada da Muş ili yem bitkisi üreticilerinin maliyet işlemlerinde karşılaştığı sorunlar 

tespit edilerek gerekli çözüm önerileri sunulmaya çalışılmaktadır.  

3.2.  Materyal 

Çalışmanın ana materyali Muş ilinde yem bitkisi üreten işletme sahipleriyle sahada yüz yüze 

yapılan anket çalışmalarıdır. Muş ili Tarım orman müdürlüğünden alınan veriler ışığında yem 

bitkisi üretiminin yoğun yapıldığı köyler tespit edilmiş ve ana kütleyi temsil edecek şekilde 

katılımcılara anket uygulanmıştır. Anket çalışmasında katılımcı işletmecilerin sosyo-ekonomik 

durumları, işletmenin yapısı ve yem bitkisi üretim faaliyetleri ile ilgili faktörler ele alınıp analiz 

edilmiştir.  

Çalışma ikincil verilerle desteklenmiş olup Muş il tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınan 

kayıtlardan, TÜİK istatiki verilerinden, internetten alınan verilerden ve konuyla alakalı ulusal 

ve uluslararası çalışmalardan faydalanılmıştır. 

3.3.  Method 

Çalışmada basit tesadüfi yöntem kullanılmıştır. Anket yapılacak işletmeci sayısı Muş İl tarım 

müdürlüğünden alınan ÇKS’ye 1850 ana kütle içerisinden %95 güvenirlik ve % 10 hata payıyla 

92 kişi olarak bulunmuştur. Formül için literatürden faydalanılmıştır (Ceyhan vd. 2015, s.61).
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𝑛 =
N. 𝑡2. 𝑝. 𝑞

𝑑2. (𝑁 − 1) + 𝑡2. 𝑝. 𝑞
 

 

n: Örneklem büyüklüğü 

N: Evren genişliği 

𝑡 : %95 güven aralığında (𝑡: 1,96) 

𝑝: 0,5 ( %50 görülme sıklığı) 

𝑞 : 0,5 ( %50 görülme sıklığı) 

d: Örneklem kabul edilebilir hatası (0,10) 

 

Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemle belirlenen 123 katılımcı işletmeciye yüz yüze anket 

uygulanmıştır. Katılımcı işletmecilere anket 15 Ekim 2021-15 Kasım 2021 tarihleri arasında 

uygulanmıştır. Anket soruları detaylı literatür araştırması yapıldıktan sonra oluşturulmuş olup 

hedef kitleye uygun sorular belirlenmiştir. Anket verileri 2020 yılı verilerine dayanmaktadır. 

Anket yöntemiyle toplanan veriler Microsoft Excel 2016 programına aktarılıp düzenlendikten 

sonra SPSS 25 programıyla analiz edilmiştir. Analizi gerçekleştirirken araştırma yaklaşımları, 

örneklem grupları veri analizi yöntemlerine ait frekans analizi yöntemi uygulanmıştır. Frekans 

analizi ile incelenen unsurların hangi sıklıkla tekrar ettiğini yüzdesel ve oransal olarak ölçülür 

(Karadağ, 2018, s.519). 

3.4.  Bulgular ve Yorumlar 

Yem bitkisi tarımının önemi her geçen yıl arttığı için bu çalışmada yem bitkisi üreten 

işletmecilerin, üretimde karşılaştıkları maliyet sorunları incelenmiştir. Çalışmanın ana verileri 

işletmecilerle yapılan yüz yüze anket çalışması sonucu oluşturulmuştur. 

Tablo 1: Katılımcı İşletmelerin Yaş Dağılımı 

Katılımcı İşletmecinin Yaş Grubu Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

18 ve öncesi 0 0 

19-30 17 13,82 

31-40 26 21,14 

41-50 49 39,84 

51-60 23 18,7 

61 ve üzeri 8 6,5 

Toplam 123 100 

İncelenen katılımcı işletmecilerin yaş ortalamaları 41-50 yaş aralığında %40 olduğu, 

%95,9’unun erkek %4,1’nin kadın olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 2: Katılımcı İşletmelerin Eğitim Durumu Dağılımı 

Eğitim Durumu Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Okur Yazar Olmayan 5 4,1 

Okuryazar 33 26,8 

İlkokul 45 36,6 

Ortaokul 31 25,2 

Lise 7 5,7 

Üniversite 2 1,6 

Toplam 123 100 

İşletmecilerin %26,8’inin ilkokul mezunu olduğu ve %1,6 gibi bir oranında üniversite mezunu 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3: Katılımcıların Medeni Durumu Dağılımı 

Medeni Durum Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Evli 116 94,3 

Bekâr 7 5,7 

Toplam 123 100 

Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde tamamına yaklaşık %94’ünün evli olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4: Katılımcı İşletmecilerin Nüfus ve Çalışma Durumları 

  Minimum Maksimum Ortalama 

Ailedeki Kişi Sayısı 2 13 6,5 

Ailede Çalışan Kişi Sayısı 1 4 1,5 

İşletmede Çalışan 1 3 1,1 

İşletme dışı Çalışan 0 3 0,3 

Katılımcı işletmecilerin ailede yaşayan kişi sayısı ve çalışma durumları incelendiğinde, en az 

kişi sayısı minimum en fazla kişi sayısı maksimum olarak ele alınmıştır. Ailede yaşayan kişi 

ortalamasının 6,5 olduğu, ailede çalışan kişi sayısının ise ortalama 1,5 olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Katılımcıların Tarımdaki Deneyim Süreleri Dağılımı 

  

İşletmecinin Çiftçilikte Deneyim 

Yılı 

İşletmecinin Yem Bitkisi Üretiminde Deneyim 

Yılı 

Minimum 2 1 

Maksimu

m 55 40 

Ortalama 18,65 13,78 

İşletmecilerin çiftçilik deneyim süreleri ortalaması 18,65 yıl, yem bitkisi deneyim süreleri 

ortalaması 13,78 yıl olarak bulunmuştur. 

Tablo 6: Katılımcıların Yıllık Gelir Dağılımı 

Gelir Dağılımı (Yıllık/TL) Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

0-10000 0 0 

10.001-25.000 13 10,6 

25.001-50.000 69 56,1 

50.001-100.000 31 25,2 

100.000 ve Üzeri 10 8,1 

Toplam 123 100 
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Ankete katılan işletmelerin %56,1’lik kısmının yıllık gelir ortalamalarının 25.001-50.000 TL 

aralığında olduğu bulunmuştur. Yem bitkisi yıllık gelirleri ortalaması ise korungada 17.000 TL 

yoncada 14.212 TL silajlık mısırda 14.867 TL olarak bulunmuştur.  

Tablo 7: Katılımcı İşletmecilerin Yem Bitkisi Üretim Deseni 

İşletmecinin Ürettiği Yem Bitkisi Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Yonca 62 50,4 

Silajlık Mısır 35 28,5 

Fiğ 8 6,5 

Korunga 12 9,8 

Diğer 6 4,8 

Toplam 123 100 

Katılımcı işletmecilerin %50,4’ünün yonca ürettiği tespit edilmiştir. Silajlık mısır üretenlerin 

oranı ise %28,5’tir. 

Tablo 8: Katılımcı İşletmecilerin Arazi Varlığı Durumu 

Mülkiyet durumu Minimum Da Maksimum Da İşletme Ortalaması Da 

Mülk Arazisi 10 400 89,2 

Kiraya verilen 0 0 0 

Ortağa verilen 0 0 0 

İşletmecilerin arazi varlıkları incelendiğinde tamamının mülk arazisinden oluştuğu kiralama ve 

ortakçılık yapmadıkları tespit edilmiştir. İşletmecilerin Toplam Mülk arazisi işletme ortalaması 

89,2 Da olarak bulunmuştur. 

Tablo 9: Katılımcı İşletmecilerin Yem Bitkisi Üretim Alanı ve Geliri 

Yem Bitkisi Türü Frekans (Kişi Sayısı) Ortalama Da 

Ortalama Yıllık 

Gelir/TL 

Yonca 62 30,9 14.212 

Silajlık Mısır 35 27,7 14.867 

Korunga 12 31,9 17.000 

Fiğ 8 31,1 15.846 

Diğer 6 17,3 11.083 

Katılımcı işletmecilerin yem bitkisi üretimi yaptığı ortalaması 29,7 Da olarak bulunmuştur. 

Katılımcı işletmecilerin ortalama yem bitkisi geliri incelendiğinde yonca bitkisi işletmeci 

ortalaması 14.212 TL, silajlık mısır işletmeci ortalaması 14.867 TL, korunga işletmeci 

ortalaması 17.000 TL, fiğ bitkisi işletmeci ortalaması 15.846 TL olarak bulunmuştur. 

Tablo 10: Katılımcı İşletmecilerin Hayvan Varlığı Durumu 

Türü Oran  İşletme ortalaması 

Büyükbaş 51,2  9,2 

Küçükbaş 53,7  10,7 

Kümes 34,1  3,3 

İşletmelerin hayvan varlığı incelendiğinde %17,9’nun hayvanının olmadığı, %51,21’inin 

büyükbaş, %53,7’sinin küçükbaş, %34,1’inin kümes hayvanına sahip olduğu saptanmıştır. 

İşletme başına düşen büyükbaş hayvan sayısı ortalaması 9,2, küçükbaş hayvan sayısı ortalaması 

10,7 ve kümes hayvanı ortalaması 3,3 olarak bulunmuştur.  
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Tablo 11: Katılımcı İşletmecilerin Borç Alacak Durumu Dağılımı 

İşletmecinin Borç Alacak Durumu Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Borç Yok 33 26,8 

Borçlar Alacaklardan Fazla 70 56,9 

Alacaklar Borçlardan Fazla 8 6,5 

Borç ve Alacaklar Birbirine eşit 12 9,8 

Toplam 123 100 

İncelenen işletmecilerin borç alacak durumlarına bakıldığında %56,9’nun borçlarının 

alacaklarından fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 12: Katılımcı İşletmecilerin İşletme Kaydı Tutma Durumu Dağılımı 

İşletme Kaydı Tutulma Durumu Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Evet 61 49,6 

Hayır 62 50,4 

Toplam 123 100 

Ayrıca katılımcı işletmecilerin %49,6’sının işletme kaydı tuttuğu, %50,4’ünün işletme kaydı 

tutmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 13: Katılımcı İşletmecilerin Alet-Makine Varlığı Durumu 

Alet-Makine Varlığı Durumu Frekans (Kişi Sayısı) Oran % 

Yok 43 35 

Var 80 65 

Toplam 123 100 

İşletmelerin alet ve makine sahipliği durumuna bakıldığında %35’inin hiç aleti olmadığı, 

%65’inin alet veya makinası olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 14: Katılımcı İşletmecilerin Alet-Makine Dağılımı 

Alet Makine Cinsi Adet İşletme Ortalaması 

Traktör 70 0,57 

Mibzer 28 0,23 

Diskaro 13 0,1 

Patoz 9 0,07 

Silajlama 3 0,02 

Kulvivatör 5 0,04 

Pulluk 18 0,14 

İşletme başına düşen traktör ortalaması 0,57 adet olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 15: Katılımcıların Örgütlenme Durumuna Göre Dağılımı 

İşletmecinin Bağlı Olduğu Sosyal 

Örgüt Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Yok 9 7,3 

Tarım Kredi Kooperatifi 6 4,9 

Sulama Yetiştiriciliği Birliği 0 0 

Ziraat Odası 108 87,8 

Diğer 0 0 

Toplam 123 100 

İşletmecilerin bağlı bulundukları tarım örgütleri incelendiğinde %7,3’ünün hiçbir tarım 

örgütüne bağlı olmadığı, %87,8’nin Ziraat Odasına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 16: Katılımcıların Sosyal Güvence Durumuna Göre Dağılımı 

İşletmecinin Sosyal Güvence 

Durumu Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Yok 34 27,64 

SSK 16 13 

Emekli Sandığı 6 4,88 

Bağ-Kur 11 8,95 

Yeşil Kart 56 45,53 

Toplam 123 100 

İşletmecilerin sosyal güvence durumlarına bakıldığında %27,64’lük bir oranın hiçbir güvencesi 

olmadığı, %45,5’inin yeşil kart sahibi olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 17: Katılımcı İşletmecilerin Yem Bitkisi Üretim Amacı 

İşletmecinin Yem Bitkisi Üretim Amacı Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Ticari Satış 32 26 

Hayvanları İçin 19 15,5 

Hem Ticari Satış Hem Hayvanları İçin 72 58,5 

Toplam 123 100 

İşletmecilerin %58,5’inin yem bitkisi tarımını, hem hayvanları hem de ticari satış için yapmakta 

olduğu, %26,2’sinin ise sadece ticari amaçla yaptığı tespit edilmiştir. 

Tablo 18: Katılımcı İşletmecilerin Yem Bitkisi Üretim Memnuniyeti 

İşletmeci Bitki Besleme Memnuniyet durumu Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Evet 42 34,15 

Hayır 17 13,82 

Kararsız 64 52,03 

Toplam 123 100 

Katılımcı işletmecilerin %34,15’i yem bitkisi üretmekten memnun, %52,8’nin ise karasız 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 19: Katılımcı İşletmecilerin Yem Bitkisi Üretim Düşüncesi 

İşletmecinin Üretime Devam Etme Düşüncesi Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Evet 89 72,4 

Hayır 14 11,4 

Kararsız 20 16,3 

Toplam 123 100 

İşletmecilerin yem bitkisi üretimine devam etme durumu %72,4 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 20: Devlet Desteğinin Yem Bitkisi Üretimini Etkileme Durumu 

İşletmecinin Devlet Desteği Sonucu  Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Üretimim Arttı 92 74,8 

Üretimim Azaldı 0 0 

Üretimimi Etkilemedi 31 25,2 

Toplam 123 100 

Alınan destek sonucunda işlemecilerin %74,8’i üretimin arttığını %26,2’sinin alınan destek 

sonucu üretimin etkilenmediğini söylemiştir. 

Tablo 21: Katılımcı İşletmecilerin İhtiyaç Durumunda Borç/Yabancı Kaynak Edinme Durumu 

İşletmecinin İhtiyaç Durumunda Borç Temin Edebilme 

Durumu Frekans (Kişi Sayısı) Yüzde (%) 

Evet 10 8,13 

Hayır 113 91,87 

Toplam 123 100 
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İşletmecilerin %91,87’sinin ihtiyaç duydukları anda yabancı kaynak borç temin edemediği 

tespit edilmiştir. 

Çalışmada yem bitkileri ile ilgili maliyet sorunları incelenmiş olup veriler aşağıda ki tablo da 

belirtilmiştir. 

Tablo 22: Maliyet Sorunları 

  1 2 3 4 5 6  

Sıra Maliyet Unsurları N % N % N % N % N % N % t.skor 

1 
Girdi Maliyetleri 

Yüksekliği 
10 8,1 6 4,9 14 11,4 23 18,7 37 30,1 33 26,8 539 

2 Satış Fiyatı 10 8,1 17 13,8 28 22,8 20 16,3 19 15,4 29 23,6 477 

3 Sulama Yetersizliği 14 11,4 18 14,6 19 15,5 26 21,1 26 21,1 20 16,3 461 

4 
Kredi İmkânlarının 

Yetersiz Olması 
25 20,3 29 23,6 13 10,6 15 12,2 18 14,6 23 18,7 410 

5 

Yeteri Kadar Pazar 

Piyasasının 

Olmaması 

24 19,5 19 15,5 29 23,6 24 19,5 17 13,8 10 8,1 390 

6 
Teknik Bilgi 

Eksikliği 
38 30,9 31 25,2 21 17,1 17 13,8 7 5,7 9 7,3 320 

 

Katılımcı işletmecilerden en önemliden başlamak üzere önem sırasına göre 6’dan başlayıp 1’e 

doğru bir sıralama yapmaları istenmiştir. Analiz sonucuna göre katılımcı işletmecilerin en 

önemli gördükleri maliyet sorunu olarak girdi maliyeti 1. sırada yer almıştır. Diğer bir önemli 

sorun olan satış maliyeti az bir puanlama farkı ile ikinci sırada yer alırken teknik bilgi eksikliği 

sorunu 6. sırada yer almıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Artan dünya nüfusu ve buna paralel artan besin ihtiyaçları günümüz dünyasının en önemli 

sorunlarındandır. Besin ihtiyaçlarında önemli bir yeri olan hayvansal besinler ise içerdikleri 

besin içerikleri nedeni ile günümüzün en çok tercih edilen besinlerindendir. Hayvansal 

besinlerin elde edilme safhasında gerekli olan yem bitkisi üretimi de, hayvansal faaliyetlerin 

ana girdi kalemi olan yem bitkisi olup hayvansal besinlerin üretiminde yem bitkisinin payı 

dünya çapında yaklaşık olarak %70 oranındadır. Bu bağlamda yem bitkisi tarımı ülkemiz ve 

dünya için önem arz etmektedir. Ülkemizde tarım alanlarının yaklaşık %35’i yem bitkisi 

üzerinedir. Yem bitkisine verilen desteklemeler nedeni ile son yıllarda bu alanda üretim artış 

göstermektedir. Yem bitkisi tarımının önemi her geçen yıl arttığı için bu çalışmada yem bitkisi 

üreten işletmecilerin, üretimde karşılaştıkları maliyet sorunları incelenmiştir. Çalışmanın ana 

verileri işletmecilerle yapılan yüz yüze anket çalışması sonucu oluşturulmuştur. 

İncelenen katılımcı işletmecilerin yaklaşık %40’nın yaş ortalamalarının 41-50 yaş aralığında 

olduğu, %95,9’unun erkek %4,1’nin kadın olduğu saptanmıştır. İşletmecilerin %26,8’inin 
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ilkokul mezunu olduğu ve %1,6 gibi bir oranında üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

İşletmecilerin %94,3’ü evli ve hane halkı nüfus ortalamasının 6,5 olduğu tespit edilmiş olup, 

hanede çalışan kişi sayısı ortalaması ise 1,47 olarak bulunmuştur. İşletme içinde çalışan kişi 

sayısı ortalaması 1,08, işletme dışı çalışan kişi sayısı ortalaması 0,31 olarak bulunmuştur. 

İşletmecilerin çiftçilik deneyim süreleri ortalaması 18,65 yıl, yem bitkisi deneyim süreleri 

ortalaması 13,78 yıl olarak bulunmuştur. Ankete katılan işletmelerin %56,1’lik kısmının yıllık 

gelir ortalamalarının 25.001-50.000 TL aralığında olduğu tespit edilmiştir. Yem bitkisi yıllık 

gelirleri ortalaması ise yoncada 14.212 TL, silajlık mısırda 14.867 TL olarak bulunmuştur. 

Ayrıca işletmecilerin %50,4’ünün yonca ürettiği tespit edilmiştir. 

İşletmecilerin arazi varlıkları incelendiğinde tamamının mülk arazisinden oluştuğu kiralama ve 

ortakçılık yapmadıkları tespit edilmiştir. İşletmecilerin Toplam Mülk arazisi işletme ortalaması 

89,2 Da, yem bitkisi yapılan arazi ortalaması 29,7 Da olarak bulunmuştur. İşletmelerin hayvan 

varlığı incelendiğinde %17,9’nun hayvanının olmadığı, %51,21’inin büyükbaş, %53,7’sinin 

küçükbaş, %34,1’inin kümes hayvanına sahip olduğu saptanmıştır. İşletme başına düşen 

büyükbaş hayvan sayısı ortalaması 9,2, küçükbaş hayvan sayısı ortalaması 10,7 ve kümes 

hayvanı ortalaması 3,3 olarak bulunmuştur. İncelenen işletmecilerin borç alacak durumlarına 

bakıldığında %56,9’nun borçlarının alacaklarından fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

katılımcı işletmecilerin %49,6’sının işletme kaydı tuttuğu tespit edilmiştir. 

İşletmelerin alet ve makine sahipliği durumuna bakıldığında %34,9’unun hiç aleti olmadığı, 

işletme başına düşen traktör ortalaması 0,57 adet olarak tespit edilmiştir. İşletmecilerin bağlı 

bulundukları tarım örgütleri incelendiğinde %87,8’nin Ziraat Odasına kayıt olduğu tespit 

edilmiştir. İşletmecilerin sosyal güvence durumlarına bakıldığında %27,64’lük bir oranın hiçbir 

güvencesi olmadığı, %45,53’nün yeşil kart sahibi olduğu tespit edilmiştir. İşletmecilerin 

%58,53’ünün yem bitkisi tarımını, hem hayvanları hem de ticari satış için yapmakta olduğu, 

%26,2’sinin ise sadece ticari amaçla yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca işletmecilerin %34,15’i 

yem bitkisi üretmekten memnun, %52,8’nin ise karasız olduğu tespit edilmiştir. İşletmecilerin 

yem bitkisi üretimine devam etme durumu %72,36 olarak tespit edilmiştir. 

Alınan destek sonucunda işlemecilerin %74,8’i üretimin arttığını %26,2’sinin alınan destek 

sonucu üretimin etkilenmediğini söylemiştir. İşletmecilerin %91,87’sinin ihtiyaç duydukları 

anda yabancı kaynak borç temin edemediği tespit edilmiştir.  İşletmelerin maliyet işlemleri ile 

ilgili sorunları incelendiğinde en büyük sorunun 539 puanla ilk sırada girdi maliyetlerinin 

olduğu tespit edilmiştir. Ürün satış fiyatı sorunu 477 puanla ikinci sırada yer alırken, teknik 

bilgi sorunu 320 puanla 6. sırada yer almıştır. 
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Yem bitkisi üretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi olarak aşağıdaki maddeler 

sıralanmıştır: 

-Üreticilerin, girdi fiyatlarının sürekli artış göstermesi nedeniyle maliyet işlemlerinde önemli 

sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesine devlet 

politikasıyla engel olunabilir ya da destek olarak verilen girdiler maddi değil de ayni yardım 

olarak verilebilir. Devlet desteğinin üretim yapılmadan önce verilmesi de önemli bir etken 

olacağı düşünülmektedir. Böylelikle üretici ayni olarak ya da üretimden önce aldığı destekle, 

üretim esnasında meydana gelen fiyat artışlarından etkilenmeyecektir. 

-Ayrıca devletin verdiği destek ödemeleri ilden ile farklılık göstermektedir. Bu durum, illerin 

ürünü maliyet esasına göre bakanlıkça düzenlenmeli ve dengelenmelidir. 

-Araştırma yapılan bölgede tarımı yapılan yem bitkisi arazileri miras yoluyla geçtiği için 

parseller parçalı haldedir. Bu durum zaman ve akaryakıt kaybına sebebiyet vermektedir. Bu 

sebeple işletmeler birbirine yakın parsellerde yem bitkisi üretimini gerçekleştirmelidir. Bu 

şekilde yapılan üretimde arazilerin sulama masrafları da düşürülmüş olacaktır. 

-Satış fiyatının düşük olması önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Devlet, ürün fiyatlarında 

uygun politikalar izlemeli ve destek alımlarında bulunmalıdır.  

-Ülkemiz tarım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle birçok tarım ürününü ithal etmektedir. 

Devlet, sermaye ve teknoloji yatırımlarını arttırarak üretim maliyetlerini düşürürse tarımsal 

gelirin artacağı ve dolayısıyla milli gelirin de buna paralel olarak artacağı düşünülmektedir. 

-İşletmelerin yem bitkisi üretimi konusundaki teknik bilgi eksikliği de diğer önemli sorunlar 

arasında yer almaktadır. İşletmeciler, bilgi desteği alma konusunda ücret ödeyeceklerini 

düşündüğünden tereddüt göstermektedirler. Devlet, bilgilendirici eğitim çalışmalarını arttırarak 

bunu ücretsiz danışmanlıklar yardımıyla arttırmalıdır. 

-İşletmeler yapısal sorunları nedeni ile sermaye ihtiyacı duymaktadırlar. Tarım sektöründeki bu 

ihtiyacın büyük bir bölümü Ziraat Bankasından alınan kredilerle karşılanmaktadır. Bunun 

yanında faizsiz finansman araçlarıyla da buna destek verilmelidir. Alınan bu krediler çok düşük 

faizli kredi oranlarıyla karşılanmalı ve devletin üreticiler için kredi veren kuruluşları arttırması 

gerekmektedir.  

-Yem bitkisi üretimi hayvansal faaliyetlerle ve dolayısıyla hayvansal üretimle direkt bağlantılı 

olup alınan mali tedbirler, verilen teknik bilgiler, sunulan desteklemelerle yem bitkisi 

üretiminin artacağı ve doğal olarak hayvansal üretiminde artacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bitki kökleri ile bazı fungusların simbiyotik yaşamaları sonucu oluşan ve bitki köklerinde 

biyolojik ajan olarak görev yapan mikorizalar bitkisel üretimde verimi arttırmak ve kaliteli ürün 

elde etmek amacıyla yaygın kullanılmaktadır. Simbiyotik yaşam gereği olarak bitki mikorizaya 

enerji kaynağı olarak karbon vermekte, buna karşılık mantar da bitkinin gereksinim duyduğu 

besin elementleri ve su alımını sağlamaktadır. Bu etkileşimin yarattığı farkındalık ile 

mikorizalar bitkisel üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Mikoriza uygulamaları bitkide çiçek 

ve meyve üretimini, meyve büyüklüğünü meyvede şeker oranını ve organik asit içeriğini 

attırabilmektedir. Konukçu bitkiden beslenerek yaşamını sürdüren mikoriza mantarları bitkinin 

kök yüzey alanını genişleterek köklerin su ve besin maddesi alımını arttırır, toprağın yapısını 

iyileştirir ve çelikle çoğaltmanın güç olduğu bazı üzümsü meyvelerin çeliklerinde köklenme 

ortamına mikorizal mantar aşılanması kök hacmini artırarak, köklenme oranını %70-90 

artırmaktadır. Mikorizal mantarların besin maddeleri ve suyu daha etkin alarak, bitki kök 

yapısını ve kimyasını değiştirerek, hastalık etmenlerinin ve nematodların gelişimini kendi 

gelişimi aracılığıyla bastırarak toprak kaynaklı bu etmenlere karşı etkili olabilmektedir. Ayrıca, 

mikorizal funguslar bitkilerin strese karşı dayanıklılığını artırmakta, bitkinin büyümeyi teşvik 

edici maddeler (hormonlar) salgılamasını ve toprakta agregatlaşmayı artırarak toprak yapısının 

iyileşmesini sağlamaktadırlar. Mikoriza ile enfekteli fidanlar, araziye dikim sırasında şaşırtma 

şokuna, su ve diğer stres faktörlerine daha toleranslı olmakta, düşük verimli topraklarda bitki 

gelişimi daha iyi sağlanmakta ve fidan üretimi sırasında özellikle fosfor, çinko ve bakır 

kullanımını büyük oranda azaltmaktadır. Mikoriza, bitki köklerinin etkinliğini ve topraktan su 

ve mikro elementlerinin alımını geliştirerek artırabilir. Böylece gübreleme ve sulama 

gereksinimini azaltır, bitkinin kuraklığa ve patojenlere karşı direncini ve gelişme gücünü 

arttırarak yaşanacak stresi en aza indirir. Tüm olumlu etkileri düşünülerek, bitkisel üretimde 

mikoriza kullanımının yaygınlaştırılması ile çabaların ve araştırmaların arttırılması 

gerekmektedir.  
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EFFECTS OF ARBUSCULAR MICORHIZAL FUNGUS APPLICATIONS ON FRUIT 

 

 

ABSTRACT 

Mycorrhizae, which are formed as a result of the symbiotic life of plant roots and some fungi 

and serve as biological agents in plant roots, are widely used in plant production to increase 

yield and to obtain quality products. As a requirement of symbiotic life, the plant provides the 

mycorrhiza with carbon as an energy source, while the fungus provides the nutrients and water 

intake that the plant needs. With the awareness created by this interaction, mycorrhiza has 

started to be used in herbal production. Mycorrhiza applications can increase flower and fruit 

production, fruit size, sugar ve organic acid content in fruit. Mycorrhizal fungi, which survive 

by feeding on the host plant, increase the root surface area of the plant, increase the water and 

nutrient uptake of the roots, improve the soil structure, and giving mycorrhizal fungi into the 

rooting medium in the cuttings of some berry-like fruits that are difficult to propagate with 

cuttings increases the root volume and increases the rooting rate by 70-90%. Mycorrhizal fungi 

can be effective against these soil-borne factors by taking nutrients and water more effectively, 

changing the plant root structure and chemistry, suppressing the development of disease agents 

and nematodes through their own development. In addition, mycorrhizal fungi increase the 

resistance of plants to stress, increase the plant's secretion of growth promoting substances 

(hormones) and improve soil structure by increasing aggregation in the soil. Mycorrhiza-

infected seedlings are more tolerant of surprise shock, water and other stress factors during 

planting, plant growth is better in low fertile soils and greatly reduces the use of phosphorus, 

zinc and copper, especially during seedling production. Mycorrhiza can increase by improving 

the effectiveness of plant roots and uptake of water and microelements from the soil. Thus, it 

reduces the need for fertilization and irrigation, increases the resistance of the plant against 

drought and pathogens, and minimizes the stress to be experienced. Considering all its positive 

effects, it is necessary to increase the efforts and researches by spreading the use of mycorrhiza 

in plant production. 
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1- GİRİŞ 

Bitki köklerinde biyolojik ajan olarak görev yapan mikorizalar tarımsal üretimde verimi 

arttırmak ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla yaygın kullanım oranına sahiptir. Yapılan 

araşırmalarda bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yanı sıra teşhisi mikroskop altında 

yapılabilen ve çok miktarda hif üreten fungus türleri tarafından alındığı tespit edilmiştir 

(Bagyaraj and Manjunath 1981). Mikorizalar bitki kökleri ile bazı fungusların simbiyotik 

yaşayarak oluşturdukları yapıya denmektedir. Doğadaki bitki topluluklarının %96’nından 

fazlasını kök yapıları mikoriza mantarları ile karşılıklı simbiyotik yaşam içindedirler (Bagyaraj, 

1991). Bu simbiyotik yaşam gereği olarak bitki mikorizaya enerji kaynağı olarak karbon 

vermekte, buna karşılık mantar da bitkinin gereksinim duyduğu besin elementleri ve su alımını 

sağlamaktadır. Konukçul bitki mikoriza arasındaki simbiyotik ilişki ekosistemdeki besin 

döngüsü yanında, bitki topluluklarının canlılığının devamını sağlamaktadırlar (Harley and 

Smith 1983). 

Toprakta hareketliliği zayıf olan fosfor (P) gibi besin elementleri toprakta yetersiz olduğunda 

veya fikse edildikleri zaman bitki kökleri tarafından bitkinin gereksinimini karşılayacak oranda 

alınamamaktadır. Özellikle kök sistemi kalın olan bitki türleri oluşturdukları toplam kök yüzey 

alanları çok düşük olduğundan, bu tür bitkilerin büyüdükleri toprak ortamı ile bulaştıkları 

toplam yüzey alanları da az olmaktadır (Killham, 1995). Bunun doğal bir sonucu olarak 

bitkilere besin elementleri ve su yeterince sağlanamadığı durumlarda doğal gereksinimlerini 

karşılamak için bitkiler rizosfer pH’ sının değiştirilmesi, kök salgıları, kök morfolojisi ve 

fizyolojisinde değişimler yaratması ve mikroorganizmalarla simbiotik yaşam oluşturması gibi 

doğal adaptasyon mekanizmaları gerçekleştirmişlerdir. Mikroorganizmalardan, mikoriza 

mantarlarının gerçekleştirdiği simbiyotik ilişki ile gerek kök içinde gerekse kök dışında 

mantarın geliştirmiş olduğu hifler aracılığı ile bitki gelişimi için gerekli beslenme koşullarının 

oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Mikoriza sporları yapı, bitkilerdeki infeksiyon şekilleri ve kök içindeki morfolojik ve fizyolojik 

yapıları itibariyle taksonomik yönden büyük farklılık göstermektedirler (Hooker and Atkinson, 

1996). Mikoriza türleri bitki kök içindeki ve dışındaki görünümleri ve taksonomik özelikleri 

yönünden beş grup altında sınıflandırılmaktadır. Bu taksonomik farklılıklar aynı zamanda 

bitkilerin beslenme düzeyleri yönünden de farklılıklar göstermektedirler (Harley and Smith 

1983). Genelde bitki topluluklarının büyük çoğunluğu iki büyük mikoriza grubu olan endo ve 

ekto-mikoriza türleri tarafından infekte edilmektedirler. Ekto-mikoriza daha çok yüksek yapılı 

orman ağaçlarının kök yapılarında bulunmaktadır ve kök içindeki genel görünümü ve 

mikorizanın hifleri korteksteki hücreler arası boşlukları doldurması ve doldurulan ortamdaki 

381



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

"harting net" olarak adlandırılan hifler oluşturması ile bilinmektedirler (Jeffries and Dodd 

1991). Kökün dış yüzeyinde ise "mantle" örtü olarak adlandırılan kökçük görünümdeki çokça 

dallanmış hifler oluşmaktadır (Mışraklı, 2018). Bu kökçükler çevresini saran toprağa nüfuz 

ederek derinlerdeki besin elementlerinden yararlanmaktadırlar. Endo-mikoriza ise ekto-

mikorizanın aksine kortekste hem hücreler arası boşlukta hem de hücre içi boşluklarda 

oluşmaktadır (Jeffries and Dodd 1991). Mantar kortekste geliştiği için ortamda lipid 

bakımından zengin oval görünümlü yapılar oluşturulmaktadır ki bunlar "vesiküler" olarak 

adlandırılır. Vesiküllerin dışarıdan alınan besin elementlerini depo ettiği ve gereksinime göre 

içeriye saldığı tahmin edilmektedir (Killham, 1995). Ayrıca hücre içlerinde ağaçların kök 

yapılarındaki dallanmayı andıran yapılar oluşmaktadır ve buda "arbüsküler" olarak adlandırılır 

(Mışraklı, 2018). Mikorizanın arbüsküler sayesinde dışarıdan sağladığı besin elementlerini 

bitki dokularına aktardığı düşünülmektedir. Endo-mikorizanın birçok türü olmasına rağmen en 

yaygın olanları vesiküler ve arbüsküler oluşturmalarından dolayı bu grup mikoriza artık 

vesiküler-arbüsküler mikoriza (VAM) olarak bilinmektedir (Bagyaraj and Manjunath 1981). 

Dünyadaki çoğu topraklarda ve bitki toplulukları VA türü mikoriza ile infekte olduklarından 

günümüze kadar çokça ilgi duyulmuştur. VA mikorizanın topraktaki sporları, yapıları ve 

bitkiler tarafından infekte olmalar› yönünden farklılıklar göstermekte olup taksonomik olarak 

alt sınıflar olarak yeniden sınıflandırılmaktadırlar (Daniels vd., 1981). 

Arbüsküler mikorizal funguslar, bitki köklerinin topraktan bazı makro ve mikro besin 

maddeleri alımını arttırmaktadır (Cu, Zn, S, Ca, K, Fe, Mg, Mn, Cl, Br ve N) (Wu and Zou, 

2009).  AM fungusların besin elementi alınımını arttırarak bitkinin morfolojik yapısını 

kuvvetlendirdiği ve bitki dokularındaki kimyasal bileşikleri değiştirerek, kök hastalıklarını ve 

nematodları baskı altında tuttuğu bilinmektedir (Azcon-Aguilar and Barea, 1997). Bunun 

yanısıra; bitkinin kuraklık, tuzluluk, pH, toprak yapısı, ağır metal veya toksisite gibi çevresel 

ve kültürel stres faktörlerine karşı direncini arttırmaktadır (Davies et al., 1992). 

 

2. ARBUSKÜLER MİKORİZAL FUNGUSLARIN MEYVECİLİKTE KULLANIM 

ALANLARI İLE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 

2.1. Verim ve Kalite 

Mikoriza uygulamalarının bitkide çiçek ve meyve üretimini artırdığı, meyve boyutlarını pozitif 

yönde etkilediği, yapılan analizlerde meyvede şeker oranını ve organik asit içeriğini artırdığı 

ifade edilmiştir.  

Çilek bitkilerinde mikoriza uygulamalarının bitki gelişimi, verim ve kalite performanslarının 

değerlendirildiği bir çalışmada; toplam verimin % 80’lik kısmının mikoriza uygulaması yapılan 
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bitkilerden elde edildiği, uygulama yapılan bitkilerde yaprak alanının artış gösterdiği ve SÇKM 

içeriğinin arttığı bildirilmiştir (Ertan vd., 2007). 

Frac vd. (2009) malç materyali ve mikoriza uygulamasının yapıldığı farklı çilek çeşitlerinde 

verim ve meyve ağırlığı değerleri incelenmiştir. Mikoriza uygulanan bitkilerden kontrole göre 

daha ağır meyve elde edilmiştir. Bitki başına verim ise mikoriza uygulanan grupta kontrol 

bitkilerinden (malçsız) % 71 daha fazla 'Ekstra' meyvelerinin toplandığı bildirilmiştir. 

2.2. Çeliklerin Köklenmesi 

Kuşburnu türlerinin bazılarında özellikle odun çeliklerinde köklenme sorunu vardır. Nitekim, 

Tognoni ve ark. (1973), İtalya’da Rosa multiflora ve Rosa canina L. çelikleri ile yaptıkları 

köklendirme çalışmasında anaç olarak kullanılan doğal güllerden Rosa multiflora çeliklerinden 

%81 oranında köklenme elde ederken, Rosa canina L. çeliklerinden köklenme elde 

edememişlerdir. Çek Cumhuriyeti’nde ‘Karpatia’ kuşburnu çeşidinde kontrol çelikleri %5 

oranında köklenirken, 2500 ppm IBA uygulamasında %70 köklenme sağlanmıştır (Ivannicka 

ve Pastyrik, 1978). Tansı ve ark. (1996), kuşburnunun çelikle üretimde 20000 ppm IBA ile %29 

oranında başarı sağlamıştır. Ercişli (1996), Gümüşhane’de doğal kuşburnu bitkisinin çelikle 

çoğaltılması ile ilgili yapmış olduğu çalışmada köklenme oranlarının %3 ile %86 arasında 

değiştiğini bildirmiştir. Tipi (1996) kuşburnu odun çeliklerini Kasım sonu Aralık başlarında 

dikmiş ve Mayıs ayına kadar çeliklerin %60-70 oranında köklendiğini bildirmiştir. Güneş 

(1997) Tokat yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnu bitkisinin en uygun çelik alma zamanını 

araştırmıştır. Ekim ayında %40 olan köklenme oranı Aralık ayında %16’ya düşmüştür. Van’da 

yapılan bir araştırmada ise, en iyi köklenme oranı 2500 ppm IBA uygulanan Kasım ayı 

çeliklerinden elde edilmiştir (Yörük, 2004).  

Mikoriza mantarları konukçu bitkiden beslenerek yaşamını sürdürürken, bitkinin kök yüzey 

alanını genişleterek köklerin su ve besin maddesi alımını arttırır, toprağın yapısını iyileştirir. 

Çelikle çoğaltmanın güç olduğu bazı üzümsü meyvelerin çeliklerinde köklenme ortamına 

mikorizal mantar aşılanması kök hacmini artırarak, tür ve çeşitlere göre kontrolde %10-40 olan 

köklenen çelik oranını %70-90’a yükseltmiştir. Kontrol çeliklerinde 0.15-0.35 arasında değişen 

köklenme derecesini ise 1.20-1.40 skor değerlerine çıkarmıştır. Mavi yemiş (Vaccinium) de 

köklenme derecesi 1.45, köklenme yüzdesi %95’e kadar çıkmıştır (Linderman ve Call, 1977). 

Doku kültürü ile çoğaltılan orman güllerinde torf içeren şaşırtma ortamına mikorizal mantar 

aşılanmasının bitki gelişimini artırdığı saptanmıştır (Jansa and Vosatka, 2000). Toprak ve ark. 

(2014) karasal bölge ağaçlandırmalarında çok kullanılan Toros Sediri, Karaçam ve Saçlı Meşe 

türlerinde mikoriza aşılı fidanların kontrol fidanlara göre daha iyi bir gelişim gösterdiğini 

saptamışlardır. Sonuç olarak, yazar mikorizanın farklı koşullarda bitki gelişimini teşvik ettiğini 
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ve bitkilerin kurak koşullara dayanımını artırdığını göstermiştir. Scagel (2001), minyatür gül 

çeliklerinde mikoriza (Glomus intraradices) uygulamasının köklenme hormonunun etkisini 

artırdığını, daha fazla kök ağırlığı sağladığını saptamıştır. Köklenme ortamına aşılanan 

mikoriza (G. intraradices) miktarının artırılması kök büyümesini ve ağırlığını artırmıştır. Ancak 

mikoriza aşılama oranının 3 katına çıkarılması yan adventif kök oluşumunu artırırken, kök 

büyümesini değiştirmemiştir. Sonuç olarak, porsuk (Taxus × media ‘Hicksii’) gövde 

çeliklerinde köklenme ortamına mikoriza eklenmesinin hem köklenme miktarı ve hem de kök 

kalitesini olumlu etkilediği saptanmıştır (Scagel ve ark., 2003) 

2.3. Büyüme ve Gelişme 

Mikorizal mantarların besin maddeleri ve suyu daha etkin alarak, bitki kök yapısını ve 

kimyasını değiştirerek, hastalık etmenlerinin ve nematodların gelişimini kendi gelişimi 

aracılığıyla bastırarak toprak kaynaklı bu etmenlere karşı etkili olduğunu belirten birçok 

çalışma vardır. Konya’da bazı mikoriza ve bakteri uygulaması yapılan çilek bitkilerinde verim 

ve büyüme kriterleri incelenmiştir.  Mikoriza uygulamalarının Albion ve Kabarla çilek 

çeşidinde bitki yaş ağırlığı, bitki kuru ağırlığı, kök uzunluğu, bitki başına meyve verimi ve bitki 

başına meyve sayısını kontrole göre arttırdığı ifade edilmiştir. Ayrıca yapraktaki N, P, Fe, Cu, 

K ve Mg gibi besin elementi içeriklerinin kontrol uygulamasına göre artış gösterdiği 

bildirilmiştir. Araştırmacı, bakteri ve mikoriza ırklarının birlikte kullanıldığında, çilekte 

büyüme ve gelişme üzerine olumlu etkilerinin olduğunu belirtmiş ve büyümeyi teşvik etmek 

amacıyla kullanılabileceği sonucuna ulaşmıştır (Çiylez, 2019). 

2.4. Stres 

Mikorizal funguslar bitkilerin besin alımını arttırmalarının yanı sıra, bitkilerin strese karşı 

dayanıklılığını artırmakta, bitkinin büyümeyi teşvik edici maddeler (hormonlar) salgılamasını 

sağlamaktadırlar. Ayrıca bazı mikorizal funguslar, miselleri ile toprakta agregatlaşmayı 

artırarak toprak yapısının iyileşmesini sağlamaktadırlar. Turunçgil gibi mikorizaya bağımlılık 

gösteren çok yıllık bitkiler dikim öncesi mikoriza ile enfekte edildikleri zaman ömürleri 

boyunca mikoriza enfeksiyonu taşımakta ve simbiyotik yaşamlarına devam etmektedirler 

(Menge 1982; Chang ve Chien 1990).  

Ülkemizde artan plansız kentleşme, sanayileşme ve endüstriyel atıklar sebebiyle tarım alanları 

kaybedilmekte, var olan tarım alanları da hatalı gübreleme, yoğun pestisit ve kimyasal 

kullanımı ile elden çıkmaktadır. Bu faktörlerden her biri, bitki türlerinin dağılışını ve 

popülasyonun genetik yapısını farklı şekillerde etkilemektedir. Bunların etkileri birbirinden 

bağımsız olmayıp bitki üzerinde ortak etki yaratmaktadır. Dünyada kuraklığın artmasıyla tarım 

alanlarında susuzluk ile birlikte tuzlanma problemi ortaya çıkmaktadır. Düşük yağış, kaynak 
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sularının fazla kullanılması ve aşırı gübreleme uygulamaları tuzlulaşmayı artıran faktörlerdir. 

Tuzluluğun artmasıyla su alımı azaldığından, bitkide fizyolojik ve morfolojik değişiklikler 

ortaya çıkmaktadır. Tuzluluk sebebiyle bozulan tarım arazilerini iyileştirmek için yeni alternatif 

uygulamaların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Çok sayıda mikroorganizmanın farklı 

düzeylerdeki tuzlulukta bitki gelişimine olumlu yönde katkı sağlama yeteneğine sahip 

olabileceği ve arbusküler mikorizal mantar ile inoküle edilen bitkilerde olumlu etkiler 

sağlandığına ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ortak kanı; tuzluluk 

koşullarında bitki büyümesinin artması, arbusküler mikorizal mantar ile enfekte olan bitkilerin 

daha fazla miktarda mineral madde almalarından kaynaklanmış olduğudur. Mikoriza hifleri 

toprağın derinliklerine uzanarak, hareketsiz elementlerin absorbsiyonunu artırmakta, hiflerin 

topraktaki yüzey alanlarını genişletmektedir. Ayrıca Bitki Büyümesini Artırıcı Rizobakteriler 

de bitki gelişmesinde yararlı etkilere sahip olup, birçok üründe bitki büyümesi ve verimini 

artırabilmektedir. Bunlar toprak ve bitki rizosferinde bulunurlar, sürdürülebilir tarımda büyük 

bir öneme sahiptirler. Aminosiklopropan karboksilat deaminaze (ACCD) enzimi içeren bitki 

gelişimini teşvik eden bakteriler, özellikle farklı çevresel stres koşullarını takiben bitki etilen 

düzeyini azaltarak bitki büyüme ve gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Bunlar bitki gelişimini 

engelleyen aşırı su, organik kirleticiler, patojen, ağır metaller, yüksek tuzluluk ve kuraklık 

stresine karşı bitkilerde korunma sağlamaktadırlar. 

Mikoriza ile enfekteli fidanlar, araziye dikim sırasında şaşırtma şokuna, su ve diğer stres 

faktörlerine daha toleranslı olmakta, düşük verimli topraklarda bitki gelişimi daha iyi 

sağlanmakta ve fidan üretimi sırasında özellikle fosfor, çinko ve bakır kullanımını büyük 

oranda azaltmaktadır. Yapılan bir çalışmada, mikoriza uygulanmış ancak hiç P gübrelemesi 

yapılmayan Brezilya turuncu bitkileri, 50 kg/da P gübrelemesi yapılan mikorizasız bitkiler ile 

eşit büyüklükte gelişmişlerdir (Menge vd. 1977). Mikoriza inokulasyonu çok yıllık turunçgil 

ağaçlarının köklerine genellikle tohum ekimi veya çöğür şaşırtılması sırasında 

uygulanmaktadır. Olumlu etkileri ve ekonomikliği nedeniyle hiçbir girdi gereksinimi olmayan 

ve doğal gübre olarak bilinen mikorizanın kullanımı gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşma 

potansiyeli bulunmaktadır. Tuzlu alanlardan alınan doğal mikorizaların kültür bitkilerinde 

uyum sağladığı ve bitki gelişimi ile bitki besin elementleri alımına destek olduğu belirlenmiştir. 

Ancak, yapay ortam koşullarında (andezitik tüf: toprak: kompost - 6:3:1 v/v) yetiştirilen 

bitkilerde mikorizaların daha iyi çalıştığı ve mikoriza aşılamasının belli bir doza kadar tuz 

ilavesi sonucu oluşan strese cevap verdiği belirlenmiştir (Biçici 2011). 

Mikorizasız uygulamalarda ise artan dozlarda uygulanan fosforun bitki boylarını arttırdığı 

belirlenmiştir. Mikorizasız anaçlar çok yüksek oranda fosfor gübresi verilmediği süresince çok 
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zayıf gelişmiş veya hiçbir gelişme göstermemişlerdir. Mikorizanın tek başına ve fosforla 

birlikte uygulanması, yeşil aksamda yaş ve kuru ağırlığı arttırıcı bir etki gösterirken mikorizanın 

çinko ile birlikte uygulanmasında bu arttırıcı etki görülmemiştir. 

Mikoriza, bitki köklerinin etkinliğini, toprak veya konteynır ortamından su ve mikro 

elementlerinin alımını geliştirerek artırabilir. Bu durum, gübreleme ve sulama gereksinimlerini 

azaltmaya, bitkinin kuraklığa ve patojenlere karşı direncini artırmaya aynı zamanda bitki 

sağlığını ve gelişme gücünü artırmaya yardımcı olur ve stresi en aza indirir. Stresin en az düzeye 

indirilmesi özellikle önemlidir, çünkü daha az stres koşullarında patojen ve zararlılara karşı 

daha fazla bitki direnci oluşur ve böylece pestisit kullanımında azalma olur. 

Mikorizaların, çok zor koşullardaki kömür madenlerinin ağaçlandırılmasında, endo ve ekto 

mikorizal bitkilerin hayatta kalmasını ve büyümesini artırarak başarı sağladığı birçok örnekte 

görülmüştür. Toprak yapısı bozulmuş, sıkışmaya uğramış, drenaj ve havalandırma problemleri 

olan bozuk alanlar, konut yapım alanlarında da görülebilir. Fidanlıklardaki üretim sürecine 

mikorizayı dahil ederek birçok fırsat yaratılabilir. Bu şekilde, herhangi bir çalı veya ağaç 

formundaki süs bitkisi kullanılacağı peyzaj alanına nakledildiğinde, daha fazla stres direncine, 

yaşama ve yeniden büyüme kabiliyetine sahip olacaktır (Davies, 2008). 

Mikorizaların bağcılıkta ve bağ fidanı yetiştiriciliğinde kullanıldığı birçok çalışma ile 

bildirilmiş olup ana hatları ile sayladığı faydaların; Büyüme ve bitki beslenmesinin 

iyileştirilmesi, mikorizal simbiyosis sayesinde gübre ihtiyacının azalması, arbüsküler mikorizal 

simbiyosizin P, N alımını ve ayrıca diğer besin maddelerinin alımını artırması olduğu 

vurgulanmaktadır. Ayrıca bağcılıkta mikoriza kullanımının genel anlamda asmalarda abiyotik 

streslere toleransı artırdığı, su stresini azaltmada, kireçli topraklarla ve demir eksikliği ile baş 

etmede yardımcı olduğu, toprak tuzluluğuna ve ağır metal toksisitesine karşı toleransı artırdığı 

bildirilmiştir (Trouvelot vd., 2015). 

Kivi’nin (Actinidia deliciosa) üç farklı çeşidine (Liang, Ferguson, Hayward) ait çelikler 

kullanılarak yürütülen bir çalışmada, 3 farklı gübre dozu ve 5 farklı mikoriza aşılama oranı 

kullanılmıştır. Çelikler, sera koşullarında ve turba pomza taşı karışımı ortamda 130 gün süre 13 

ile büyütülmüşlerdir. Çalışmada, fosforlu gübrelemenin sürgün uzunluğunu ve ağırlığını 

sırasıyla %170 ve %145 arttırdığı, mikorizal aşılamanın da inokulumun miktarına ve 

inokulasyon sonrası geçen süreye bağlı olarak sürgün uzunluğunu ve ağırlığını sırasıyla %294 

ve %265 oranında artırdığı bildirilmiştir. Kivi çeliklerinin köklerinde, kullanılan inokulumun 

ortamdaki karışım oranına ve inokulasyon sonrası geçen süreye bağlı olarak %11 ila %56 

arasında değişen kök kolonizasyon oranları belirlenmiştir. En uygun bitki büyümesinin 1000 
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gr/m3 süper fosfat gübrelemesinde ve 50 litre/m3 mikoriza inokulumu konsantrasyonlarında 

sağlandığı bildirilmiştir (Powell and Santhanakrishnan, 1986). 

2.5. Hastalık ve Zararlı 

Bayözen (2007), mikorizal fungusların çilek bitkisinin gelişimine ve bazı hastalık gelişimine 

olan etkisini incelemiştir. Mikorizalı bitkilerin, R. solani (Rsç) ile inokule edilen bitkilere ve 

kontrol bitkilerine göre en yüksek yaprak ve kardeş bitki sayısına sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Yeşil aksam yaş ve kuru ağırlığı açısından mikoriza uygulanan bitkiler ile kontrol bitkileri 

arasında istatistiksel farklılık olmasa da Rsç ile inokule edilen bitkilerde bu farklılık önemli 

bulunmuştur. Mikorizalı bitkiler kök gelişimi açısından diğer bitkilere göre daha fazla ön plana 

çıkmıştır. 
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ÖZET 

Modern meyvecilikte verim ve kaliteyi etkileyen temel unsur budama ve terbiye sistemlerinin 

kullanımıdır. Bitkileri en kısa zamanda ürüne yatırmak ve onları uzun süre verimli tutmak, 

karbon asimilasyonunu artırarak ışıklanmayı sağlamak ve yaprak alanının artırmak amacıyla 

bodur meyvecilikte terbiye sistemlerinin kullanımı önemlidir. Çalışmamızda Slender Spindle, 

Vertical Axis, Hytec ve Modifiye Lider terbiye sistemleri uygulandı. M26 ve MM 106 

anaçlarına aşılı Braeburn ve Red Chief elma çeşitlerinde meyve kabuk rengi değerleri incelendi. 

Araştırma sonunda aynı ağaç yoğunluğunda meyve renk oluşumuna terbiye sistemlerinin etkisi 

olduğu, ağaç boyuna ve taç içindeki gölgeleme oranına göre renk değerlerinin değiştiği tespit 

edildi.  

Anahtar kelimeler: M26, MM106, terbiye, meyve kalitesi, renklenme 
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THE EFFECTS OF TRAINING SYSTEMS ON COLORING IN BRAEBURN AND 

RED CHIEF APPLE CULTIVARS ON M26 AND MM106 ROOTSTOCKS 

 

 

ABSTRACT 

The main factor affecting yield and quality in modern fruit growing is the use of pruning and 

training systems. It is significant to use training systems in dwarf fruit growing in order to invest 

the plants in the crop as soon as possible and to keep them productive for a long time, to provide 

light by increasing carbon assimilation and to increase the leaf area. In our study, Slender 

Spindle, Vertical Axis, Hytec and Modified Leader training systems were trained. Fruit skin 

color values of braeburn and Red Chief apple cultivars grafted on M26 and MM 106 rootstocks 

were investigated. At the end of the research, it was determined that the training systems had 

an effect on the fruit color formation at the same tree density, and the color values changed 

according to the tree height and the shading ratio in the canopy.  

Keywords: M26, MM106, traninig system, fruit quality, coloring 
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GİRİŞ 

Türkiye özellikle yumuşak çekirdekli meyve türlerinin yetiştiriciliğinde özellikle elma ve armut 

gibi meyve türleri başta olmak üzere önemli değişim içerisindedir. Yetiştirme tekniği 

bakımından en önemli değişim ise bodur meyveciliktir. Bodur meyve yetiştiriciliği Avrupa ve 

Amerika’da artık bir standart halini almış olmasına rağmen Türkiye’de henüz istenilen seviyede 

değildir. Bodur meyve yetiştiriciliğinin en yaygın olduğu tür elmadır.  

Elma, dünyada yetiştiriciliği en fazla yapılan meyve türlerinden biridir. Ülkemizde yıllık 

ortalama 2.500.000 ton üretim gerçekleşmektedir. Bu üretimin Türkiye ancak, 50.000 ton gibi 

sembolik bir miktarını ihraç edebilmektedir. Yüksek meyve kalitesi tüm üreticilerin, özellikle 

de sofralık meyve üreticilerinin isteğidir. Çünkü ihraç pazarlarında belirleyici detay ürünlerin 

bir örnek kalitesinde olmasıdır. Meyve veren dalcıkların ve yakınındaki yaprakların, çok iri 

meyve geliştirmek ve meyve renklenmesini artırmak için, yeterli güneş ışığı almaları gerekir. 

Kuvvetli ya da orta kuvvetli anaçlara aşılı büyük ağaçlarda, tacın büyük bir kısmı gölgelenir ve 

yüksek meyve kalitesi için ihtiyaç duyulan güneş ışığından daha az faydalanılır. Bodur anaçlar 

üzerindeki ağaçlarda tacın çok büyük bir oranı yeterli güneş ışığı alır.  Bu nedenle yüksek ve 

kaliteli erkenci üretiminin gerekliliği yoğun dikim sistemlerinde bodur anaçlar üzerine aşılı 

çeşitlerde telli terbiye sistemlerinin kullanımı önemlidir. Başarılı bir bodur elma bahçesi 

sistemi, anaç, ağaç sıklığı, ağaç düzenlemesi, fidan kalitesi, destek sistemi, budama ve terbiye 

teknikleri gibi sistem elemanlarının bir araya getirilip düzenlenmesiyle oluşur. Bu düşünceden 

hareketle planlamış olduğumuz çalışmada M26 ve MM 106 anaçları üzerine aşılı Braeburn ve 

Red Chief elma çeşitlerinin renklenmesinde terbiye sistemlerinin etkisi değerlendirilmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Deneme Alanı Özellikleri 

Bu çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve 

Uygulama Bahçesi'nde TÜBİTAK TOVAG 106 O 096 nolu proje kapsamında 2006 yılı Aralık 

ayında kurulmuş olan destek sistemli bodur elma bahçesinin bir bölümünde 2008-2009 

yıllarında yürütülmüştür. Çalışmanın bitkisel materyali M 26 ve MM 106 anaçları üzerine aşılı 

Braeburn ve Red Chief elma çeşitleridir.  

Anaç ve Çeşit Özellikleri 

M 26 Anacı: East Malling Araştırma İstasyonu'nda M 9 x M 16 melezi olarak 1959'da elde 

edilmiştir. Üzerine aşılanan çeşitleri standart'ın % 40-50'si kadar geliştiren M9'dan   daha 

kuvvetli, MM 106'dan daha bodur bir anaçtır. Ortalama verim etkinliği, meyve kalitesi ve 

renklenme M 9'a göre daha iyidir. Kök sürgünü oluşturmamaktadır. Oldukça yüzlek köklü 
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olduğundan sulama düzenine dikkat edilmeli ve kuraklıktan sakınılmalıdır. Bu anaç kök boğazı 

çürüklüğüne orta derecede, ateş yanıklığına ise oldukça hassastır (Tukey, 1964; Özkan, 2005). 

MM 106 Anacı: Erkencilik özelliği sebebi ile bu anaç çok hızlı bir şekilde ün kazanmıştır. 

Northern Spy x M9 çaprazlamasıdır. Üzerine aşılı elma çeşitlerini % 25-40 oranında 

bodurlaştırır. M9'dan sonra en yaygın olarak kullanılan bu anaç odun çelikleri ile kolay 

köklenmektedir. Stool bed ve tepe daldırması ile kolaylıkla çoğaltılabilmektedir. Fidanlıkta 

sürgünler, dik, tüylü ve belirgin nodlara sahiptir. Yaprakları geniş, düz ve alt yüzeyleri parlaktır. 

MM106 üzerindeki ağaçlar toprağa iyi tutunabilen, sağlam bir kök sistemine sahiptir. Kök 

sürgünü oluşturmaz ve yarı bodurdurlar. Elma çöğür anaçlarının % 60-75'i kadar küçük ağaç 

oluştururlar ve çok verimlidirler. Geç yaprak döker ve yavaş dormansiye girerler. Bu sebeple 

sonbaharda ani sıcaklık değişimlerinde gövde zararlanmaları artabilir (Özçağıran ve ark., 

2004). 

Braeburn : 1952 yılında Nelson tarafından Yeni Zelanda'da Lady Hamilton x Grany Smith 

mutantı olarak geliştirilmiştir. Yeni Zelanda Braeburn çeşidinin en yoğun üretildiği ülkedir. 

Bunun yanı sıra Arjantin ve Şili'de de geniş üretim alanına sahiptir ve Avrupa'da da üretimi 

hızla artmaktadır (Robinson, 2003). Orta kuvvette, oldukça erkenci, dikim yılından itibaren 

çiçek oluşturabilen, yüksek yoğunluktaki dikim sistemleri için uygun bir çeşittir. Fuji ve Rome 

Beauty çeşitlerine göre yaklaşık 1 hafta erkenci ve hasat tarihi tam çiçeklenmeden 150-170 gün 

sonradır. Orta büyüklükte ve konik- yuvarlak yapıda olan meyvelerinde renk, sarı zemin 

üzerine kırmızı çizgilidir, sap ise orta uzunluktadır. Meyveler güneş yanıklığına hassastır. 

Meyve eti soluk krem renginde, gevrek, sert ve çok sulu, tatlı-ekşi karışımı hoş lezzetlidir. 

Zamanında hasat edildiğinde depolanma özelliği çok iyidir. Külleme ve karalekeye hassastır. 

Tozlayıcıları Imperial Gala, Smoothee, Pink Lady, Golden Delicious ve Granny Smith'dir 

(Catherine, 1993). 

Red Chief: Orjini Amerika Birleşik Devletleri olup Red Delicious'un mutantıdır. Tatlı, sulu, 

kremsi beyaz meyve etli, orta iri ve iri büyüklükte parlak, albenili, kırmızı renkli bir elma 

çeşididir. Ağacı zayıf, dik/yarı dik, meyvesi iri ve kırmızı renklidir. Ticari değeri yüksek bir 

çeşittir. Tozlayıcıları Golden grubu, Grany Smith, Gala grubu, Fuji ve Braeburn'dür (Yaşasın 

ve ark., 2006). Red Delicious gruplarının en yaygın olanıdır. Yüksek verimli bir çeşittir. Ekim 

ayının 1. ve 2. Haftalarında satışa sunulabilmektedir. Soğuk depolarda Nisan ayına kadar, 

kontrollü Atmosfer depolarda ise 10 ay süre ile muhafaza edilebilmektedir. Toprak yapısına 

göre M 26, MM 106 ve MM 111 anaçlarında çok iyi performans gösterirler. Seyreltme ve 

dal bağlaması yapıldığında, her yıl çok iyi verim alınabilir (Chatharine 1993). 
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Terbiye Sistemleri 
Çizelge 1.Projede yer alan elma çeşitleri, anaçları ve terbiye sistemleri 

Çeşit Anaç Terbiye sistemi Sıra arası x sıra üzeri 

mesafeler (m) 

   Ağaç    sayısı 

(adet/ha) 

Braeburn  

Red Chief 

M 26 Slender Spindle Vertical 

Axis Hytec 

3,5 x 1,5 

3,5 x 1,5 

3,5 x 1,5 

   1904 

   1904 

   1904 

Braeburn  

Red Chief 

 

MM 106 

Vertical Axis Hytec 3,5 x 1,5 

3,5 x 1,5 

1904 

1904 

Braeburn  

Red Chief 

 

MM 106 

 

Modifiye lider 

4,0 x 2,0 1250 

 

Slender Spindle: Sistemde iyi şekillenmiş bir “ince iğ” elde etmek için, dallanmış, 2 yaşlı 

fidanlar en iyi dikim materyalidir. Ancak ülkemizde çoğunlukla bir yaşlı dallanmamış fidanlar 

kullanılır. Bir yaşlı fidanların tepeleri, yerden itibaren 75–85 cm yükseklikten kesilmeleri 

gerekir. İlk gelişme mevsimi sonunda, ana gövde üzerinde bulunan ve yerden itibaren 40 cm’ye 

kadar olan dallar çıkartılır. Yan dallar ilk gelişme mevsiminin sonunda, iple aşağı doğru geniş 

açı yapacak şekilde bağlanmak veya ağırlık asmak suretiyle eğilirler. İkinci gelişme mevsimi 

sonunda yapılacak budamada lider dalın uzantısı zig-zag gelişmeye imkan verecek şekilde, 

bununla rekabet edebilecek olan dalla değiştirilir. Yan dallarda uç alma ve dipten çıkarma 

yapılmaz. Ancak çok dik dal varsa dipten çıkarılmalıdır. Üçüncü gelişme mevsimi sonunda 

yapılacak budamada, önceki yıllarda olduğu gibi, zig-zag gelişmeyi sağlamak için lider dalın 

uzantısı değiştirilir. Eğilebilecek derecede ve yatay durumdaki dallar kesinlikle çıkarılmayıp 

aşağıya doğru eğilmelidir. Daha önceki yıllarda lider dalda yapılmış olan sert kesim sonucunda, 

çatı üzerinde oluşan kuvvetli dallarda, uç kesimi yapılmaksızın dipten çıkarma işlemi 

yapılmalıdır. Dördüncü ve daha sonraki mevsimlerin sonunda yapılacak budamada, eğer ağaç 

yüksekliği kabul edilebilir yükseklik olan 2,5 m’yi geçmiş ise, her budama mevsiminde bir ve 

daha yaşlı dallarda kısaltma tipi budama yapılabilir. Özellikle ağacın tepesinde oluşan ve 

kuvvetli gelişen dallarda dipten çıkarma yapılmalıdır.  

Vertical Axis: Vertical Axis Terbiye Sistemi Vertical axis sistemi, tek bir dikey gövde ve 

üzerinde küçük çaplı meyve dallarının yer aldığı bir terbiye şeklidir. Bu sistemde asıl amaç 

fizyolojik dengeyi en az budama ile sağlamaktır. Vertical axis sistemi ile bodur anaçlar 

kullanılarak yoğun dikimler yapılabilmekte ve erken yaşlarda verime geçirilebilmektedir. Bu 

sistem Lespinasse tarafından 1970’li yılların sonunda Fransa’nın Güney bölgesinde 

geliştirilmiştir. Sistemin uygulandığı bahçelere sıra üzeri 1-2 m ve sıra arası 3-4 m olacak 

şekilde hektara 1000-2500 ağaç dikilebilmektedir. Bu sistem çoğunlukla M9 ve M26 anaçları 

üzerindeki ağaçlara uygulanmaktadır. Ağaçlar tek, çift veya 3 telli sistemle desteklenebilmekte 

ve boyu 3 m yüksekliğe kadar ulaşabilmektedir (Lespinasse and Delort, 1986). 
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Hytec (Hybrid Tree Cone): Hytec sistemi; Slender spindle ile vertical axis sisteminin 

özelliklerinin birleştirildiği bir sistemdir. Dünyada M9, M 26 ve M 7 anaçlarına benzer gelişme 

gösteren anaçlar üzerindeki ağaçlara uygulanmaktadır. Ağaçlara aynen slender spindle 

sistemindeki gibi S şekli verilmekte ve ağaç boyu slender spindle sisteminde ortalama 2.5 m 

iken, Hytec’te 3.5-4.0 m ye kadar çıkabilmektedir. Başlangıçta slender spindle sistemine 

benzer, ancak ileriki yıllarda ağaçların gelişimine göre farklılık arzeder (Barritt, 2000). 

Modifiye Lider: Modifiye Lider terbiye sistemi bir gövde üzerinde düzenli aralıklarla 

dağılmış 3-5 adet ana dalın meydana getirdiği bir şekildir. Kuvvetli ve dipten itibaren sürgün 

yapan yumuşak ve sert çekirdekli meyve tür ve çeşitleri için uygundur. Zayıf gelişen ve dipten 

itibaren veya gövde üzerinde düzenli dağılmış dal yapmayan tür ve çeşitlere bu şekli vermek 

güçtür. Bu sistemin en belirgin üstünlüğü goble ve diğer sistemlere göre çatal dallarının daha 

kuvvetli teşekkül etmesidir. Ayrıca, gövde üzerindeki yan dallar arasındaki mesafe, diğer 

sistemlere göre daha fazla olduğu için ağaç daha dayanıklıdır ve daha fazla yük taşımaktadır. 

Bu sistemde çatıyı meydana getirecek yan dallar farklı uzunlukta kesilmektedir. Buna göre lider 

dala en yakın olan uçtaki ana dal en fazla uzunluğa sahip olmakta, bu uzunluk ağacın aşağısına 

doğru giderek azaltılmaktadır. Bu durum farklı kalınlıkta dalların meydana gelmesine sebep 

olmakta ve böylece çatallar (köşeler) daha kuvvetli gelişmektedir (Anonim 2022). 

İncelenen Özellikler 

Meyve kabuk ve et rengi: Her ağaçtan alınan 10 adet meyvede meyve kabuğunun zemin 

ve yanak rengi, “CR 300 model Minolta Colorimeter” ile ölçülmüş ve L, a, b değerleri beyaz 

plakaya göre kalibrasyon yapılarak belirlenmiştir. Bu sistemde 4 filtre kullanılarak L, a, b renk 

değerleri elde edilmektedir. L, a, b değerleri 3 boyutlu koordinat sistemi ile verilmekte ve bu 

koordinat sisteminde L değeri dikey eksende parlaklıktan koyuluğa gidişi belirtirken +a 

kırmızılığa, -a yeşilliğe, +b sarılığa, -b ise maviliğe gidişi göstermektedir (Şekil 1) (Krokida et 

al., 2000). 

 

Şekil 1. L.a.b. koordinat sistemi (Krokida et al., 2000). 
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Deneme planı ve verilerin değerlendirilmesi 

Deneme parselinde çeşit/anaç kombinasyonları ve terbiye sistemleri için toplam 6 sıra 

kullanılmıştır. Her sıranın yarısında Braeburn ve diğer yarısında Red Chief elma çeşitleri yer 

almaktadır. Her iki elma çeşidi sıraların 3'ünde        M 26 ve 3'ünde MM 106 anacı üzerindedir. 

M 26 anacının kullanıldığı üç sıra ve MM 106 anacının kullanıldığı iki sırada aralık mesafeler 

3,5 x 1,5 m; MM 106 anacının kullanıldığı bir sırada ise 4,0 x 2,0 m'dir. M 26 anacının 

kullanıldığı her sırada Slender Spindle, Vertical Axis ve Hytec sistemleri uygulanmıştır. MM 

106'nın kullanıldığı sıra arası ve üzeri mesafeleri 3,5 x 1,5 m olan her sırada Vertical Axis ve 

Hytec sistemlerinin her ikisi de uygulanmıştır. Her iki anaç için de her sıra bir tekerrür olarak 

değerlendirilmiştir. Bununla birlikte MM 106 anacının kullanıldığı sıra arası ve üzeri mesafeleri 

4,0 x 2,0 m olan tek sırada sadece Modifiye Lider sistemi uygulanmıştır. 

İstatistik Analiz 

Deneme tam şansa bağlı deneme deseninde faktöriyel düzende 2 çeşit ve 4 terbiye sisteminde 

3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her tekerrürde 6 ağaç kullanılmıştır. Veriler toplandıktan sonra 

SAS paket programı kullanılarak varyans analizi yapılmış uygulama ortalamaları ise Duncan 

çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

2008-2009 yıllarında anaç/çeşit/terbiye sistemi kombinasyonuna ait meyvelerin renk değerleri 

Çizelge 4.8'de sunulmuştur. Denemenin ilk yılında (2008) L değeri meyve yanak kısmında 

49,28 (Red Chief/M 26/Vertical Axis) ile 58,54 (Braeburn/M 26/Hytec)  arasında iken meyve 

zemininde 49,91 (Red Chief/M 26/Hytec) ile 58,56 (Braeburn/M 26/Hytec) arasında 

belirlenmiştir. Kırmızı rengi temsil eden "a" değeri meyve yanak kısmında 6,88 (Braeburn/M 

26/Hytec) ile 14,81 (Red Chief/M 26/Slender Spindle) arasında, meyve zemininde ise 6,86 

(Braeburn/M 26/Hytec) – 14,69 (Red Chief/M 26/Slender Spindle) değerlerinde, b değeri 

meyve yanak kısmında 21,75 (Red Chief/ M26/Vertical Axis) – 32,06 (Braeburn/M 26/Hytec) 

iken meyve zemininde 22,50 (Red Chief/ M26/Hytec) – 32,07 (Braeburn/M 26/Hytec) 

aralığında bulunmuştur (Çizelge 2). 

Denemenin ikinci yılında (2009) meyve yanak kısmında L değeri 34,09 (Red  Chief/ 

M26/Vertical Axis) – 49,89 (Braeburn/M 26/Slender Spindle) arasında tespit edilirken meyve 

zemininde 34,97 (Braeburn/M 26/Vertical Axis) – 47,51 (Red Chief/M 26/Slender Spindle) 

arasında belirlenmiştir. Yanakta a değeri 19,50 (Braeburn/M 26/Slender Spindle) – 23,68 (Red 

Chief/ M26/Vertical Axis) aralığında, zeminde ise 21,20 (Red Chief/M 26/Slender Spindle) ile 

23,72 (Red Chief/M26/Vertical Axis) olarak belirlenirken b değeri incelendiğinde yanakta 7.02 
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(Red Chief/M 26/Slender Spindle) – 21,75 (Braeburn/M 26/Slender Spindle) aralığında 

zeminde ise 7,95 (Braeburn/M 26/Vertical Axis) – 18,50 (Red Chief/ M 26/Hytec) olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 2). Meyve üst rengi kırmızı olan Red Chief ve Braeburn çeşitlerinde 'a' 

değerinin 2008 ve 2009 yıllarında Vertical Axis sisteminde daha yüksek olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu veriler aynı ağaç yoğunluğunda meyve renk oluşumuna terbiye sistemlerinin 

etkisi olduğunu ve ağaç boyuna ve taç içindeki gölgeleme oranına göre renk değerlerinin 

değiştiğini ifade eden araştırma bulgularını desteklemektedir. Nitekim Wertheim ve ark. 

(1986), Slender Spindle sisteminde North Holland Spindle sistemine göre daha iyi renklenme 

sağlandığı ve meyve iriliği ile meyve rengi bakımından ağaç sıklığının ve dikim sisteminin 

fazla etkili olmadığı belirtirken, Lespinasse et al., (1992), Vertical Axis sisteminin ışıklanma 

ve meyve rengi oluşturma yönünden en iyi sistem olduğunu ifade etmişlerdir. Barritt (1998), 

yaptığı benzer bir çalışmada en iyi renklenmenin Vertical Axis sisteminde oluştuğunu saptamış 

ve ağaç boyu arttıkça daha iyi renklenmenin sağlandığını, Marini ve Barden (2004), renklenme 

üzerine yaptıkları çalışmada Vertical Axis terbiye sisteminin diğer sistemlere göre % 70'ten 

fazla oranda kırmızılık oluşturduğunu, Slender Spindle terbiye sisteminde bu oranın daha 

düşük olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre Slender Spindle ve Hytec 

sistemlerinde yüksek gölgeleme oranına rağmen a değerlerinin Vertical Axis sistemine göre 

çok düşük değerde olmaması uygulanan dikim mesafesinin renklenme üzerine olumlu etkisinin 

olduğunu göstermiştir. Nitekim Mika ve Piskor (1996), bahçe sistemlerinde en iyi meyve 

kalitesi amacıyla bodur anaçlar için 3,5x1,5 m, yarı bodur anaçlar için ise 4x2,5 m dikim 

aralıklarını önermişlerdir. Baytekin (2006), Tokat'ta yaptığı bir çalışmada ‘a' değerini 

Braeburn/M9 kombinasyonunda 18,08 Red Chief/MM106 kombinasyonunda 26,13 

değerlerinde elde ederek bizim araştırma bulgularımızla benzer sonuçları almıştır (Çizelge 3). 
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Çizelge 2. M 26 anacı üzerinde Braeburn ve Red Chief çeşitlerinde meyve kabuk rengi değerleri 
Çeşit Terbiye 

Sistemi 

Yanak rengi 

L a b 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

 

 

Breaburn 

 

Slender Spindle 56,70 49,89 8,78 19,50 31,03 21,75 

Hytec 58,54 47,22 6,88 20,77 32,06 19,08 

Vertical Axis 58,10 49,03 14,10 21,85 31,74 20,56 

 

 

Red Chief 

Slender Spindle 49,79 34,46 14,81 22,07 23,37 7,02 

Hytec 49,77 35,28 12,33 23,61 22,36 8,69 

Vertical Axis 49,28 34,09 12,72 23,68 21,75 8,46 

Zemin Rengi 

 

 

Breaburn 

 

Slender Spindle 56,84 36,84 8,61 22,01 31,17 8,12 

Hytec 58,56 36,90 6,86 23,44 32,07 9,73 

Vertical Axis 58,15 34,97 14,12 23,30 31,78 7,95 

 

 

Red Chief 

Slender Spindle 49,94 47,51 14,69 21,20 23,44 18,05 

Hytec 49,91 45,37 12,08 23,25 22,50 18,50 

Vertical Axis 50,33 46,41 11,45 23,72 22,55 18,05 

 

2008-2009 yıllarında MM 106 anacı üzerinde farklı çeşitlerin renk değerleri Çizelge 4.16'da 

sunulmuştur. Denemenin ilk yılında (2008) meyve yanak kısmında L değeri 48,02 

(Braeburn/MM 106/Hytec) ile 58,54 (Braeburn/MM 106/Vertical Axis) arasında iken meyve 

zemininde 48,11 (Braeburn/MM 106/Hytec) – 58,19 (Braeburn/MM 106/Vertical Axis) 

arasında değişmiştir. "a" değeri meyve yanak kısmında 5,15 (Braeburn/MM 106/Vertical Axis) 

ile 15,81 (Braeburn/MM 106/Hytec) arasında meyve zemininde ise 5,10 (Braeburn/MM 

106/Vertical Axis) – 15,71 (Braeburn/MM 106/Hytec değerlerinde, b değeri meyve yanak 

kısmında 22,15 (Braeburn/MM 106/Hytec) – 32,30 (Braeburn/MM 106/Vertical Axis) iken 

zeminde 22,22 (Braeburn/MM 106/Hytec) – 32,31 (Braeburn/MM 106/Vertical Axis) 

aralığında bulunmuştur (Çizelge 2). 

Denemenin ikinci yılında (2009) meyve yanak kısmında L değeri 33,80 (Red Chief/MM 

106/Vertical Axis) – 50,84 (Braeburn/MM 106/Hytec) arasında tespit edilirken meyve 

zemininde 35,05 (Braeburn/MM 106/Modifiye Lider) – 46,18 (Red Chief/MM 106/Hytec) 

arasında belirlenmiştir. Yanakta a değeri 14,86 (Braeburn/MM 106/Hytec) – 25,94 (Red 
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Chief/MM 106/Modifiye Lider) aralığında, zeminde ise 20,62 (Red Chief/MM 106/Hytec) ile 

26,92 (Braeburn/MM 106/ Modifiye Lider) olarak belirlenmiştir. b değeri incelendiğinde 

yanakta 8,23 (Red Chief/MM 106/Hytec) – 22,32 (Braeburn/MM 106/Hytec) aralığında 

zeminde ise 7,13 (Braeburn/MM 106/Modifiye Lider) – 20,20 (Red Chief/MM 106/Modifiye 

Lider) olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). Araştırma sonuçlarına göre 2008 ve 2009 yıllarında 

yanak ve zeminde her iki çeşitte ‘a' değerleri bakımından incelendiğinde 4x2 m mesafe ile 

uygulanan Modifiye Lider sisteminde diğer sistemlere göre kırmızı renk oranının daha yüksek 

çıkması meyve renk oluşumunda ağaç yüksekliği ile birlikte dikim sıklığının da etkisi olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Modifiye Lider ve Vertical Axis sistemlerinin her ikisi de taç içerisinde 

yeterli ışık dağılımının sağlanabildiği sistemler olduğundan ‘a' değerleri birbirine yakın 

sonuçlar vermiştir (Çizelge 2). Baytekin (2006) farklı anaç ve çeşit kombinasyolarının meyve 

rengi üzerine etkisini incelediği araştırmasında Red Chief/MM 106 kombinasyonunda a 

değerini 26,13 olarak tespit etmiştir 

Çizelge 3. MM 106 anacı üzerinde Braeburn ve Red Chief çeşitlerinde meyve kabuk rengi değerleri 
Çeşit Terbiye 

Sistemi 

Yanak rengi 

L a b 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

 

 

Breaburn 

 

Vertical Axis 58,14 48,59 5,15 20,31 32,30 19,57 

Hytec 48,02 50,84 15,81 14,86 22,15 22,32 

Modified Lider * 42,76 * 23,86 * 14,62 

 

 

Red Chief 

Vertical Axis 51,71 33,80 9,90 22,88 25,78 8,68 

Hytec 50,54 34,86 11,49 21,65 23,35 8,23 

Modified Lider * 34,63 * 25,94 * 10,30 

                                     Zemin Rengi 

 

 

Breaburn 

 

Vertical Axis 58,19 36,22 5,10 23,78 32,31 8,81 

Hytec 48,11 38,99 15,71 22,42 22,22 12,75 

Modified Lider * 35,05 * 26,92 * 7,13 

 

 

Red Chief 

Vertical Axis 52,95 40,79 8,69 26,18 27,03 15,60 

Hytec 51,32 46,18 10,58 20,62 23,97 18,75 

Modified Lider * 45,21 * 25,91 * 20,20 

*Modifiye Lider sistemi uygulanan fidanlarda 2008 yılında meyve oluşmamıştır. 
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SONUÇ 

Türkiye’de meyve tüketicisi meyvelerde tat ve besin değerinden önce görünüş ve renklenmeye 

önem vermektedir. Elma ticaretinde de renklenme en önemli ticari ölçütlerden bir tanesidir. Bu 

nedenle yetiştirilen tür ve çeşide özgü rengi yakalamak elma üretiminin temel koşullarından 

birisidir. Renk özellikleri bakımından elma çeşitleri arasında önemli farklılıklar olmasına 

rağmen meyve üst renk oluşumu güneşlenme, ışık, sıcaklık, anaç, terbiye sistemi gibi pekçok 

faktörün etkisi altındadır. Nitekim bizim çalışmamız farklı terbiye sistemlerinin renklenme 

üzerine farklılıklar oluşturduğunu göstermiştir. Çalışmada aynı dikim yoğunluğunda bile 

terbiye sistemlerinin renklenme üzerine etkisinin yanı sıra farklı dikim yoğunluklarının da renk 

üzerine önemli etkisi saptanmıştır.  
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İKİNCİ ÜRÜN SOYADA ÇİNKOLU VE ORGANİK GÜBRE UYGULAMASININ 

TANE VERİMİ VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
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ÖZET 

Çalışma Aydın Söke Ovası koşullarında 2020 yılı üretim sezonunda yürütülmüştür. İkinci ürün 

olarak yetiştirilen sonya isimli soya çeşidinde 4 farklı çinko dozu (0-3-6-9 kg/da) ile bu dozlara 

ilave hayvansal kaynaklı amino asit içeren sıvı organik gübre uygulaması (3 kg/da Zn+organik 

gübre; 6kg/da Zn+organik gübre; 9 kg/da Zn+organik gübre) yapılmıştır. Bu gübrelerin tane 

verimi ve bazı verim unsurları üzerine etkileri araştırılmıştır. İlk bakla yüksekliği, bitki boyu, 

SPAD (bitki klorofil içeriği), bitki sap kalınlığı, bakla uzunluğu, bitkide bakla sayısı, baklada 

tane sayısı, yüz tane ağırlığı ve tane verimi özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, bitkide 

bakla sayısı, yüz tane ağırlığı ve tane verimi üzerine çinkolu gübre ve organik gübre etkisi 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Soya, ikinci ürün, tane verimi 
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT ZINC FERTILIZER 

APPLICATIONS ON SOME YIELD PROPERTIES AND GRAIN YIELD IN 

SOYBEAN SECOND PRODUCT 

 

 

ABSTRACT 

The study was carried out in the conditions of Aydın Söke Plain in the 2020 growing season. 

In the soybean cultivar named sonya grown as a second crop, 4 different zinc doses (0-3-6-9 

kg/da) and liquid organic fertilizer containing amino acids of animal origin in addition to these 

doses (3 kg/da Zn + organic fertilizer; 6 kg/da Zn + organic fertilizer; 9 kg/da Zn) + organic 

fertilizer). The effects of these fertilizers on grain yield and some yield components were 

investigated. First pod height, plant height, SPAD (plant chlorophyll content), stem thickness, 

pod length, pod number, pod number per plant, number of pods per pod, hundred-seed weight 

and grain yield were investigated. As a result of the study, the effect of zinc fertilizer and 

organic fertilizer on the number of pods per plant, hundred-seed weight and grain yield were 

found to be statistically significant. 

Keywords: Soybean, second crop, seed yield. 
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GİRİŞ 

Soya, içerdiği yüksek protein oranı (% 35-45) ile baklagiller içerisinde önemli bir yere sahiptir, 

ayrıca dane karbonhidrat (% 30), yağ (% 18-24), mineral madde (% 5) ile antioksidanlar ve 

vitaminler içermektedir. 

Dünya soya üretiminin önemli bir bölümü ABD (121 milyon ton) ve Brezilya (119 milyon ton) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD, Brezilya ve Arjantin’in dünya soya üretiminden aldıkları 

pay sırasıyla; %33,3, %33,5, %15,4’tür. Günümüzde Türkiye’de soya tarımı ağırlıklı olarak 

Çukurova bölgesinde yapılmaktadır. Ancak bölgede yaygın ekilen ana ürün mısır bitkisine iyi 

bir alternatif olan soya, genelde ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir. 

Soya günümüzde düşük maliyeti ve zengin besin içeriği ile çeşitli gıda ürünlerinin üretiminde 

süt, yumurta ve et proteini yerine tercih edilmektedir (Ali, 2010). Ayrıca soya, sanayide tutkal, 

benzin, mürekkep gibi endüstriyel ürünlerin üretiminde de kullanım alanına sahiptir. Geniş 

kullanım alanları ve üretim potansiyeli ise önemini artırmaktadır. Bunun gibi soya ve yan 

ürünlerinin dünyada 250-300 değişik alanda kullanıldığı belirlenmiştir (Kolsarıcı ve ark., 

2005). Ayrıca hayvan beslenmesinde kullanılan yemlerin içerdiği protein ve yağın başlıca 

kaynağıdır. Toprağa havadaki serbest azotunu Bradyrhizobium japonicum bakterileri yoluyla 

bağlayarak kendinden sonra ekilecek ürünlerde verimi artırmaktadır. Soyanın atmosferden 

yılda 10-20 kg/da azot bağlayabildiği (Smith ve Hume, 1987) ve bu değerin uygun koşullarda 

30 kg/da a kadar çıkabileceği (Keyser ve Li, 1992) bildirilmiştir. 

Yeryüzü topraklarının önemli bir bölümünde çinko eksikliği bulunmaktadır (Çakmak ve ark., 

2017). Bitkilerin topraktan veya yapraktan gübreleme yoluyla yeterli çinko alımı 

sağlanabilmektedir (Çakmak, 2008). Tükettiğimiz gıdalar ile tarım arasındaki ilişki 

düşünüldüğünde çinko içeriği yüksek ürünlerle beslenmenin çinko eksikliği üzerine dolayısıyla 

insan sağlığı üzerine olumlu etkisi belirtilmiştir. (Joy ve ark., 2017). Kaliteli yani besin içeriği 

yüksek ürünlerin tüketilmesi, sağlığımızı olumlu yönde etkileyecektir. İnsanlardaki çinko 

eksikliği, tarım topraklarındaki çinko eksikliği ve dolayısıyla tarım ürünlerindeki çinko 

eksikliğinden ortaya çıktığı belirlenmiştir (Çakmak et al., 2017). Dünyada özellikle baklagil 

tarımının yapıldığı topraklarda çinko eksikliği tesbit edilmiştir. Bunun yanı sıra alkali 

topraklarda bitki tarafından çinko alımının sınırlı olduğu gözlenmektedir (Broadley et al., 

2007). Bitkilerde çinko alımın bazı fizyolojik işlevleri bulunmaktadır. Çinko eksikliği bitki 

verimini sınırlayan en önemli faktörlerdendir. Bunun yanı sıra, şeker taşınımı ve nişasta 

biyosentezinden olumsuz etkilendiği için karbonhidrat metabolizması dolaylı olarak olumsuz 

etkilenmektedir. Ayrıca RuBisCO, klorofil sentezi, kloroplast yapısı çinko eksikliğinden 

etkilenmekte bu da fotosentetik reaksiyonlarda çinkonun yeterli sağlanmamasından 
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kaynaklanmaktadır. Çinko alımı ile fosfor, azot, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi makro 

elementler arasında bir interaksiyon bulunmaktadır (Kryvoruchko, 2017). Diğer pek çok ürünle 

karşılaştırıldığında baklagiller çinko eksikliğine duyarlı ürünler içerisinde yer almaktadır 

(Brennan ve ark., 2001). Çinko uygulaması nohutta verim ve kaliteyi artırmasının (Khan ve ark. 

2003, Kayan ve ark., 2015) yanı sıra nodül sayısını ve nodül kuru ağırlığını artırmaktadır (Das 

ve ark., 2012). 

Organik gübreleme, organik içeriği düşük olan topraklarda yaygın kullanım alanı bulmuştur. 

Özellikle sürdürülebilir tarımın öneminin artmasıyla kullanım alanı bulan, ahır gübresi, 

kompost, aminoasit içerikli katı&sıvı gübreler, solucan gübresi vs. organik gübreler olarak 

adlandırılmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda organik gübre uygulamalarının baklagillerde 

verimin yanı sıra N, P, Ca, Ma, Zn ve Cu konsantrasyonunun ve bitkiye alımını arttırdığı 

belirtilmiştir. Ülkemizde çeşitli bölgelere ait şimdiye kadar yapılmış çok sayıda analiz 

sonuçlarına göre topraklarımızın %75’ den fazlasında organik madde ve azot miktarı çok az 

veya az bulunmuştur. Yeterli ve fazla organik madde içeren topraklarımızın oranı ancak %6 

dolayındadır. Topraklarda bitkilere elverişli azot miktarı buna kaynak olan organik madde ile 

yakından ilgilidir. 

Soyanın geniş bir adaptasyon yeteneğinin olması, yazın bazı bölgelerde ikinci ürün olarak 

yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır (Manuel, 1988). Büyük Menderes Havzası ve Söke 

Ovasında buğday ve arpa hasadının yapıldığı Haziran ayı ortasından itibaren ikinci ürün olarak 

soya ekimi yapılabilmektedir.  

Bu çalışmada soya üzerine çinko dozları ve bu dozlara ilave organik gübre uygulamasının çiftçi 

tarlası şartlarında etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL 

Bu çalışma Söke Ovası koşullarında ikinci ürün soya yetiştirme sezonunda çiftçi tarlasında 

yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan Sonya soya çeşidi, geniş adaptasyon yeteneğine sahip, 

ikinci ürün ve geç birinci ürün ekilişlerine uygun bir çeşit olup, 3.5 olum grubundadır. Ekim, 

22 Haziran 2020 tarihinde, 70 cm sıra arası mesafede 4 sıradan oluşan parsellerde, dekara 10 

kg tohum atılacak şekilde ekim makinası ile gerçekleştirilmiştir. Deneme, tesadüf blokları 

deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak planlanmıştır. 

Deneme alanında ön bitki buğday olup, tarla sonbaharda sürülmüş ve ilkbaharda derin toprak 

işleme ile toprak hazırlığı yapılarak tohum yatağı hazırlanmıştır. Ekim öncesi dekara 3.6 kg saf 

azot ve 9.2 kg P2O5 düşecek şekilde DAP gübresi ile gübreleme yapılmıştır.  
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Aşılama gölgede 100 kg tohuma 1 kg bakteri kullanıp hazırlanmış ve güneş yada herhangi bir 

kimyasalla temas etmeden aynı gün ekim gerçekleştirilmiştir. 

 

METOD 

Gübre dozu olarak kontrol dahil 7 farklı uygulama yapılmıştır. Uygulamalarda üç çinko dozu 

ve üç adet çinko dozlarına ilave tavsiye edilen miktarda organik gübre kullanılmıştır. Çinko 

dozları çinko sülfat (ZnSO4) gübresi şeklinde uygulanmıştır. Buna göre uygulanan 

dozlar:1;Kontrol 2; 3 kg/da Çinko Sülfat 3;6 kg/da Çinko Sülfat 4;9 kg/da Çinko Sülfat 5; 3 

kg/da Çinko Sülfat+Organik gübre (250 cc/100lt) 6; 6 kg/da Çinko Sülfat+Organik gübre (250 

cc/100lt) 7; 9 kg/da Çinko Sülfat+ Organik gübre (250 cc/100lt) şeklindedir. 

Organik gübre 

Aktif madde: Organik hayvansal kaynaklı amino asitler ve organik azot olan sıvı gübre 

uygulanmıştır. 

Çinko ve organik gübre uygulamaları yapraktan sprey şeklinde sırt pompası ile uygulanmıştır. 

Uygulama 2 farklı dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemler 1.Çiçeklenme başlangıcı (toplam 

uygulanan dozun % 50 si ) 2.Bakla bağlama başlangıcı (toplam uygulanan dozun % 50 si) 

şeklindedir. 

Çalışmadan elde edilen veriler tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak JMP 13.0 

istatistik programında varyans analizine tabi tutulmuştur.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Soya da çinkolu gübreleme ve organik gübre etkisinin araştırıldığı bu çalışmada Çizelge 1’den 

de görüldüğü gibi gübre dozlarının etkisi, bitkide bakla sayısı, yüz tane ağırlığı ve tane verimi 

özelliklerinde istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Klorofil içeriği (SPAD), yapraktaki klorofil miktarını dolaylı olarak ölçen, taşınabilir klorofil 

metre cihazı (Minolta SPAD-502) ile yapılmıştır. Cihazın kolay kullanımı sayesinde yaprak 

yeşilliğinin ölçülerek yaprak klorofil içeriğinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Bitkideki azot 

durumunun belirlenmesi, yapraktaki azot varlığı ile yaprak klorofil içeriğinin doğrudan ilişkili 

olması sayesinde bitkideki klorofil ve fotosentez durumu hakkında bilgi vermektedir (Ahmed 

ve ark., 2010). Ölçümler bakla bağlama dönemi başlangıcında, her parselden tesadüfi seçilen 

10 bitkide yapılmıştır. SPAD değerlerinin 30.9-38.2 arasında değiştiği belirlenmiştir. Gübre 

dozlarının SPAD değerleri üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmasına rağmen çizelge 

1 de de görüldüğü gibi bu verilerin tane verimi değerleri ile ilişkilidir. En yüksek SPAD değeri 

ile en yüksek dane verimi değeri 9 kg/da Zn uygulaması parsellerinden elde edilmiştir. SPAD 
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değeri yüksek olan gübre dozlarında klorofil içeriğinin daha yüksek olduğu ve bunun sebebinin 

fotosentez kapasitesinin daha fazla olmasından kaynaklandığı ve bu durumun verime olumlu 

yansıdığı bilinmektedir (Kızılgeçi ve ark., 2017; Yiğit ve ark., 2021). Bitki boyu 57.8-71.3 cm 

arasında değişmiştir ve ortalama olarak 61.3 cm boy değeri elde edilmiştir. Gübre dozlarının 

bitki boyu üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. Arıoğlu (1999), soyada bitki boyu değerlerinin 

yetiştirme şartlarından, çeşit ve ekim zamanı faktörlerinden etkilendiğini ve ortalama bitki boyu 

değerlerinin 30-150 cm arasında değişim gösterdiğini belirtmiştir. İkinci ürün koşullarında elde 

edilen bitki boyu değerleri ana ürüne göre daha düşük bulunmaktadır. İkinci ürün soyada 

Karaaslan (2011), 108.7-138.8 cm; İlker ve Yıldırım (2018), 63.05-94.85 cm bitki boyu 

değerleri elde ederken, İlker (2017), ana ürün soyada 72.6-95.9 cm bitki boyu değerleri elde 

etmiştir.  

İlk bakla yüksekliğine ait ortalama değerler 15.9-18.9 cm arasında değişmektedir. Soya 

tarımında ilk bakla yüksekliğinin hasat kayıplarını en aza indirmek için yüksek olması 

gerekmektedir. Makineli hasatta gerçekleşecek olan bakla ve tane kayıplarını minimuma 

indirmek için çeşit seçiminde ilk bakla yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır. Karaaslan ve 

ark. (1998), yapmış oldukları çalışmada ilk bakla yüksekliğinin 5.4–10.1 cm, Tayyar ve Gül 

(2007) 13,1-20,6 cm ve Yetgin (2008) 12.40–22.17 cm arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

 
Çizelge 1. Deneme yılına ait incelenen özelliklerin ortalama değerleri. 

Gübre Dozları SPA

D 

Bitki 

Boy

u 

(cm) 

İlk Bakla 

Yüksekli

ği 

(cm) 

Bitkide 

Bakla 

Sayısı 

(adet/bitki

) 

Bakla 

Uzunluğ

u (cm) 

Yüz 

Tane 

Ağırlığ

ı (g) 

Baklada 

Tane 

Sayısı 

(adet/bakl

a) 

Bitki 

Sap 

Kalınlığ

ı (mm) 

Tane 

Verim

i 

(kg/da

) 

Kontrol 33.7 57.8 15.9 19.0 5.1 17.6 2.6 5.4 193.3 

Zn (3 kg/da) 33.8 58.5 15.9 19.8 4.9 18.5 2.6 5.3 195.3 

Zn (6 kg/da) 34.0 61.5 18.9 18.6 5.2 20.3 2.8 4.9 231.7 

Zn (9 kg/da) 38.2 61.5 18.1 23.2 5.4 21.5 2.7 5.3 236.4 

Org.Gübre+Zn(3kg/d

a) 

34.7 59.9 16.5 18.8 5.2 19.5 2.8 4.8 198.8 

Org.Gübre+Zn(6kg/d

a) 

34.9 58.9 16.0 22.4 5.1 21.0 2.7 5.0 221.7 

Org.Gübre+Zn(9kg/d

a) 

36.4 71.3 16.0 19.9 5.3 22.1 2.7 5.7 233.8 

Ortalama 35.1 61.3 16.8 20.2 5.2 20.1 2.7 5.2 215.9 

LSD öd öd öd 2.95* öd 1.28* öd öd 21.61

* 

öd: önemli değil, *: 0,05 düzeyinde, **: 0,01 düzeyinde önemli 

 

Bitkide bakla sayısı değerlerinin 18.6-23.2 adet arasında değiştiği görülmektedir. Gübre 

dozlarının bitkide bakla sayısı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek 

değerlerin 9 kg/da çinko dozu ve 6 kg/da çinko+organik gübre uygulamasından elde edildiği 

belirlenmiştir. En düşük değerler kontrol, 6 kg çinko, 3 kg çinko+organik gübre 

uygulamalarından elde edilmiştir. Acar (2019), yaptığı çalışmada yapraktan çinko 
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uygulamasının bitkide bakla sayısı üzerine etkisinin önemli olduğunu ve kontrole göre daha 

yüksek bakla sayısı alındığını ortaya koymuştur. Yıldırım ve İlker (2018), yaptıkları çalışmada 

58.70-84.86 adet, Dolapçı F. (2012), 58.66-70.83 adet bakla sayısı değerleri elde etmişlerdir. 

Bakla sayısının yüksek olması, genellikle tane verimini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak 

tek başına verimi belirleyici bir özellik değildir. Söğüt ve ark. (2001), Onat ve ark. (2009), 

Arıoğlu ve ark. (2013) yaptıkları çalışmalarda bitki başına bakla sayısı üzerine çeşit unsurunun 

önemli olduğunu belirtmişledir. 

Bakla uzunluğu değerlerinin 4.9-5.4 cm arasında değiştiği gözlenmiştir. Gübre dozlarının bakla 

uzunluğu üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. 

Yüz tane ağırlığı değerlerinin 17.6-22.1 g arasında değiştiği belirlenmiştir. Gübre dozlarının 

yüz tane ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek değerler 9 kg/da çinko, 9 kg/da 

çinko+organik gübre, 6 kg/da çinko+organik gübre uygulamalarından elde edilmiştir. En düşük 

değerler ise kontrol ve 3 kg/da çinko uygulamasında gözlemlenmiştir. Acar (2019), yapraktan 

çinko uygulamasının yüz tane ağırlığını artırdığını belirtmiştir. Bakal ve ark. (2016), 12.98-

15.34 g; Yılmaz ve ark. (2005), 21.8 g; Karaaslan (2011), 14.25-20.33 g yüz tane ağırlığı 

değerleri elde etmişlerdir. Yüz tane ağırlığı üzerine genotip ile birlikte çevrenin de etkisi 

bulunmaktadır. Baklada tane sayısı değerleri 2.6-2.8 adet arasında değişmektedir. Gübre 

dozlarının baklada tane sayısı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Elde edilen 

ortalama değerlerin, Karasu ve ark. (2002); Çalışkan ve Arıoğlu (2004) çalışma sonuçlarıyla 

uyum içerisinde olduğu saptanmıştır.Bitki sap kalınlığı değerlerinin 4.8-5.7 mm arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Gübre dozlarının bitki sap kalınlığı üzerine etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. Tane verimi değerleri 193.3-236.4 kg/da arasında değişmektedir. Gübre 

dozlarının tane verimi üzerine etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek tane verimi değerleri 9 

kg/da çinko+organik gübre, 9kg/da çinko uygulamalarından elde edilmiştir. En düşük değerler 

kontrol ve 3 kg/da çinko uygulamasından ölçümlenmiştir. Konu ile ilgili yapılan benzer 

çalışmalarda; Abdel ve Haggan (2014), Kobrae ve ark., (2011) çinko uygulamasının dane 

verimini artırdığını belirlemişlerdir. Yetgin ve Arıoğlu (2009), 190.8-314.6 kg/da, Gümüş ve 

Beyyavaş (2020), 166.66-332.140 kg/da, Yıldırım ve İlker (2018), 272.81-399.83 kg/da dane 

verimi sonuçları elde etmişlerdir. Çalışmamızda tane verimine ait elde edilen bulgular, 

Karaaslan (2011), Arslan ve Arısoy, 2003; Yılmaz ve ark., 2005; Arıoğlu ve ark., 2012; 

Çalışkan ve ark., 2007 nın bulgularına benzerdir. Tane veriminin oluşmasında genotip ve çevre 

birlikte etkilidir ve çeşitlerin farklı çevrelere tepkileri farklı olabilmektedir (Emerson ve Hittle, 

1979; Atakişi ve Arıoğlu, 1983).  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

İkinci ürün soya yetiştiriciliğinde çinko dozları ile bu dozların organik gübre ilavesinin 

incelendiği bu çalışmada SPAD değerlerinin 30.9-38.2 arasında, ilk bakla yüksekliğine ait 

ortalama değerlerin 15.9-18.9 cm arasında, bitkide bakla sayısı değerlerinin 18.6-23.2 adet 

arasında, bakla uzunluğu değerlerinin 4.9-5.4 cm arasında, baklada tane sayısı değerlerinin 2.6-

2.8 adet arasında ve tane verimi değerleri 193.3-236.4 kg/da arasında değiştiği bulgulanmıştır. 

Sonuçlarda spad değerleri, bitkide bakla sayısı ve yüz tane ağırlığı değerlerinin tane verimi ile 

ilişkili olduğu, artış ve azalışların benzer dozlarda gerçekleştiği gözlenmiştir. Yapraktan çinko 

uygulamasının 9 kg/da dozunda en yüksek değerler elde edilmiştir. 
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ÖZET 

Verbascum L. (Scrophulariaceae) cinsi, dünya çapında yaklaşık 360 tür içerir. Türkiye'de 130 

melez ilavesi ile cins, kısmen yapay 13 gruba ayrılan 246 tür ile temsil edilmektedir. Türkçe 

“Sığırkuyruğu” olarak adlandırılan bu cinsin endemizm oranı, 196 endemik tür (%80) ile 

oldukça yüksektir. Bu cins 9 takson ile (V. orientale (L.) All., V. agrimoniifolium subsp. 

agrimoniifolium (K.Koch) Hub.-Mor., V. laetum Boiss. & Hausskn ex Boiss., V. racemiferum 

Boiss. & Hausskn ex Boiss., V. sinuatum subsp. sinuatum var. adenosepalum Murb., V. 

geminiflorum Hochst., V. andrusii Post, V. kotschyi Boiss. & Hohen., V. lasianthum Boiss. ex 

Benth.) Mardin ilinde doğal olarak yayılış göstermektedir. Taksonlar tek, iki ve çok yıllıktırlar. 

Çiçeklenme Mayıs-Temmuz zaman aralığındadır. Habitatları kireçtaşı yamaçları, Quercus 

çalılığı, bağlar, nadas tarlaları, taşlı yamaçlar ve tahıl tarlalarıdır. Yayılış gösterdikleri 

yükseklik 0-1050 m arasındadır. Akdeniz ve İran-Turan elementidirler. Taksonların Türkiye 

dağılımları Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.  Sığırkuyruğu, geleneksel veya bitkisel tıpta uzun 

yıllardan beri kullanılan bitkilerdendir. Özellikle astım, solunum, hemoroit, saç dökülmeleri, 

mantar enfeksiyonları, cilt yaraları, romatizmal ağrılar, ishal, lenfosittik lösemi ve grip gibi 

hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirtilmiştir. Bunun yanında yapılan araştırmalarda anti-

inflamatuar aktiviteye sahip olduğu ve çiçeğinin antiviral özellikler taşıdığı tespit edilmiştir. 

Bu derlemede, Verbascum üyelerinin Mardin’de yayılış gösteren taksonlarının taksonomik 

özellikleri ve tıbbi açıdan da kullanımları derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mardin, Taksonomi, Tıbbi bitki, Verbascum 
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A REVIEW ON VERBASCUM TAXA DISTRIBUTED IN MARDIN PROVINCE 

 

 

ABSTRACT 

The genus Verbascum L. (Scrophulariaceae) includes about 360 species worldwide. With the 

addition of 130 hybrids in Turkey, the genus is represented by 246 species, which are divided 

into 13 partially artificial groups. The endemism rate of this genus, which is called 

"Sığırkuyruğu" in Turkish, is quite high with 196 endemic species (80%). This genus is 

distributed in Mardin province with 9 taxa (V. orientale (L.) All., V. agrimoniifolium subsp. 

agrimoniifolium (K.Koch) Hub.-Mor., V. laetum Boiss. & Hausskn ex Boiss., V. racemiferum 

Boiss. & Hausskn ex Boiss., V. sinuatum subsp. sinuatum var. adenosepalum Murb., V. 

geminiflorum Hochst., V. andrusii Post, V. kotschyi Boiss. & Hohen., V. lasianthum Boiss. ex 

Benth.). Taxa are annual, biennial, and perennial. Flowering is between May-July. Its habitats 

are limestone slopes, Quercus thicket, vineyards, fallow fields, stony slopes, and grain fields. 

The altitude they distributed is between 0-1050 m. They are Mediterranean and Irano-Turanian 

elements. The distribution of taxa in Turkey is Southeastern Anatolia Region. Mullein 

(Sığırkuyruğu) is one of the plants that has been used in traditional or herbal medicine for many 

years. It is stated that it is used in the treatment of diseases such as asthma, respiratory, 

hemorrhoids, hair loss, fungal infections, skin wounds, rheumatic pains, diarrhea, lymphocytic 

leukemia and flu. In addition, studies have shown that it has anti-inflammatory activity and the 

flower has antiviral properties. 

In this review, taxonomic characteristics and medicinal uses of the taxa of Verbascum members 

distributed in Mardin were collected. 

Keywords: Mardin, Medicinal plant, Taxonomy, Verbascum            
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1. GİRİŞ 

Verbascum Linnaeus (1753) (Scrophulariaceae) dünyada yaklaşık 360 tür içerir (Mabberley, 

2008). Türkiye'de ilave 130 hibrit ile cins 246 tür, 6 eksik bilinen veya şüpheli kayıtla temsil 

edilmektedir (Huber-Morath, 1978; Davis ve ark., 1988; Karavelioğulları, 2012, 2014a, 2014b). 

Cinsin endemizm oranı 196 endemik tür (%80) ile oldukça yüksektir (Karavelioğulları, 2012, 

2014a, 2014b). Verbascum'un Flora of Turkey için ilk revizyonu Huber-Morath (1978) 

tarafından yapılmıştır. Daha sonra on dört tür ve altı melez tanımlanmış ve üç yeni kayıt tespit 

edilmiştir (Karavelioğulları, 2009, 2012, 2014a, 2014b). 

Cinsin tıbbi kullanımı üzerine son zamanlarda yapılan araştırmalara bakacak olursak; 

Kahraman ve ark. (2012). Verbascum türlerinin çiçeklerinin balgam söktürücü olarak çayı 

tüketilmektedir. Yaprağı terletici, yatıştırıcı, idrar söktürücü ve kabızlık giderici olarak 

kaynatılıp kullanılır (Baytop, 1984). Geleneksel olarak karın ağrılarını gidermek için çay olarak 

tüketilir. Geleneksel Türk tıbbında sığırkuyruğu bronşit, kuru öksürük, tüberküloz ve astım gibi 

solunum rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca Verbascum türleri hemoroid, 

romatizmal ağrı, yüzeysel mantar enfeksiyonları, yaralar ve ishali tedavi etmek için kullanılır. 

Verbascum çiçeklerinden yapılan yağ, kulak ağrısını yatıştırmaya yardımcı olmak için kullanılır 

ve egzama ve diğer iltihaplı cilt rahatsızlıkları için harici olarak uygulanabilir. Yapraklar, kökler 

ve çiçekler ayrıca antiseptik, antispazmodik, kan durduran, sinirlere iyi gelen, yara iyileştirici, 

analjezik, antihistaminik, antikanser, antioksidan, antiviral, bakterisit, kardiyodepresan, 

östrojenik, fungisit, hipnotik ve yatıştırıcıdır. Yukarıda bahsedilen yaygın kullanımlarına ek 

olarak, bu türler ürogenital organlardaki kaşıntılı durumlar için de kullanılmıştır (Kahraman ve 

ark., 2012; Baytop, 1999; Türker ve Camper, 2002). 

Bu derlemede, Verbascum üyelerinin Mardin’de yayılış gösteren taksonlarının taksonomik 

özellikleri ve tıbbi açıdan da kullanımları derlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE BULGULAR 

2.1. Mardin Florası ve Yararlanılan Kaynaklar 

Mardin İli dünya kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. Mardin, Güneydoğu Anadolu'da 

Dicle ve Fırat havzası arasında, doğuda Şırnak ve Siirt, batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakır 

ve Batman, güneyde Suriye toprağı ile çevrilidir (Demir, 2010) (Şekil 1). Coğrafi konumu 

itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 36°55''-38°51'' kuzey enlemleri ile 39°56''-42°54'' 

doğu boylamları arasında yer almaktadır. Bölgede karasal iklim hâkim olmakla birlikte, akdeniz 

ve çöl iklimi de görülmektedir. Ayrıca 600-800 m yükseklikteki dağ ve ova kesimleri arasındaki 

yükseklik bitki çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur. 
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Bu derlemenin konusunu oluşturan Verbascum örneklerinin Mardin’de yayılış gösteren 

üyelerini tespit etmek için; Türkiye Çiçekli Bitkiler Veri Servisi (TUBİVES), Flora of Turkey 

(Huber-Morath, 1978), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (Güner ve ark., 2012) 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Verbascum türlerinin tıbbi kullanımlarını ise bu alanda 

yayımlanmış makalelerden ve kitaplardan derledik.  

 

 
Şekil 2.1. Mardin İlinin konumu 

 

2.2. Taksonomik ve Tıbbi Bulgular 

Mardin ilinde tespit edilen Verbascum taksonlarının deskripsiyonları ve tıbbi kullanımı olanlar 

verilmiştir. Taksonların veriliş sırası Flora of Turkey (Davis ve ark., 1988)’deki verilen sıraya 

göredir. Taksonların bazı verileri (fitocoğrafik bölge, ömür, Türkçe adı, tıbbi kullanımı) Tablo 

1’de verilmiştir.   

Verbascum orientale (L.) All., Fl. Pedem. 1:106 (1785). Syn: Celsia orientalis L., Sp. Pl. 621 

(1753); Verbascum elegans Salisb., Prodr. 105 (1796). Ic: Murb., Monogr. Celsia 14, 25, 30 

(1925); Grossh., Fl. Kavk. 7: t. 27 f. 3 (1967). 

Tek yıllık, 15-80 cm, altta kısa havlı ile az çok çıplaklaşan, üstte salgı bezi- kısa havlı. Gövde 

silindirik, ince. Taban yapraklar obovat, obtus, saplı, kabaca oymalı pinnatifit; gövde yaprakları 

çok sayıda, dikdörtgen ile ovat (yumurtamsı), pinnatisekt ile bipinnatisekt, şeritsi ve dikdörtgen 

parçalı. Çiçek durumu gevşek, basit salkım. Brakteler 6-17 mm, en alttakiler pinnatisekt, 

üstekiler tam şeritsi. Pedisel 1.5-5 mm, brakteolsüz. Kaliks 5-7 mm, loblar mızraksı-çizgisel, 

418



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

sivri. Korolla sarı, 14-20 mm çapında, birkaç esmerimsi lekeli. Anterlerin tamamı böbreksi, 

anterlere kadar sarı yünlü filamentler. Kapsül elipsoit, 4-7 x 3-4.5 mm, sıkıştırılmış ve üstte 

omurgalı, tüysüz. Çiçeklenme 4-6. Kireçtaşı yamaçları, Quercus çalılıkları, üzüm bağları, nadas 

tarlalarda ve deniz seviyesinden 1050 m yüksekliğe kadar yayılış gösterir. Yayılışı, C8 Mardin: 

Kızıltepe, Ğurs mevkii, Sint. 1888:1125. Bitkinin kurutulmuş veya taze çiçekleri sütte 

kaynatılır ve ürogenital organlardaki kaşıntılı durumlarda harici olarak kullanılır (Sezik ve ark., 

2001; Süntar ve ark., 2010). Ayrıca bitkinin toprak üstü kısımları solunum düzenleyici olarak 

kullanılır (Tunçtürk ve ark., 2018). 

 
 

Şekil 2.2. V. orientale türünün çiçek görünümü 

 

Verbascum agrimoniifolium (C. Koch) Hub.-Mor., comb, nov. subsp. agrimoniifolium. Syn: 

Celsia agrimoniaefolia C.Koch in Linnaea 22:732 (1849); C.heterophylla Desf. in Pers., Syn. 

Pl. 2:161 (1807); Verbascum heterophyllum (Desf.) O.Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2:469 (1891) non 

Miller (1760) nec Moretti (1822) nec Griseb. (1841) nec Velen. (1888). Ic: Jaub. & Spach, 111. 

Pl. Or., t. 404 (1853) as Celsia heterophylla. 

Bitki iki yıllık, 30-140 cm, altta kısa yumuşak salgı tüylü, üstte tüysüz. Gövde dallanmamış 

veya dallanmıştır. Saydam guddeler ve salgı tüyleri olan taban yapraklar, küçük veya 35 cm'ye 

kadar boylanabiliyor, dikdörtgen, pinnatisekt, 4-10 çift mızraksı şeklindedir, yan loblar testere 

dişli ve daha büyük, üst segment dişli-loblu, nadiren daha lirat-pinnatifit; gövde yaprakları çok 

sayıda, daha küçük, üst loblu veya bölünmemiş. Çiçek durumu ± yoğun, çok çiçekli. Brakteler 

kordat (kalpsi) ile ovat, akuminat veya kuyruklu, tam veya alt dişli. Pediseller 10-20 mm, 

braktolsüz. Kaliks 2,5-3,5 mm, dikdörtgen şeklinde, sivri loblu. Korolla sarı, 10-12 mm 

çapında, dışı tüysüz. Filamentler beyazımsı-sarı yünlü, apekse yakın 2 ön tüysüz. Kapsül 
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küremsi, 3-5 mm, tüysüz. Çiçeklenme 6-7. Nehir kenarları, ıslak yerlerde ve 550-1700 m 

yükseklerde yayılış gösterir. Yayılışı, C8 Mardin: Mardin, Sint. 1888:929!. Bitkinin herhangi 

bir tıbbi kullanımı tespit edilmemiştir. 

 
 

Şekil 2.3. V. agrimoniifolium subsp. agrimoniifolium alttürünün genel görünüm (www.turkiyebitkileri.com) 

 

Verbascum laetum Boiss. & Hausskn. in Boiss., Fl. Or. 4:338 (1879). Syn: Celsialeatherdalei 

Rech. fil. in Öst. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl. Anz. 9:191 (1950)! Verbascum microcarpum 

Bentham in DC, Prodr. 10:230 (1846). 

Bitki iki yıllık, 60-100 cm, altta sarımsı veya grimsi keçimsi tüylü, üstte tüysüz ve seyrek salgı 

bezli. Gövde silindirik, genellikle tabandan dallıdır. Taban yapraklar dikdörtgen ile obovat-

eliptik, 12-17 x 6-7.5 cm, tam veya belirsiz küçük oymalı, yaprak sapı 6-7 cm; gövde yaprakları 

taban yapraklarına benzer ancak daha küçük. Çiçek durumu gevşek, dallı, dikdörtgen salkım 

oluşturuyor. Brakteler dikdörtgen-mızrak şeklinde, sivri. Pediseller 1-2.5 mm, brakteolsüz. 

Kaliks 3-5 mm, loblar spatüllü veya dikdörtgen-çizgisel. Korolla sarı, 20-30 mm, guddeler 

saydam değil, dışı tüysüz. Stamenler 5, anterler böbreksi, Filamentler mor-menekşe yünlü, 

apekse yakın 2 ön tüysüz. Kapsül dikdörtgen silindirik, 5 x 3-3,5 mm, tüysüz. Çiçeklenme 5. 

Quercus brantii çalı, taşlı yamaçlar, mısır tarlaları, nadas tarlalarında ve 400-1000 m 

yüksekliklere kadar yayılış gösterir. Yayılışı, C8 Mardin: Mardin’den Diyarbakır’a doğru 24. 

km, 1000 m, D. 28709!. Bitkinin herhangi bir tıbbi kullanımı tespit edilmemiştir. 
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Şekil 2.4. V. laetum türünün genel görünümü 

 

Verbascum racemiferum Boiss. & Hausskn. in Boiss., Fl. Or. 4:332 (1879). 

Bitki iki yıllık, yaklaşık 50 cm, yoğun ve kısa grimsi veya beyazımsı keçimsi tüylü, salgısız. 

Gövde kalın, silindirik, tabandan dallanmış. Taban yapraklar bilinmiyor; alt gövde yaprakları 

eliptik, küt uçlu, 7-9 cm, kısa saplı, üstü ovat ile kordat, sivri. Çiçek durumu gevşek, dallı, 2-3 

çiçek kümeleri ile dikdörtgen salkım oluşturur. Brakteler mızraksı ile şeritsi-mızraksı şeklinde, 

akut (sivri) ile akuminat. Pedisel 4 mm kadar. Kaliks 7-9 mm, loblar dar bir şekilde linear, akut. 

Korolla sarı, 15-18 mm çapında, guddeler saydam değil, dışı tüysüz. Stamenler 5, anterler 

böbreksi, filamentler anterlere kadar yünlü, üstte yün beyaz, altta mor-menekşe renkli. 

Ovaryum dikdörtgen-eliptik, keçimsi tüylü; kapsül bilinmiyor. Yayılışı, C8 Mardin [1867]  

Haussknecht (holo. G!). Bitkinin herhangi bir tıbbi kullanımı tespit edilmemiştir. 

 

 
Şekil 2.5. V. racemiferum türünün genel görünümü 
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Verbascum sinuatum L., Sp. P1. 178 (1753). 

Bitki iki yıllık, 50-100 cm, kısa ve yoğun gri veya sarı keçimsi tüylü, genellikle tüysüz. Gövde 

silindirik veya çoğunlukla tabandan dallanmış, kayıcı yapraklar kanatlıdır. Taban yapraklar 

spatül (kaşık şeklinde)-dikdörtgen, 4-35 x 2-15 cm, kesik loblu veya pinnatifit, sıklıkla ± 

dalgalı, sapsız veya kısa saplı, yaprak sapı nadiren 4 cm'ye kadar; gövde yaprakları kayıcı veya 

değil, üst kaba dişli veya hemen hemen tam, dikdörtgen-ovat veya kordat-ovat, akut. Çiçek 

durumu gevşek, çok sayıda dalları geniş salkımlar oluşturur, bazen sapsız guddeleri vardır, 1-7 

çiçek kümeleri vardır. Brakteler geniş kalpsi-üçgen, mukrolu. Pedisel 5 mm kadar; brakteoller 

ovat. Kaliks 2.5-5 mm, loblar ovat-mızraksı şeklinde, akut, salgı tüysüz veya salgı tüylü. 

Korolla sarı, 15-30 mm çapında, saydam guddeli, dışta yıldızsı-keçimsi tüylü. Stamenler 5, 

anterler böbreksi, mor-menekşe renkli yünlü filamentler, apekse yakın 2 ön tüysüz. Kapsül 

geniş ölçüde eliptik veya hemen hemen küremsi, 3-5 x 2.5-4 mm, keçimsi tüylü. 2n = 30. 

Çiçeklenme 5-10. Yol kenarları, nadas alanları, bozkır, kıyı kumlarında ve deniz seviyesinden 

1100 m yüksekliğe kadar yayılış gösterir.  

1. Gövde yaprakları kayıcı değil; kaliks lobları salgı tüylü……….. var. adenosepalum  

Yayılışı, C8 Mardin: Mardin, Yeşilli, Kızıltepe Ğurs mevkii Sint. 1888:1080; ibid., Sint. 

1888:1199 (sintip). Bitkinin toprak üstü kısımları balgam söktürücü ve göğüs yumuşatıcı olarak 

kullanılır (Ayanoğlu ve ark., 1999). Ayrıca bitkinin toprak üstü kısımları bebeklerde mide ağrısı 

için kullanılmaktadır (Uysal ve ark., 2010). 

 
Şekil 2.6. Verbascum sinuatum subsp. sinuatum var. adenosepalum genel görünüm 
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Verbascum geminiflorum Hochst. in Lorent, Wanderungen 336 (1845). Syn: V. cestroides 

 Boiss. & Hausskn. in Boiss., Fl. Or. 4:331 (1879). 

Bitki iki yıllık, 30-100 cm, yatık kalıcı tüy örtüsü, sarımsı, yıldızsı-keçimsi tüylü, salgı tüysüz. 

Gövde silindirik, tabandan veya yukarıdan dallanmış. Taban yaprakları dikdörtgen-mızraksı 

şeklinde, 5-15 x 2-7 cm, genişçe oymalı, yaprak sapı 3-8 cm; gövde yaprakları benzer, üst ovat 

ile mızraksı, akuminat, belirsiz küçük oymalı. Çiçek durumu dallı, geniş, gevşek salkım 

oluşturan, 1-4 şemsiyeli çiçekli kümeler ile, alt kümeler bazen saplı, yardımcı çiçekli veya 

çiçeksiz, 3 çiçekli bir sim oluşturur. Brakteler ovat, akuminat. Pedisel 20 mm kadar pediseller; 

brakteol çok küçük. Kaliks 4-6 mm, yarıktan mızraksı şeklinde veya geniş üçgen şeklinde, 

loblar akut. Korolla sarı, 20-30 mm çapında, guddeler saydam değil, dışta yıldızsı-keçimsi 

tüylü. Stamenler 5, anterler böbreksi, beyazımsı sarı yünlü filamentler, apekse yakın 2 ön 

tüysüz. Kapsül, geniş ölçüde eliptik ile hemen hemen küremsi, 5-6 x 4-5 mm, yıldızsı-keçimsi 

tüylü. Çiçeklenme 5-6. Bozkır, mısır ve nadas tarlalarında ve 300-700 m yüksekliklere kadar 

yayılış gösterir. Yayılışı, C8 Mardin: Nusaybin’den Mardin’e doğru 10. ve 20. km, 700 m, D. 

28428! Bitkinin herhangi bir tıbbi kullanımı tespit edilmemiştir. 

 
Şekil 2.7. V. geminiflorum türünün herbaryum örneği (TUB004017) 

   

Verbascum andrusii G.Post in Bull. Herb. Boiss. 3:161 (1895). 

Bitki çok yıllık, 30-120 cm, yoğun beyaz keçimsi sık tüylü, guddesiz. Gövde sağlam, silindirik, 

dallanmamış veya seyrek dallı. Taban yapraklar ovat ile eliptik, küçük oymalı ile tam, yuvarlak 

veya tabanda kısa kama şeklinde, yaprak sapı 2-7 cm; üst gövde yaprakları kordat, kulaklı, yarı 

gövdeyi sarıcı. Çiçek durumu silindirik, üstte birkaç dallı, 2-7 çiçekten oluşan gevşek kümeli. 

Brakteler kordat-geniş ovat-akuminat. Pedisel yok veya 1 mm kadar; brakteoller genişçe ovat 

ile ovat-mızraksı şeklindedir. Kaliks 7-12 mm, loblar genişçe mızraksı şeklinde, akuminat. 

423



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Korolla sarı, 15-30 mm çapında, guddeler saydam değil, dışı keçimsi tüylü. Stamenler 5, 

anterler böbreksi, filamentler tabanda genişlememiş veya hemen hemen genişlememiş, 

anterlere kadar beyazımsı-sarı yünlü. Kapsül genişçe ovat, 5-6 x 4-5 mm, yoğun keçimsi tüylü. 

Çiçeklenme 5-8. Kireçtaşı yamaçları, bozkırlarda ve 600-900 m yüksekliğe kadar yayılış 

gösterir. Yayılışı, C8 Mardin: Mardin, 700-800 m, D. 28642! Mardin’in güneyinden 7 km sonra 

Kızıltepe yakınları, 610 m, Hub.-Mor. 13470! Eskikale mahallesi civarı, 900 m, Attila 1951:29! 

Bitkinin herhangi bir tıbbi kullanımı tespit edilmemiştir. 

 
 

Şekil 2.8. V. andrusii türünün herbaryum örnekleri (SAV0005434-35) 

 

Verbascum kotschyi Boiss. & Hohen. in Boiss., Diagn. ser. 1(4): 56 (1844). Syn: V. obovatum 

Hochst. in Lorent, Wanderungen 336 (1845)! V. syriacum sensu Boiss., Fl. Or. 4:311 (1879) 

non Schrader (1823). 

Bitki çok yıllık, 30-100 cm, ince yatık beyaz keçimsi tüylü, genellikle az çok çıplaklaşan, 

guddesiz. Gövde ince, silindirik, genellikle dallıdır. Taban yaprakları obovat ile eliptik, 4-12 x 

2-8 cm, küçük oymalı ile tam, obtus, yaprak sapı 3-8 cm, üst gövde yaprakları ± gövdeyi sarıcı, 

obtus veya mukrolu. Çiçek durumu dikdörtgen panikula formunda, (l-)2-7 çiçekli ± dağınık 

kümeli. Brakteler, ovat ile mızraksı şeklinde, akuminat. Pedisel 1-4.5 mm; brakteoller mızraksı 

şeklinde. Kaliks 4-7 mm, 2/3 veya 3/4 genişçe mızraksı şeklinde yarık, loblar akut. Korolla sarı, 

20-35 mm çapında, guddeler saydam, dışı yıldızsı-keçimsi tüylü. Stamenler 5, anterler böbreksi, 

anterlere kadar beyazımsı sarı yünlü filamentler. Kapsül genişçe ovat, 4-5 x 3-4 mm, keçimsi 

tüylü. Çiçeklenme 4-8. Bozkır, Quercus çalılıkları, mısır tarlaları, nadas tarlaları, kuru 

yamaçlarda ve 270-1310 m yüksekliklere kadar yayılış gösterir. Yayılışı, C8 Mardin: 

Mardin’den Nusaybin’e doğru 12 km sonra, 750 m, D. 28513!. Bitkinin kurutulmuş çiçekleri 
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suda kaynatılıp, kulak iltihabı ve ağrılarında günde bir bardak olmak üzere çayı içilir (Eksik, 

2020). 

 

 
Şekil 2.9. V. kotschyi türünün genel ve çiçek görünümü 

 

Verbascum lasianthum Boiss. ex Bentham in DC, Prodr. 10:234 (1846). Syn: V. brevidens 

Bentham in DC, op. cit. 235 (1846); V. ringens Boiss & Heldr. in Boiss., Diagn. ser. 1(12): 13 

(1853); V. aphyllopodum Freyn & Sint. in Öst. Bot. Zeitschr. 44:264 (1894)! V. caudatum Post. 

in Bull. Herb. Boiss. 3:160 (1895) non Freyn & Bornm. (1892). Ic: Rech. fil. in Ann. Naturh. 

Mus. Wien 43: t. 9 (1929); Koktay in Ist. Üniv. Fen. Fak. Mec. ser. B, 39(1): t. 3 (1974). 

Bitki iki yıllık, 50-100 cm, yoğun beyazımsı veya sarımsı keçimsi tüylü, guddesiz. Gövde 

sağlam, silindirik veya bazen çizgili açılı, genellikle dallıdır. Taban yapraklar obovat ile 

dikdörtgen, mızraksı veya dar mızraksı şeklinde, 8-30 x 2.5-8 cm, küçük oymalı ile tam, sivrice 

ve çoğunlukla akut veya akuminat; yaprak sapı genişçe kanatlı, 1-5 cm; üst gövde yaprakları 

genişçe ovat ile dairemsi, kulaklı veya gövdeyi sarıcı, akuminat ile kuyruklu. Çiçek durumu 

kompakt, çok dallı, 2-7 çiçek kümeleri ile piramidal salkım oluşturur. Brakteler üçgen-kordat 

ile ovat, akuminat-kuyruklu. Pedisel 5 mm kadar; brakteoller mızraksı şeklinde. Kaliks 4-6 mm, 

yarım küre şeklinde, loblar üçgen-ovat, akut, tüpten biraz daha uzun. Korolla sarı, 20-30 mm 

çapında, guddeler saydam değil, dış keçimsi tüylü. Stamenler 5, anterler böbreksi, anterlere 

kadar beyazımsı-sarı yünlü filamentler. Kapsül genişçe ovat ile küremsi, 4-6 x 3,5-5 mm, yoğun 

keçimsi tüylü. 2n = 32. Çiçeklenme 5-9. Pinus ormanı, Quercus çalılığı, bozkır, kalker kayalar, 

taş yığıntısı, nadas tarlalarında ve deniz seviyesinin 1700 m yüksekliğine kadar yayılış 

göstermektedir. Yayılışı, C8 Mardin: Artuklu, Kabala mevkii, Sint. 1888:1243. Bitkinin gövde, 

yaprak ve çiçek kısımları akciğer kanseri üzerine kullanılmıştır (Sındarov, 2020). 
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Şekil 2.10. V. lasianthum türünün genel görünümü 

 
Tablo 1. Mardin ilinde yayılış gösteren Verbascum taksonları ile ilgili bazı veriler 

Bitki adı Fitocoğrafik 

bölge 

Ömür Türkçe adı Tıbbi kullanımı 

Verbascum orientale Akdeniz Tek yıllık İbrahimotu Ürogenital 

organlardaki kaşıntı, 

solunum düzenleyici 

V. agrimoniifolium 

subsp. 

agrimoniifolium 

İran-Turan İki yıllık Majak - 

V. laetum İran-Turan İki yıllık Simsığırkuyruğu - 

V. racemiferum - İki yıllık Başaksığırkuyruğu - 

V. sinuatum subsp. 

sinuatum var. 

adenosepalum 

Akdeniz İki yıllık Bodanotu Balgam söktürücü, 

göğüs yumuşatıcı, 

bebeklerde mide ağrısı 

V. geminiflorum İran-Turan İki yıllık İkizsığırkuyruğu - 

V. andrusii İran-Turan Çok yıllık Kızıltepesığırkuyruğu - 

V. kotschyi İran-Turan Çok yıllık Meçelik Kulak iltihabı ve 

ağrıları 

V. lasianthum - İki yıllık Yünlüsığırkuyruğu Akciğer kanseri 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada Mardin’de yayılış gösteren Verbascum taksonlarının bazı özellikleri ile ilgili 

temel bilgiler ilk kez derlenerek literatüre katkı sağlanmıştır. Bazı taksonların 

deskripsiyonlarında eksiklikler (meyve, çiçeklenme v.b.) tespit edilmiştir. Taksonlardan altı 

takson iki yıllık, iki takson çok yıllık, bir takson ise tek yıllıktır. Beş takson İran-Turan, iki 

takson Akdeniz ve iki taksonun ise fitocoğrafik bölgeleri bilinmemektedir. Verbascum 

türlerinin üzerine yapılan çalışmalarda, bitkinin astım, solunum, hemoroit, saç dökülmeleri, 

mantar enfeksiyonları, cilt yaraları, romatizmal ağrılar, ishal, lenfosittik lösemi ve grip gibi 
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hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirtilmiştir. Bu çalışmada ise dokuz taksondan dördünün 

tıbbi kullanımı derlenmiştir. Sonuç olarak; 

 Çalışma alanının florası, bitki çeşitliliğini olumsuz yönde tehdit edecek faktörlere karşı 

koruma tanımlarında yer almalı ve buna göre önlemler alınmalıdır. 

 Deskripsiyonları eksik olan türlerin üzerine taksonomik çalışmalar yapılmalıdır.  

 Yöre halkı bilinçlendirilmeli, bitkilerin doğadan bilimsel yolla toplanılmasına özen 

gösterilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatılmalıdır.  

 Tıbbi kullanımı olan taksonlar üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılarak farmakolojik, 

sitogenetik, filogenetik, biyokimyasal ve biyolojik aktivite vb. çalışmaların yapılması faydalı 

olacaktır.  
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ÖZET 

Eskişehir kuru tarım koşullarında yürütülen bu çalışmada 5 farklı altı sıralı arpa (Hordeum 

vulgare L.) çeşidinin (Kral-97, Martı, Erginel-90, Çetin-2000, Avcı-2002) verim ve verim 

unsurları incelenmiştir. Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü araştırma ve uygulama tarlasında, 2012-2013 ve 2013-2014 üretim 

sezonlarında iki yıl süre ile yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, 

başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve verim parametreleri incelenmiştir. Denemeye alınan 

altı sıralı arpa çeşitleri arasında özellikler bakımından önemli derecede farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir. İki yıllık ortalama sonuçlara göre altı sıralı arpa çeşitlerinin bitki boyu 67,08-

94,39 cm, başak boyu 5,01-8,49 cm, başakcık sayısı 25,70-43,16 adet, başakta tane sayısı 30,32-

51,27 adet, başakta tane ağırlığı 1,26-1,86 g, tane verimi 204,52-381,08 kg/da arasında 

değişmiştir. İncelenen tüm verim ve verim unsurlarında ikinci yıl elde edilen sonuçlar birinci 

yıla oranla yüksek bulunmuştur. Bu durum yıl x çeşit interaksiyonun önemli çıkmasına sebep 

olmuştur. İki yıl süreyle yürütülen araştırma sonucuna göre elde edilen en yüksek tane verimi, 

başakta tane ağırlığı, başak boyu ve başakçık sayısı Çetin-2000 çeşidinden elde edilmiştir. Bu 

çeşidi 331 kg/da verim ile Avcı-2002 altı sıralı arpa çeşidi izlemiştir. Bu iki çeşidin diğer 

çeşitlere göre Eskişehir koşullarında daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Altı sıralı arpa (Hordeum vulgare L.), verim, verim komponentleri 
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INVESTIGATION OF SOME FEATURES AFFECTING PRODUCTION AND 

PRODUCTION OF SIX-ROW BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) VARIETIES 

BROUGHT IN ESKISEHIR CONDITIONS 

 

 

ABSTRACT 

In this study carried out in Eskişehir dry farming conditions, yield and yield components of 5 

different six-row barley (Hordeum vulgare L.) cultivars (Kral-97, Martı, Erginel-90, Çetin-

2000, Avcı-2002) were investigated. The study was carried out in Eskişehir Osmangazi 

University, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy, in the research and application 

field, for two years in 2012-2013 and 2013-2014 production seasons. In the study, plant height, 

spike length, number of spikelets, number of grains per spike, grain weight per spike and yield 

parameters were investigated. It was determined that there were significant differences in terms 

of characteristics between the six row barley varieties included in the experiment. According to 

the two-year average results, plant height of six-row barley cultivars is 67.08-94.39 cm, spike 

length is 5.01-8.49 cm, number of spikelets is 25.70-43.16, number of grains per spike is 30.32-

51 .27 grains, grain weight per spike 1.26-1.86 g, grain yield varied between 204.52-381.08 

kg/da. The results obtained in the second year in all yield and yield elements examined were 

higher than the first year. This situation has led to the fact that x kinds of interactions are 

important. According to the results of the research carried out for two years, the highest grain 

yield, grain weight per spike, spike length and number of spikelets were obtained from Çetin-

2000 variety. This cultivar was followed by Avcı-2002 six-row barley cultivar with a yield of 

331 kg/da. It was concluded that these two cultivars are more suitable for Eskişehir conditions 

than other cultivars. 

Key words: Six row barley (Hordeum vulgare L.), yield, yield components 
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GİRİŞ 

Arpa ekonomik değeri yüksek olan, hayvan beslenmesi ve malt yapımında kullanılan önemli 

bir tahıldır. Genel olarak kışlık yetiştiriciliği yapılan arpa, üretim miktarı ve ekim alanı olarak 

ülkemizde buğdaydan sonra ikinci sırada dünyada ise dördüncü sırada yer alır. Az yağış alan 

bölgelerde, tuzlu topraklarda ve geniş iklimsel coğrafyalarda yetiştirilebilmesi ve diğer 

tahıllardan 15-20 gün erken hasat edilmesi önemini her geçen gün arttırmaktadır (Çölkesen vd., 

2002). Bunun yanı sıra çıkıştan sonra buğdaya göre daha hızlı bir büyüme göstermesi, yabancı 

otlara karşı üstün duruma geçmesini sağlamaktadır (Çölkesen ve Yağbasanlar, 1993; Konak 

vd., 2000). Ülkemizde serin iklim tahıllarının verimi dünya ortalamasının altındadır. Bunun 

nedenleri arasında yıllık yağışın az ya da düzensiz olması, yaz kuraklarının erken başlaması, 

tuzluluk gibi abiyotik streslerin olması gösterilebilir. Bu anlamda bazı bölgelerde abiyotik 

streslere toleransı daha yüksek olan arpa gibi bitkilere odaklanmak fayda sağlayacaktır (Öngün, 

2021). 

Belirli çevre ve iklim koşullarına uygun arpa çeşitlerinin geliştirilmesi veya mevcut çeşitler 

içinden bölgeye uygun olanların bulunması verim ve ekonomik sürdürebilirlik açısından önem 

taşımaktadır. Bölge için daha önce denenmemiş çeşit kullanımı başarısızlık ve ekonomik zarara 

neden olabilmektedir (Şener vd., 2020).  Arpa verim ve kalitesini belirleyen en önemli 

faktörlerin başında çeşit ve çevre koşulları gelmektedir. Geniş alanlarda üretilen ve büyük halk 

kitlelerinin önemli bir gelir kaynağı olan arpanın üretim ve veriminin artırılması için, üretim 

bölgelerinin ekolojik koşullarına uyum sağlayacak çeşitlerin ve uygun yetiştirme tekniklerinin 

belirlenmesi önem arz etmektedir (Turgut vd. 1997).  

Eskişehir koşullarında yürütülen bu çalışmada altı sıralı arpa çeşitlerinin tane verimi ve verim 

unsurlarındaki değişimleri incelenerek, bölge koşullarına uygun ve yüksek verimli çeşitlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL VE METOD 

Araştırma, Eskişehir koşullarında 2012-2013 ve 2013-2014 üretim dönemlerinde, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma tarlalarında yürütülmüş olup, 

beş adet çeşit (Kral-97, Martı, Erginel-90, Çetin-2000 ve Avcı-2002) ile gerçekleştirilmiştir. 

Tesadüf blokları deneme desenine göre yapılan deneme, kuru koşullarda 3 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Araştırmanın yapıldığı toprak soklu pullukla sürüldükten sonra kazayağı-tırmık 

kombinasyonu ile sürülerek ekim için hazırlanmıştır. Parsel mibzeri ile 15.10.2012 ve 

25.10.2013 tarihlerinde yapılan ekimde parseller 4 m uzunluğunda, 14,5 cm sıra aralığında ve 

6 sıradan oluşmuştur. Denemede tohumluk miktarı 22 kg/da ve gübre miktarı 6 kg/da P2O5 ve 
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6 kg/da N olarak uygulanmıştır. Yabancı ot mücadelesi mekanik yollarla yapılmıştır. Kenar 

tesirlerini ortadan kaldırmak amacıyla gözlem, ölçüm ve hasatlar sıraların baş ve sonundan 0,5 

m ve kenar sıralar atılarak kalan kısımlardan yapılmıştır. Eskişehir ili karasal iklimin etkisi 

altındadır. Araştırmanın yapıldığı üretim yıllarına (2012-2013-2014) ve uzun yıllar 

ortalamalarına (1975-2014) ait meteorolojik veriler Tablo 1 ’de, deneme arazisinin toprak 

yapısına ait veriler ise Tablo 2.’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Eskişehir ilinde vejetasyon dönemi içerisinde uzun yıllar (1975-2014) ile 2012-2013 ve 

2013-2014 Yıllarına ait meteorolojik veriler 

 Yıl Eki

m 

Kası

m 

Aral

ık 

Oca

k 

Şub

at 

Ma

rt 

Nisa

n 

May

ıs 

Hazir

an 

Temm

uz 

Ort./T

op. 

Ortala

ma 

Sıcaklı

k 

(oC) 

2012/

13 

14,

2 

7,3 2,2 1,7 4,3 7,1 10,8 17,7 20,0 21,6 10,7 

2013/

14 

9,8 6,7 1,7 3,6 6,0 6,2 11,3 16,4 19,9 23,7 10,5 

 (75-

14) 

12,

4 

6,5 3,2 0,5 2,9 6,0 10,6 15,4 19,8 22,7 10,0 

Topla

m 

Yağış 

(mm) 

2012/

13 

16,

1 

14,5 73,2 18,

5 

36,5 33,

2 

37,8 9,5 14 0,8 254,1 

2013/

14 

65,

0 

15,0 1,5 21,

0 

7,0 27,

1 

23,2 53,8 70,5 20,4 304,5 

(75-

14) 

26,

1 

29,8 46,1 38,

2 

32,5 33,

4 

35,2 43,3 28,6 13,5 326,7 

 
Tablo 2. Deneme yerine ait bazı fiziksel toprak özellikleri 

Toprak Derinliği 

(cm) 

Toplam 

Tuz 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Kireç 

(%) 

Fosfor 

P2O5 

(kg/da) 

Potasyum 

K2O 

(kg/da) 

 

Bünye 

 

pH 

0-30 0,050 1,68 4,35 3,84 215,2 Tınlı 7,98 

 

Denemedeki her bir çeşit için bitki boyu, başak boyu, başakcık sayısı, başakta tane sayısı, 

başakta tane ağırlığı ve tane verimi ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen verilerden yapılan 

istatistiksel analizler SAS ve Jump 7 paket programı kullanılmıştır. Ortalama değerler 

arasındaki karşılaştırmalar LSD Testi kullanılarak belirlenmiştir.  

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Eskişehir koşullarında altı sıralı arpa çeşitlerinin performanslarını ve verim değerlerini ortaya 

koymak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmada bitki boyu, başak boyu, başakcık sayısı, 

başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve tane verimi parametreleri incelenmiştir. Denemede 

kullanılan çeşitlere ait birleştirilmiş varyans analiz sonuçları Tablo 3’de, arpa çeşitlerinde 

incelenen unsurlara ait iki yıllık ortalama değerler Tablo 4’de ve tüm özelliklerin çeşit 

ortalamaları iki yıl için ayrı ayrı olacak şekilde Tablo 5’de verilmiştir.  
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Tablo 3. Denemede Değerlendirilen Parametrelere Ait Varyans Analiz Sonuçları 
Varyasyon Kaynağı S.D Bitki Boyu Başak Boyu Başakcık Sayısı 

Yıl 1 53,57** 1,01* 51,93** 

Hata 2 0,29 0,04 0,37 

Çeşit 4 560,64** 11,81** 277,46** 

YılxÇeşit 4 3,76* 0,13ns 1,00* 

HATA 16 1,07 0,05 0,27 

Genel 29 80,36 1,71 40,43 

DK %  11,05 18,45 19,06 

Varyasyon Kaynağı D.F. Başakta Tane Sayısı Başakta Tane Ağırlığı Verim 

Yıl 1 126,57** 0,20** 2803,33** 

Hata 2 0,06 0,001 3,03 

Çeşit 4 484,35** 0,72** 25187,06** 

YılxÇeşit 4 5,46** 0,007ns 87,05** 

HATA 16 0,65 0,005 14,33 

Genel 29 72,30 0,11   3591,79 

DK %  20,70 23,81 19,76 

*P≤ 0.05,** P≤ 0.01 

 

Bitki Boyu 

Denemede bitki boyuna ilişkin elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, 

yıllar ve çeşitler arasındaki farklılıklar çok önemli (p<0,01) bulunurken, yıl x çeşit 

interaksiyonu önemli (p<0,05) bulunmuştur. İki yıllık ortalama değerlere göre en yüksek bitki 

boyu Erginel-90 (94,39 cm) çeşidinden, en düşük bitki boyu ise Kral-97 (67,08 cm) çeşidinden 

elde edilmiştir. Denemenin birinci yılındaki düşük yağış miktarı bitki boylarını etkilemiş olup 

ikinci yıla göre daha düşük bitki boyu elde edilmesine sebep olmuştur. Denemenin birinci 

yılında çeşitlerin bitki boyu ortalamaları 79,68 cm, ikinci yılında 82,45 cm olarak belirlenmiştir. 

Bitki boyu genotip ve çevrenin etkisine göre değişen, çoğunlukla genotipten etkilenen bir 

özelliktir (Sirat ve Sezer, 2017; Şener vd., 2020;  Budak Başçiftçi ve Ayter Arpacıoğlu, 2021). 

Bazı araştırıcılar yatmaya dayanıklılık ve verimin artırması açısından daha kısa boylu çeşitlerin 

geliştirilmesi gerektiğini vurgularken (Anderson ve Reinbergs, 1985) bazı araştırmacılarda 

(Şener ve ark., 2020)  kaba yem açığının kapatılması açısından uzun boylu çeşitlerin 

geliştirilmesi üzerinde vurgu yapmışlardır.  
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Tablo 4. Arpa çeşitlerinde incelenen özelliklerin iki yıllık ortalama değerleri 

 

Başak Boyu 

Çalışmamızda başak boyuna ait varyans analiz tablosu incelendiğinde (Tablo 3) yılların önemli, 

çeşitlerin çok önemli ve bunların etkileşimi olan yıl x çeşit interaksiyonun önemsiz olduğu 

belirlenmiştir. Benzer şekilde yapılan çalışmalar başak boyunun çeşitlere göre önemli oranda 

değiştiğini göstermektedir (Sirat ve Sezer, 2012; Çelik, 2020;  Şener vd., 2020;  Budak Başçiftçi 

ve Ayter Arpacıoğlu, 2021). Başak boyu ortalamalarına bakıldığında 5,01 (Kral-97) cm ile 8,49 

cm (Çetin-2000) arasında değiştiği gözükmektedir (Tablo 4.). benzer şekilde Şener vd. (2020) 

yapmış oldukları çalışmadan başak boyu değerlerinin 5,8 cm ile 8,4 cm arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Başak boylarının yıllara göre farklılık göstermesi beklenen bir sonuçtur. İlk 

yılda alınan yağış miktarının ikinci yıl alınan yağış miktarından düşük olması nedeni ile ilk 

yılda başak boyu ortalamalarının düşük olduğu söylenebilir.  

Başakcık sayısı 

Başakcık sayısı bakımından yıllar ve çeşitler çok önemli (p<0,01) ve yıl x çeşit interaksiyonu 

önemli (p<0,05) bulunmuştur (Tablo 3). Yapılan farklı çalışmalarda başakçık sayısının 

çevreden daha çok genotipin etkisi altında olduğu bildirilmiştir. Verim öğelerinin başında gelen 

başakçık sayısının genetik kabiliyetinin, çeşitlerde çevre şartları iyileştikçe verimlerini 

artırabilme niteliği kazandırmaları açısından önemli fayda sağlayabileceği belirtilmektedir  

(Ayrancı, 2012; Şahan, İ. U., 2016). Çalışmamızda en yüksek başakcık sayısı değeri 43,16 adet 

ile Çetin 2000 çeşidinden elde edilirken en düşük değer 25,70 adet ile Erginel-90 çeşidinden 

elde edilmiştir. Başakcık sayısı ortalama değerlerine göre; 2012-2013 üretim sezonu daha düşük 

Çeşit Bitki Boyu Başak Boyu Başakcık Sayısı 

Kral-97 67,08c 5,01e 32,52c 

Martı  80,94b 6,45d 28,90d 

Erginel-90 94,39a 7,38c 25,70e 

Çetin-2000 81,39b 8,49a 43,16a 

Avcı-2002 81,75b 8,13b 36,48b 

Ortalama 81,11 7,09 33,35 

AÖF Yıl 1,94 0,31 0,21 

AÖF Çeşit  1,74 0,6 0,87 

AÖF YxÇ 1,79 0,37 1,23 

Çeşit Başakta Tane Sayısı Başakta Tane Ağırlığı Verim 

Kral-97 30,32e 0,93d 204,52e 

Martı  36,11d 1,36c 291,08d 

Erginel-90 38,18c 1,26c 308,23c 

Çetin-2000 49,47b 1,86a 381,08a 

Avcı-2002 51,27a 1,58b 331,75b 

Ortalama 41,07 1,40 303,33 

AÖF Yıl 0,86 0,12 6,31 

AÖF Çeşit  1,36 0,12 6,38 

AÖF YxÇ 1,92 0,12 9,03 
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değer almıştır (Tablo 5). Bu durum ikinci yıl düşen yağış miktarının ilk yıla nazaran daha 

yüksek olması ile açıklanabilir.  

Başakta Tane Sayısı 

Başakta tane sayısı açısından yıl, çeşit ve yıl x çeşit interaksiyonu arasındaki fark %1 düzeyde 

önemli bulunmuştur (Tablo 3). Bitkilerin başakta tane sayılarına ait ortalama değerler 

incelendiğinde, en yüksek başakta tane sayısı Avcı-2002 (51,27 adet) çeşidinden elde edilirken, 

en düşük değer Kral-97 (30,32 adet) çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 4). Bu çalışma sonucunda 

elde edilen değerler Yüksel vd. (2017)’ nın elde edilen değerleri ile benzerlik göstermektedir. 

Başakta tane sayısında yılların ortalamasına bakıldığında ise ilk yılın ikinci yıla göre daha 

düşük olduğu görünmektedir (Tablo 5). Başakta tane sayısı, başak taslağının oluştuğu dönem 

ile tozlanma ve döllenmenin olduğu dönemdeki çevre faktörleriyle ilişki halindedir. Bu 

faktörlerden en önemlisi ise yağış miktarıdır. Yağış miktarıyla arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Nisan, mayıs ve haziran aylarında nemin düşük olması ve sıcaklığın yüksek olması, döllenmeyi 

ve tozlanmayı olumsuz etkilemekte ve bu nedenle başakta tane sayısına olumsuz etki 

yapmaktadır (Kaydan ve Yağmur, 2007). 

Tablo 5. Arpa çeşitlerinde incelenen özelliklerin yıllara göre ortalama değerleri 

 

Başakta Tane Ağırlığı 

En önemli verim unsurlarından birisi olan başakta tane ağırlığı, başakta tane sayısı ve verim 

yakından ilişkilidir (Sirat ve Sezer, 2017). Varyans analiz tablosuna göre başakta tane ağırlığı 

açısından yıllar ve çeşitler çok önemli olurken, yıl x çeşit interaksiyonu önemsiz olmuştur 

(Tablo 3). Kaydan ve Yağmur (2007) yapmış oldukları çalışmadan başakta tane sayısının çeşit 

ve yıllara göre değiştiğini bildirmişlerdir. Çalışmadan en yüksek başakta tane ağırlığı değeri 

1,86 g ile Çetin-2002 çeşidinden elde edilirken en düşük değer 0,93 g ile Kral-97 çeşidinden 

elde edilmiştir. İki yılın ortalama değerlerine göre ikinci yıl başakta tane ağırlığı değerleri ilk 

yıla oranla daha yüksek olmuştur. Çalışmada ikinci yıl yağış miktarının yüksek olması elde 

edilen ağırlığında daha yüksek olmasına sebep olduğu tahmin edilmektedir. 

Tane Verimi 

Dekara tane verimi yönünden varyans analiz sonuçlarına göre çeşitler, yıl ve yıl x çeşit 

interaksiyonu arasındaki farklılıklar istatistiki olarak P≤ 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Tablo 3). Bölgeye uygun çeşit tercihlerinde üzerinde durulması gereken birçok bitkisel 

 

Yıllar 

Bitki 

Boyu 

Başak 

Boyu 

Başakcık 

Sayısı 

Başakta Tane 

Sayısı 

Başakta Tane 

Ağırlığı 

 

Verim 

2013 79,78b 6,91b 32,04b 39,02b 1,31b 293,67b 

2014 82,45a 7,28a 34,67a 43,12a 1,48a 313,00a 

Ortalama 81,11 7,09 33,35 41,07 1,40 303,33 
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özelliğin yanında asıl amaç birim alandan elde edilen verimin artırılmasıdır. Verimi oluşturan 

unsurların başında başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı gelmekte olup bu unsurlardan her 

biri verimi doğrudan etkilemektedir (Demir, 1983; Sirat ve Sezer, 2005). Çalışmamızda en 

düşük tane verimi 204,52 kg/da ile Kral-97 çeşidinden elde edilirken en yüksek tane verimi 

381,08 kg/da ile Çetin-2000 çeşidinden elde edilmiştir. Çetin-2002 çeşidini 331,75 kg/da ile 

Avcı-2002 çeşidi izlemiştir. Yapılan birçok çalışmada verimin çeşitlere ve yıllara göre farklılık 

gösterebildiği; farklı yerlerde ekilen aynı çeşitlerde bile yöresel iklim ve toprak şartlarından 

dolayı farklı verim alınabileceği ortaya konmuştur (Kün, 1996; Sirat ve Sezer, 2017; Şener vd., 

2020; Budak Başçiftçi ve Ayter Arpacıoğlu, 2021). Araştırmanın ikinci yılında alınan yüksek 

yağış miktarı toplam verim miktarını etkilemiş olup birinci yıla göre daha yüksek tane verimi 

elde edilmiştir. (Tablo 5). Çeşitler çevrenin ekolojik yapısı ve uygulanan kültürel işlemlere göre 

de farklı verim değerleri gösterebilmektedirler (Karadoğan ve ark., 1999; Sirat ve Sezer, 2017). 

Bunların içerisinde en etkili olan faktörler yağış miktarları ve dağılımı ile sıcaklık olmaktadır 

(Hay ve Porter, 2006; Kalaycı ve ark. 1991). 

 

SONUÇ 

Eskişehir ekolojik koşullarında, 2012-2013 ve 2013-2014 üretim sezonunda 2 yıl süreyle 

yürütülen bu çalışmada 5 adet altı sıralı arpa çeşidinden elde edilen bulgulara göre verim ve 

bazı verim unsurları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çeşitler, yıllar ve bunların 

etkileşimi olan yıl x çeşit interaksiyonları açısından önemli farklar tespit edilmiştir. Araştırma 

sonucunda en fazla tane verimi Çetin-2000 (381,08 kg/da) ve Avcı-2000 (331.75 kg/da) 

çeşitlerinden elde edilmiştir. Benzer şekilde en yüksek başak boyu (8,49 cm), başakcık sayısı 

(43,16 adet) ve başakta tane ağırlığı (1,86 g)  Çetin-2000 çeşidinden elde edilirken; en yüksek 

başakta tane sayısı (51,27 adet) Avcı-2002 çeşidinden ve en yüksek bitki boyu (94,39 cm) 

Erginel-90 çeşidinden elde edilmiştir. Tüm özellikler açısından en düşük değerler ise Kral-97 

altı sıralı arpa çeşidinden elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Çetin-2000 

ve Avcı-2002 çeşitleri diğer çeşitlere göre daha üstün performans sergilemiş ve Eskişehir 

koşullarına daha uygun bulunmuştur. 
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ÖZET 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapılan hayvancılık faaliyetlerinden olan koyunculuk, gerek 

halk sağlığı ve gerekse oluşturduğu katma değer nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de 

Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Sakız, Merinos, Karayaka, Karagül, İvesi, Hemşin, 

Tuj, Malya, Tahirova, Herik, Acıpayam, Bafra, Sönmez ve Polatlı koyun ırklarının 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan yerel ırk koyunları aynı zamanda çevresel 

şartlara (mera, yem ve su kaynakları) çok iyi adapte olmuş ırklardır. Tüketici tercihlerinin 

değiştiği günümüzde; koyunlardan elde edilen et, süt ve süt ürünlerine kitle iletişim araçları ve 

medya gibi araçların da etkisiyle ilgi artmaktadır. Artan tüketici taleplerini karşılamak üzere 

sütçü hayvan yetiştiriciliğinde de artış gerçekleşmiştir. Buna karşın Türkiye yerel koyun 

ırklarının süt verim özellikleri artan talebi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle son 

yıllarda Türkiye’ye Assaf ırkı gibi sütçü koyun ırkı ithalatı yapılmıştır. Bu çalışmada; 

koyunlarda seksüel siklus ve Assaf ırkının bazı döl verim özellikleri hakkında güncel veriler 

ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seksüel Siklus, Assaf Koyunu, Döl Verimi, Süt Verimi  
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SEXUAL CYCLE IN SHEEP AND SOME REPRODUCTIVE TRAITS 

OF ASSAF BREED SHEEP 

 

 

 

ABSTRACT 

Sheep breeding, which is one of the livestock activities carried out in different regions of 

Turkey, has an important place due to both public health and the added value it creates. 

Akkaraman, Morkaraman, Daglıc, Kivircik, Chios, Merino, Karayaka, Karagul, Awasi, 

Hemsin, Tuj, Malya, Tahirova, Herik, Acıpayam, Bafra, Sonmez and Polatlı sheep breeds are 

bred in Turkey. Local sheep breeds are also very well adapted to environmental conditions 

(pasture, feed and water resources). In today’s changing consumer preferences; the interest in 

meat, milk and dairy products obtained from sheep is increasing with the influence of media. 

In order to meet the increasing consumer demands, there has been an increase in dairy animal 

breeding. On the other hand, milk yield characteristics of local sheep breeds in Turkey are 

insufficient to satisfy the  increasing demand. For this reason, dairy sheep breeds such as Assaf 

breed have been imported to Turkey in recent years. In this study; current data on the sexual 

cycle of sheep and some reproductive traits of the Assaf breed are discussed. 

Key Words: Sexual Cycle, Assaf Breed, Sheep Fertility, Milk Yield 
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GİRİŞ 

Türkiye’nin gerek coğrafik yapısı ve gerekse geleneksel hayvancılık kültürü bakımından 

koyunculuk, Türkiye’de önemli bir hayvancılık faaliyetini oluşturmaktadır.  Buna bağlı olarak 

ülke ekonomisine ve halk sağlığı üzerine önemli katkı sunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) 2021 yılı verilerine göre 45 177 690 baş koyun varlığına sahiptir. Bu sayı bazı yıllarda 

düşmekle birlikte giderek artma eğilimindedir.  

Türkiye’de Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç, Kıvırcık, Sakız, Merinos, Karayaka, Karagül, 

İvesi, Hemşin, Tuj, Malya, Tahirova, Herik, Acıpayam, Bafra, Sönmez ve Polatlı koyun 

ırklarının yetiştiriciliği yapılmaktadır. (Uçar ve Biçer 2021) Türkiye’nin yerel ırk koyunları 

çevresel şartlara (mera, yem ve su kaynakları) çok iyi adapte olmuş ırklardır.  

Son yıllarda koyun sütü ve süt ürünlerine karşı tüketici talebinin artması, tüketici tercihlerinin 

değişmesi, iletişim kaynaklarının çeşitlenmesi, sosyal/görsel/yazılı medyadaki hızlı değişim 

yeni sütçü ırk koyun işletmelerinin kurulmasına yol açmıştır. Mevcut durumda Türkiye’de 

sağılan 19 836 985 baş koyundan toplam 1 521 456 ton süt elde edilmiştir. Sağılan hayvan 

başına süt verimi ortalama 72 kg’dır. Artan talep sütçü ırk koyunlara ilgiyi arttırmıştır. Buna 

bağlı olarak dünyada süt verim özelliği ön planda olan Assaf ve Lacune ırkı koyunların 

Türkiye’ye de ithalatı yapılmıştır. Konya’da Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği’ne 

kayıtlı 59 işletmede 5 291 baş Assaf ırkı, 9 işletmede 3 603 baş Lacune ırkı koyun yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.  

 

1. KOYUNLARDA SEKSÜEL SİKLUS 

1.1. Koyunlarda Pubertaya Ulaşma  

Bir kuzu doğduğunda ovaryumunda 40 000-300 000 arasında primordial foliküle sahiptir 

(Bartlewski ve ark 2011). Dişi hayvanlarda ovulasyonla sonuçlanan ilk östrüsün görülmesine 

“puberta” adı verilmektedir. Koyunlarda pubertaya ulaşma yaşı; hayvanın ırkı, çevre sıcaklığı, 

ışık ve beslenme gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Koyunlar genelde 6–9 

aylık iken pubertaya ulaşırlar. Basit bir hesapla ergin ağırlıklarının % 40-50’sine ulaşan 

koyunlar pubertaya ulaşmış olurlar. Bununla birlikte, 9-15 aylık yaşa veya ergin ağırlığının % 

65’ine ulaştığı zaman aşımların ve gebeliklerin sağlanması tavsiye edilmektedir (Demirci 

2002). 

1.2. Koyunlarda Üreme Sezonu  

Koyunlar mevsimsel poliöstrik hayvanlardır. Östrüs siklusu ortalama 17 gün (14-19 gün) sürer 

(Habeeb ve Kutzler 2021). Ovulasyon coğrafik bölge olarak 35. Kuzey paralelinin üstü ile 34. 

Güney paralelin altındaki bölgelerde yaşayan koyunların üreme sezonunun başlamasında; gün 

442



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

ışığı alma süresi, düşük çevre sıcaklığı, ırk, koçun bulunması ve beslenme önemli unsurlardır 

(Chemineau ve ark 1992, Castonguay 2000). Türkiye’nin bulunduğu kuzey yarım kürede 

çiftleşme mevsimi, günlerin kısalmaya başladığı yaz sonu, sonbahar ve kış ayları başlarıdır. 

Buna halk arasında “koç katımı mevsimi” adı verilir (Akçapınar 1994, Kalkan ve Horoz 2005). 

Koyunlar üreme sezonu dışında östrüs belirtileri göstermedikleri için, bu dönem anöstrüs 

dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte gün ışığı alma süresindeki değişimlerin az 

olduğu tropikal bölgelerde yaşayan koyunlar, yılın her mevsiminde östrüs gösterebilir 

(Rawlings ve Bartlewski 2007). 

Türkiye’de bulunan koyunların aşım sezonu ırka göre değişmekle birlikte genelde; Orta 

Anadolu, Güney Doğu ve Karadeniz bölgelerinde Eylül-Ekim, Doğu Anadolu bölgesinde 

Ekim-Kasım, Ege ve Marmara bölgelerinin denize yakın bölgelerinde Haziran-Ağustos, Trakya 

bölgesinde ise Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşmektedir.  Merinos gibi sıcak iklimlerde 

yaşayan bazı koyun ırkları, Mart-Haziran aylarında düşük fertilite oranı göstermelerine karşın, 

uzun bir aşım sezonuna sahiptirler. Saf Sakız koyunlarının Haziran ayının başlarında aşım 

sezonuna girdikleri, Nisan ayında ise anöstrüs döneminde oldukları belirlenmiştir (Akçapınar 

1994). 

Koyunlarda doğumla birlikte başlayan laktasyon, siklus üzerine etkilidir. Yılın hangi 

döneminde olursa olsun, doğumdan sonra laktasyon anöstrüsüne girerler. Bir başka ifadeyle 

laktasyon devam ettiği sürece siklik aktivite görülmez. Yerli koyun ırklarının genelde 3-8 ay 

kadar süren anöstrüs dönemine sahip olduğu bildirilmektedir (Kaya 1996). 

Anöstrüs döneminde hipofiz bezi inaktif olduğundan, gonadotropin salgısı oldukça düşük 

düzeydedir. Dolayısıyla foliküler gelişim uyarılmadığından östrüs ve ovulasyonlar da 

görülmez. Ayrıca anöstrüs sezonunda koyunların östradiole karşı duyarlılıkları azalmakta, 

lüteinleştirici hormonun (LH) düşük salınım frekanslarına bağlı olarak ovaryumdaki folikülerin 

son olgunlaşması gerçekleşmemektedir (Karsch ve ark. 1984). 

1.3. Seksüel Siklus ve Hormonal Mekanizması 

Koyunlar üreme sezonu içerisinde düzenli aralıklarla östrüs gösterirler. Siklusta 2 gün 

proöstrüs, 30–36 saat östrüs, 2 gün metöstrüs ve 11 gün diöstrüs olmak üzere 4 dönem vardır. 

Proöstrüs ve östrüs evresi foliküler faz, metöstrüs ve diöstrüs evresi ise luteal faz dönemini 

oluşturmaktadır. Foliküler faz oldukça kısa olup 3-4 gün, luteal faz ise 13 gün sürmektedir 

(Rawlings ve Bartlewski 2007). 

Gün uzunluğunun kısalmasına bağlı olarak artan melatonin, koyunlarda GnRH (Gonadotropin 

Salgılatıcı Hormon) salınımının artmasına neden olmaktadır. GnRH’nın hipofiz ön lobunu 

etkileyerek FSH (Folikül Stimülan Hormon)ve LH salınımını uyarması sonucu foliküler gelişim 
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kontrol edilmektedir. Hipofiz ön lobundan salgılanan FSH foliküler gelişimi uyarmakta, gelişen 

foliküllerden artan miktarda östrojen salgılanmaktadır. Östradiol artışı preovulatör LH ve FSH 

pikinin oluşmasını sağlar. Koyunlarda preovulatör LH pikinin oluşması için GnRH salınımının 

artması gerekir. Bu da preovulatör GnRH piki ile sağlanmaktadır (Kaynard ve ark 1988). 

Koyunlarda östradiol, progesteronun (P4) aksine direkt olarak hipofiz üzerine etkilidir (Clarke 

ve ark 2000). LH pikinden 18–24 saat sonra ovulasyon şekillenmektedir. Ovulasyondan sonra 

oluşan ikinci FSH yükselmesi yeni bir foliküler dalgaya neden olmaktadır. Foliküler gelişim 

sırasında, östrojen salınımı ile birlikte inhibin hormonu salınımı da FSH salınımını inhibe 

ederek sekonder ve tersiyer folikül gelişimini sınırlandırmaktadır. Kandaki düşük östrojen 

düzeyi gonadotropin salınımını baskılamakta, yüksek düzeydeki östrojen seviyesi ise LH 

salınımını uyarmaktadır (Pillon 2003). 

Üreme sezonunda prolifik ve nonprolifik koyun ırklarında bir siklus süresince 3 veya 4 foliküler 

dalga görülür. Bu dalgaların görülme zamanı prolifik ırklarda 1, 6, 10 ve 13. günlerde; 

nonprolifik ırklarda 0, 5, 9 ve 12. günlerde başlamaktadır. Son dalganın sonunda 1-4 adet folikül 

ovulasyon için seçilmiş olmaktadır. Bu sayı koyun ırkları arasında farklılık göstermektedir 

(Şekil 1) (Noel ve ark 1993, Evans 2003, Bartlewski ve ark 2011). 

Ovulasyon, östrüsun başlangıcından itibaren 30. saatlerde şekillenmektedir. Östrüsten 24 saat 

kadar önce ovaryumlarda bir veya daha fazla sayıda folikül hızlı bir gelişme gösterir. Kandaki 

östradiol 17-β düzeyi ortalama 10 pg/ml’den 20 pg/ml’ye yükselir ve bu artış östrüs belirtilerini 

şekillendirir. Östrüsün başlamasından 10 saat kadar sonra, LH düzeyi 80 ng/ml’ye çıkmaktadır. 

Yüksek düzeydeki LH seviyesi ovulasyonun oluşmasında en önemli etkendir. Ovulasyonu 

takiben şekillenen korpus luteum (CL), östrüsten 3 gün sonra progesteron salgılamaya başlar 

ve progesteron siklusun 9–13. günlerinde 4 ng/ml ile maksimum seviyesine ulaşır. Eğer hayvan 

gebe kalmamışsa 12. günden itibaren korpus luteum regrese olurken kandaki PGF2α 

(Prostaglandin F2 alfa) miktarı artmaya başlar ve 14. günde zirveye ulaşır (10 ng/ml). Siklusun 

16. gününde progesteron 0,2 ng/ml’lik en düşük düzeye iner ve progesteronun bu düşüşü 

östradiol salınımını uyarır (Ataman 2002).  

1.4. Koyunlarda Seksüel Siklusun Evreleri 

1.4.1. Proöstrüs  

Proöstrüs yaklaşık 2-3 gün sürer. Bu dönem genelde fark edilmeden geçirilir. Bu dönemde hızlı 

bir foliküler gelişme ve gelişen foliküllerde östrojen hormonu düzeyindeki artışa bağlı olarak; 

genital organlarda bir takım değişiklikler meydana gelir. Bununla birlikte diğer çiftlik 

hayvanlarındaki gibi dış değişiklikler olmaz. Sadece dönemin sonuna doğru vulvadan akıntı 

gelebilir (Kalkan ve Horoz 1999, Erdem ve Sarıbay 2019). 
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1.4.2. Östrüs 

Koyunlarda östrüs süresi ortalama 36 saattir. Bu süreyi, ortamda koçun bulunup bulunmaması, 

koyunun yaşı ve ışık süresi etkiler. Östrüs, sezononun başında ve pubertasa yeni ulaşmış 

olanlarda 3-6 saat daha kısa sürmektedir.  

Ovulasyon spontan olarak östrüsün sonuna doğru oluşur. Koyunlarda ikiz veya üçüz 

ovulasyonlar yaygındır. Özellikle çifleşme öncesi protein ve enerjiden zengin rasyonla besleme, 

ovulasyon ve ikizlik oranlarında önemli artışlara sebep olur. Birden fazla ovulasyonlarda, 

ovulasyonların tümü 2 saat içinde olur. Genelde sağ ovaryum daha aktiftir.  

Koyunlarda östrüsü belirlemek çok zordur. Östrüs belirtileri diğer çiftlik hayvanlarına göre çok 

daha hafif belirtilerle geçer. Östrüsteki koyun, koçu arar, ancak oldukça pasiftir. Bunun dışında 

huzursuzluk, kuyruk sallama, vulvadan servical kökenli müköz bir akıntı meydana gelir. En 

önemli belirti koyunun, koçun scrotumunu koklaması ve çiftleşme için koçun önünde 

durmasıdır. Bu belirtiler günün erken saatlerinde daha iyi gözlenir. Bu nedenle östrüsü doğru 

olarak tespit etmek için arama koçu kullanmak gerekir. Bu amaçla koç başına 40-50 koyun 

hesap edilmeli ve sürüde en az 2 saat kalması sağlanmalıdır. Arama koçlarının çiftleşmesine 

engel olmak için prepusyuma bir bez bağlanması tavsiye edilmektedir (Erdem ve Sarıbay 

2019). Ovulasyon östrüs davranış belirtilerinin başlamasından 24-27 saat sonra spontan olarak 

meydana gelir (Habeeb ve Kutzler 2021). 

1.4.3. Metöstrüs 

Metöstrüs, hayvanın aşımı reddetmesi ile başlayıp, ovulasyon sonrası korpus luteumun 

oluşmasına kadar geçen dönemdir. Yaklaşık 2 gün sürer. Koyunlarda korpus luteum oldukça 

hızlı şekillenir ve kan progesteron seviyesi ovulasyon sonrası 2 günde belirlenebilecek düzeye 

ulaşır (Kalkan ve Horoz 1999, Erdem ve Sarıbay 2019). Koyunlarda da CL ovulasyon sonrası 

granuloza ve teka hücrelerinin LH hormonu sayesinde fiziksel ve fonksiyonel olarak meydana 

gelir. CL ovulasyon sonrası 3-4. günlerde 6-8 mm çaptadır.  

1.4.4. Diöstrüs 

Diöstrüs, koyunlarda östrüs siklusunun en uzun dönemidir, 12-14 gün sürer. Siklusun 3-4. 

günlerinden itibaren (östrüs 0. gün) başlayıp 14. güne kadar süren dönemdir. Progesteron 

hormonunun hakim olduğu dönemdir. Uterus bezleri progesteron etkisiyle, uterus sütünü 

salgılayarak uterusu gebeliğe ve embriyonun beslenmesi için gerekli çevresel ortamı hazırlar. 

Gebelik söz konusu değil ise yaklaşık 13. günde uterustan salgılanan PGF2α korpus luteumun 

luteolizisine ve dolayısıyla plazma progesteron düzeyinin düşmesine neden olur. Progesteron 

düzeyinin düşmesi sonucu, progesteronun hipotalamus ve hipofiz üzerindeki baskılayıcı etkisi 

ortadan kalkar ve GnRH salınımı ile yeni bir siklus başlar (Kalkan ve Horoz 1999, Erdem ve 
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Sarıbay 2019). Korpus luteum 6. günde 11-14 mm çapa ulaşmaktadır. CL’un regresyonu ise 

ovulasyon sonrası 12-15. günler arasında başlamakta ve 2-3 gün sürmektedir. 

1.4.5. Anöstrüs  

Anöstrüs dönemi, koyunun seksüel dinlenme dönemi olup, kuzey yarım kürede kış ortalarından 

yaz ortalarına kadar sürer. Hormonal faaliyetler ve ovaryumlardaki gelişmeler dikkate 

alındığında, anöstrüs derin ve geç anöstrüs olarak incelenebilir. Anöstrüsteki koyunda genelde 

ovaryumlarda bazı foliküler gelişmeler olur, ancak östrüs ve ovulasyon olmaz. Çiftleşme 

sezonu yaklaştıkça bu faaliyetler artar. Anöstrüs süresi üzerine ırk, beslenme durumu, iklim, 

coğrafik konum ve laktasyon gibi faktörler etkilidir (Kalkan ve Horoz 1999, Erdem ve Sarıbay 

2019). 

1.5. Gebeliğin Maternal Kabulü ve İzleyen Süreç 

Ovaryumdaki foliküler gelişmelere bağlı olarak salgılanan östrojen, endometriyumdaki 

oksitosin reseptör sayısında artışa neden olur. Koyunlarda siklusun 14-16. günleri arasında 

endometriyumdan PGF2α salınımı artmakta ve buna bağlı olarak korpus luteumun regresyonu 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle gebeliğin kabulünde endometriyal PGF2α’nın pulsatil 

salınımının engellenmesi esastır (Erdem ve Sarıbay 2019). Endometriumdan PGF2α salınımını 

engelleyen unsur, embriyonun trofoblast hücrelerinden salgılanan İnterferon-tau(IFN-t)’dur. 

Bu sürece “gebeliğin maternal kabulü” adı verilmektedir (Binelli ve ark 2001). 

Ruminantlarda CL’den progesteronun salgılanması gebeliğin sürdürülmesi için gereklidir 

(Mann ve Lamming 1995). Bununla birlikte prostaglandinler,  korpus luteum’un regresyonuna 

ve dolayısıyla fiziksel olarak küçülen korpus luteum’dan daha az progesteron salınımına neden 

olur (Edqvist ve ark 1975). Ancak embriyo tarafından salınımı yapılan IFN-t’nin bu 

mekanizmayı önlediği belirlenmiştir. IFN-t’nin en önemli fonksiyonu endometriumundan 

PGF2’nın pulsatif salınımını azaltarak korpus luteum’un ömrünün uzatılmasını sağlamaktır 

(Bazer ve ark 1997, Thatcher ve ark 1995).  Nitekim inek endometrium in-vitro hücre 

kültürlerinde IFN-t’nin, PGF2 salınımını önlediği tespit edilmiştir (Binelli ve ark 2000, 

Guzeloglu ve ark 2004). 

Gebelik sürecinde implantasyon ve plasentasyon olmak üzere 2 önemli olay gerçekleşir. 

1.5.1. İmplantasyon 

İmplantasyon, embriyonik trofoblast ve maternal endometriyum epiteli arasındaki temasın 

sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu olay embriyonun blastosit aşamasında gerçekleşir. 

İmplantasyon bütün memeli hayvanlarda zona pelusidanın yırtılmasıyla başlar. İmplantasyonun 

gerçekleşmesi için öncelikle mononükleer trofoblast hücrelerinin endometriyal luminal 

hücrelere yapışması gerekmektedir (Erdem ve Sarıbay 2019). 
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1.5.2. Plasentasyon 

Yavruya ait koryon ile uterus mukozası arasında plasenta adı verilen ekstra embriyonal doku 

meydana gelir. Plasentanın görevi,  embriyonun beslenmesini, gelişmesini, korunması, 

solunumunu ve boşaltımını sağlamak; maternal ve fetal dolaşımlar arasında metabolik artıkların 

ve gazların değişimini gerçekleştirmek; immünolojik bariyer görevi yapmak ve gebelik 

süresince hormonal sekresyon yapmaktır  (Erdem ve Sarıbay 2019).  

1.6. Sezonun Süt Verimi Üzerine Etkisi 

Süt verimi üzerine sezonun etkisi daha çok gün ışığı süresiyle ilgilidir. Sığırlarda uzun günlerin 

süt verimini stimüle ettiğiyle ilgili çok sayıda araştırma vardır. Her ne kadar koyunlarda süt 

verimi üzerine böyle bir etkinin fizyolojik açıklaması olmasa da gün ışığı uzunluğunun 

aydınlatmayla uzatıldığı kış aylarında süt veriminin arttığı ileri sürülmektedir. (Gootwine ve 

Pollot 2000) Fotoperiyodun üreme sezonu ve süt verimi üzerine etkisinin antagonist olduğunu 

belirtmektedirler. Dolayısıyla Assaf ırkı koyunlarda döl verimi üzerine herhangi bir uygulama 

yapmadan önce hem kuzu hem de süt verimi üzerine ekonomik etkisi düşünülmelidir. 

Kuzulama mevsiminin total süt verimi üzerine etkisi düşüktür. Mayıs ayı ile Aralık ayında 

doğum yapan koyunların süt verimleri birbirine yakındır. Mayıs ayında doğuran koyunlarda 

daha fazla süt elde edilir, çünkü yaz aylarında daha uzun süre ışık etkisi altındadır. Kısa 

günlerde kuzulayan koyunlarda toplamda daha çok, buna karşın uzun günlerde kuzulayan 

koyunlarda toplamda daha az laktasyon süt verimi elde edilir. Bu oran yüksek olmamakla 

birlikte 334 L olan laktasyon süt verimine 2,4L katkı sağlamaktadır. Toplam süt verimi üzerine 

mevsimsel faktörler %4 (ortalama 15 L) olumlu ya da olumsuz etki gösterir. Bu nedenle süt 

verimi üzerine çevresel etkilerden ziyade daha çok mevsimsel faktörler etkilidir. Kısa gün 

uzunluğunun süt verimi üzerine olumlu etkisinin muhtemelen P4, PRL (Prolaktin) ve plasental 

laktojen hormonlarının aktif hale gelmesi veya açığa çıkması neticesinde olabileceği 

bildirilmektedir. Plasental laktojen gebelikte meme gelişimini düzenleyen hormondur. 

1.7. Koyunlarda Üreme Sezonu-Laktasyon İlişkisi 

Sütçü ırklarda gün uzunluğunun süt verimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Koyunların 

normalde süt verme dönemi olan ilkbahar ve yaz aylarında melatoninin salınımı azalırken süt 

sekresyonu için gerekli olan PRL’nin salınımı artar (Dahl ve Tuckert 2000; Misztal ve ark 

1997). 

Süt için yetiştirilen koyunlarda gün uzunluğunun fazla olduğu dönemlerde gün uzunluğunun 

kısa olduğu dönemle kıyaslandığında verim oranı %50 daha fazladır. (Molik ve ark. 2006, 

2007) Koyunlarda hem laktasyon hem de süt veriminin gün uzunluğu ve melatonin seviyesiyle 

önemli bir ilişkisi olduğu doğru kabul edilmektedir (Molik ve ark. 2013). 
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Gün uzunluğunun azaldığı bir dönemde melatonin salınımının artmasıyla birlikte PRL 

düzeyindeki azalma süt veriminin azalmasına neden olabilir. PRL ile birlikte somatotropik 

hormon olan büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme faktör 1 (IGF-1) de gün 

uzunluğuna bağlı süt üretimindeki endojen yardımcılar olabilir. Yavrusunu emziren koyunlarda 

GH salınımı ilk 10-30 dakikada önemli ölçüde artmaktadır (Misztal ve ark., 2008; Velasco ve 

ark., 2008). 

İneklerde uzun gün periyodunda GH uygulanması IGF-1 seviyesini ve sağılabilirliği artırmaya 

yardımcı olur (Dahl ve Tuckert, 2000; Miller ve ark. 1999). GH salınımında meydana gelen 

değişiklikler gün ışığına duyarlı bir hayvan olan koyunlar için de önemlidir. 

Laktasyon parametrelerini iyileştirmek amacıyla fotoperiyotun (16L:8D) yapay olarak 

sonbahar ve kış döneminde uygulandığı bir çalışmadan başarı elde edilememiştir. Bu 

parametrelerdeki farklılıklar (Molik ve ark 2007,2013) PRL ve GH gibi laktojenik hormonların 

salınımındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Yapay melatonin implantı ve yapay 

fotoperiyot uygulanan koyunlarda PRL konsantrasyonunun değiştiği ve süt veriminin azaldığı 

tespit edilmiştir (Molik ve ark. 2013). 

 

2. ASSAF IRKI KOYUNUN BAZI IRK ÖZELLİKLERİ 

Assaf ırkı 1965 yılında H. Goot tarafından tanımlanmış sütçü bir koyun ırkıdır. 5/8 İvesi, 3/8 

East Frisean ırkından meydana gelmektedir. Üreme sezonu Temmuz’dan Ekim’e kadar 

sürmektedir. Gebelik başına aşım sayısı 1,3 koyun başına kuzu sayısı 1,3; 1,4’tür. Sezon dışında 

(Mart-Nisan) herhangi bir hormonal uygulama yapılmayan hayvanların %26’sında östrüs 

gözlenmektedir (Amir ve Gacitua 1987).  

Assaf ırkı yetiştiriciliği yapılan işletmelerde grup halinde doğal aşım ve senkronizasyon 

uygulanmaktadır (İspanyada işletmelerin %87’si). Geri kalan diğer işletmelerde koç yıl 

boyunca sürünün içinde bulunmaktadır. Her iki durumda da temel amaç kuzulama sezonunu 

yayarak yıl boyu süt elde etmektir. Senkronizasyon uygulanan koyunların yarısında sünger 

kullanılmaktadır. Aşımlar ilkbaharda gerçekleştirilmektedir. Suni tohumlama işletmelerin 

%25’inde saflaştırmak amacıyla nadiren uygulanmaktadır. İşletmelerin çoğunda kuzulama 

sezonu kıştan ilkbahara kadar uzamaktadır. Maksimum süt ilkbahar aylarında alınmaktadır. 

Kuzulama aralığı 9,6+0,2 aydır. Yılda bir kuzu alma planı yapıldığında aşımlar Haziran ayında 

gerçekleştirilmektedir. Kuzulama sezonu da sonbaharın sonlarına rastlamaktadır (Pollot ve 

Gootwine 2004). 

Assaf ırkı koyunlarda erken yaşta gebe kalmanın süt verimi üzerine negatif etki yaptığı 

bildirilmektedir (3,7 L/ay) (Milan ve ark. 2011).  İlk kuzulama yaşı 10-18 ay arasında 
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değişmektedir. İlkine kuzulama yaşının 1 ay ertelenmesi veya geciktirilmesinin laktasyon süt 

veriminde 49,5 L artışla sonuçlanacağı hesap edilmiştir (laktasyon süt verim ortalaması 1,65 

L/gün olduğunda) (Pollot ve Gootwine 2004). Bir Assaf ırkı koyun damızlık olarak sürü 

içerisinde 4 yıl kalmaktadır (Milan ve ark. 2011). Assaf ırkı koyunun bazı ırk, döl verimi ve süt 

verimi özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Assaf ırkı koyunun bazı ırk, döl verimi ve süt verimi özellikleri (Milan ve ark 2011) 

 

İsrail’de yapılan bir çalışmada ortalama süt verimi 173 günlük laktasyon süresince 334 L, 

kuzulayan koyun başına kuzu sayısı 1,57, kuzulama aralığı 372 gün elde edilmiştir. Yılda bir 

kez kuzulayan koyunların aksine, Assaf ırkı koyularda yılın her döneminde doğum 

olabilmektedir. Bununla birlikte en yoğun doğumlar yılın Mart, Haziran, Ekim ve Kasım 

aylarında olmaktadır (Pollot ve Gootwine 2004). Normal şartlarda en az doğumların olduğu 

aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu durumda en az aşımlar Şubat ve Mart aylarında 

olmaktadır. Bu veriye göre düşük gebe kalma oranları söz konusu olduğuna göre; bu ayların 

(Şubat ve Mart) sezon dışı olduğu düşünülebilir.  

Yavru sayısı yıl içerisindeki döneme göre değişmektedir. Östrüs senkronizasyonu uygulanan 

işletmelerde, bu çalışmalar Eylül veya Nisan aylarında yapıldığında (doğumlar Şubat veya 

Eylül ayında olmaktadır) en fazla yavru sayısı elde edilmektedir. Bununla birlikte bu 

hayvanlarda yapılan senkronizasyon uygulamalarının ovulasyon üzerine ve embriyonun 

yaşayabilirliği üzerine mevsim etkisinin araştırılması gerekmektedir (Amir ve Gacitua 1987). 

Assaf ırkı koyunlarda süt verimini etkileyen faktörlerden doğumdaki yavru sayısı, laktasyon 

süt verimi üzerine olumlu etki yapmaktadır. Yapılan bir çalışmada (Pollot ve Gootwine 2004) 

ikiz veya üçüz yavruya gebe Assaf ırkı koyunların süt verimi, tekli yavruya gebe olan 

Üreme Kriterleri  Ortalama  Aralık 

İlk kuzulama yaşı, ay  14,4+0,2   

Kuzulama aralığı, ay  9,6+0,2   

Kuzulama-aşım aralığı, ay  4,5+0,2   

Doğumda dişi-erkek oranı, %  52,0+3,5   

Sürü yenileme oranı, %  25,2+1,1   

Laktasyon uzunluğu, gün  199+5  120-300 

Yıllık süt verimi, L/ koyun  309,4+8,0  169,5-450,0 

Somatik hücre sayısı,  × 103 hücre/ml  579,4+33,0   

Bakteri sayısı, 103 cfu x ml  96,7+7,9   

Toplam bakteri sayısı log10 x ml  4,93+0,02   

Koyun başına kuzu sayısı, adet  1,35+0,04  0,60-2,00 
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hayvanlara göre %6 daha fazla elde edilmiştir. Süt verimindeki bu önemli artış laktasyon 

uzunluğu ve kuzulama aralığında da ortalama %1’lik bir artışla sonuçlanmıştır.  

İlk çiftleştirme yaşı 9 aydır. Koyun başına kuzu sayısı laktasyon sayısına göre değişmektedir. 

Birinci laktasyonda bu oran 1,41 iken, 5. laktasyonda 1,71 olmakta ve daha sonraki 

laktasyonlarda düşmektedir (Pollot ve Gootwine 2004). 

Gebeliğin süt verimi üzerine kısa süreli bir etkisi vardır. Gebeliğin yaklaşık 1-2. haftasında süt 

veriminde hızlı bir yükseliş meydana gelir. Daha sonra gebeliğin 4. haftasında gebelik öncesi 

seviyeye iner. Gebelik süreci ilerledikçe süt verimi yavaş yavaş düşer. Günlük süt verimi 0,5 

L/gün olana kadar sağım devam etmektedir. (Pollot ve Gootwine 2004). 

Laktasyondaki yüksek süt verimi, postpartum dönem aralığının uzun olmasıyla ilişkilidir. 

Laktasyonun başında süt verimindeki artış; ineklerde olduğu gibi gebe kalmanın gecikmesine, 

negatif enerji dengesinin oluşmasıyla sonuçlanır. Assaf ırkı koyunlarda süt veriminin gebe 

kalma üzerine etkisi azdır. Nitekim düşük süt verimi (pik süt verimi <2 L) ile yüksek süt 

verimine (pik süt verimi >4 L) sahip koyunlardaki doğum-gebe kalma aralığı sadece birkaç gün 

ile sınırlıdır. Dolayısıyla Assaf ırkı bir koyunun laktasyonun başlangıcında gebe kalması 

(doğum-gebe kalma aralığı)  total süt verimi üzerine daha çok etkili olmaktadır. Çünkü daha 

erken gebe kalan hayvan daha erken kuruya çıkmaktadır. Süt veriminde gözlenen bu yükselme 

gebe koyunlarda CL oluşmasıyla ilgili olabilir. Çünkü CL varlığının koyunlarda süt verimini 

arttırdığı bildirilmektedir. Bunun nasıl olduğuyla ilgili görüşler genelde oksitosin hormon 

salınımına bağlanmaktadır. Bununla birlikte süt verimindeki geçici artışın nedenini belirlemeye 

yönelik araştırmaların yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Assaf ırkı koyunlarda süt verimi 

ile ilgili bazı parametreler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Sekiz laktasyon kriteri üzerine doğan yavru sayısının etkisi (Pollot ve Gootwine 2004) 

 Yavru Sayısı 

Kriterler 1 2 3 4 

Kayıt No 9258 8786 854 78 

Toplam süt verimi, L 311 329 331 311 

Hesaplanan toplam süt, L 296 312 318 296 

Laktasyon uzunluğu, gün 167 169 169 169 

Kuzulama aralığı, gün 280 283 284 291 

En yüksek süt potansiyeli, L 2.78 2.92 2.95 2.75 

Pik verimi, L 

Laktasyon başlangıcı ile pik arasında süt veriminde artış, L/gün 

2.51 

68 

2.64 

71 

2.67 

70 

2.49 

65 
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SONUÇ 

Sonuç olarak, Assaf koyunu Türkiye’ye yakın zamanda giriş yapmış olmakla birlikte döl verim 

özellikleri bakımından yıl boyu östrüs gösterebilme, ekonomik bakımdan (süt/kuzulama) hangi 

amaçla yetiştirilmek istenildiğine göre verim almaya uygun bir ırk olduğuna dair güncel veriler 

derlenmiştir. Böylece Türkiye’de ki en güncel koyunculuk kitapları arasında dahi henüz yer 

almamış Assaf ırkının verim özelliklerinin toparlanarak sunulması sayesinde daha hızlı bilgiye 

ulaşılması sağlanmıştır. 
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ABSTRACT 

Large quantities of lignocellulosic materials are available worldwide in different forms, and 

they are the most abundant and widely spread renewable energy source. They can be divided 

into two main groups according to their application: (a) lignocellulosic materials used for pulp 

and paper production, mostly woody plants, although crop residues (cereal straw) are also 

widely used in some developing countries. (b) agricultural and forestry by-products such as 

crop residues, e.g. cereal and legume straw, cornmeal and sugarcane pulp, and wood scraps 

from both the timber and paper industries. Although some of the existing lignocellulosic 

materials are used as fuel, paper production or animal feed and bedding, the vast majority are 

still disposed of as waste material. Grassland biomass could become an important low-cost 

lignocellulosic feedstock for fuels and chemicals in the future, as it covers about 69% of the 

world's agricultural land. Additionally, grassland biomass can add significant ecological value, 

including protection against soil erosion and habitat creation. Growing temperate grasses 

provides several harvests (2-4 cuts) per season, which contributes to high yields. It is well 

known that the chemical composition of grasses varies between cuttings, throughout the season, 

and with the stage of maturity at harvest. This aspect has not been fully explored in relation to 

the processing of grass biomass for biorefining, but it is important to consider when considering 

grass biomass as a feedstock for biofuels or biochemical, as changes in composition can greatly 

affect processing and crop yields. In this study, surface properties were investigated by using 

inverse gas chromatography (IGC) to investigate the use of garden grass in various applications. 

The distribution component of the surface energy ( ) of the surface of the garden grass was 

calculated using the retention times of different non-polar probes in the infinite dilution region. 

In addition, grass clippings were characterized using X-ray diffraction (XRD). Grass wastes 

used as a biomass source are garden grass clippings of Eskişehir province. To remove dust or 

dirt adhering to the surface, the samples were soaked in water for 1 hour and dried in the sun, 

ground and passed through a 150-mesh (150 μm) sieve. For IGC analysis, apolar solvents (n-

heptane, n-octane, n-nonane) of high purity were used. IGC measurements were carried out in 

the temperature range of 40–70 °C. Surface energy distribution component values at these 

temperatures; 53.90 mJ/m2 at 40 oC; 51.44 mJ/m2 at 50 oC; 49.32 mJ/m2 at 60 oC and 43.36 

mJ/m2 at 70 oC. The crystallinity of biomass is an important factor for determining its thermal 
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and mechanical properties. The diffraction data of the samples were collected at an angular 

range of 5 to 60o (2θ) with a scan rate of 0.02 o/min. The XRD model supported the claim that 

biomass consists mainly of lignocellulosic components. The exact nature of the garden grass 

biomass sample can be described as inherently amorphous. Four peaks at 11o, 21,5 o, 26 o, 28 o 

representing garden grass biomass were also observed. The peak at 2θ = 21.5 o is due to the 

organic compounds responsible for the amorphous region. The resulting XRD model is 

consistent with previous studies. The crystallinity of raw garden grass is larger than rice straw 

fiber, sorghum stem fiber, and wheat straw, jute, similar to sisal fiber and smaller than the 

cotton, flax, and hemp fiber. However, for garden grass, two characteristic peaks appearing at 

2θ = 26o and 28o showed a distinct presence of crystalline cellulose peaks. The significant peak 

at 2θ = 21,5o is due to the 44-46% cellulose in the composition of garden grass. 

Keywords: Biomass; Garden Grass; Inverse gas chromatography (IGC); Surface 

characterization, X-ray diffraction (XRD). 
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BAHÇE ÇİMENİNİN YÜZEY ENERJİSİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ 

ile BELİRLENMESİ 

 

 

ÖZET 

Büyük miktarlarda lignoselülozik malzemeler farklı şekillerde dünya çapında mevcuttur ve 

bunlar en bol bulunan ve yaygın olarak yayılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Uygulamalarına 

göre iki ana gruba ayrılabilirler: (a) bazı gelişmekte olan ülkelerde mahsul artıkları (tahıl 

samanları) da yaygın olarak kullanılmasına rağmen, çoğunlukla odunsu bitkiler olan kâğıt 

hamuru ve kâğıt üretimi için kullanılan lignoselülozik malzemeler ve (b) mahsul artıkları gibi 

tarım ve ormancılık yan ürünleri, örn. tahıl ve baklagil samanı, mısır küspesi ve şeker kamışı 

küspesi ve hem kereste hem de kâğıt endüstrilerinden gelen odun artıkları. Mevcut 

lignoselülozik malzemelerin bir kısmı yakıt, kâğıt üretimi veya hayvan besleme ve yatak 

malzemesi olarak kullanılmasına rağmen, büyük çoğunluğu hala atık malzeme olarak 

atılmaktadır. Çayır biyokütlesi, dünyanın tarım alanlarının yaklaşık %69'unu kapladığı için 

gelecekte yakıtlar ve kimyasallar için önemli bir düşük maliyetli lignoselülozik hammadde 

haline gelebilir. Ek olarak, otlak biyokütlesi, toprak erozyonuna karşı koruma ve habitat 

oluşturma dahil olmak üzere önemli ekolojik değerler katabilir. Ilıman otların yetiştirilmesi, 

yüksek verime katkıda bulunan bir sezon boyunca birkaç hasat (2-4 kesim) sağlar. Çimenlerin 

kimyasal bileşiminin kesimler arasında mevsim boyunca ve hasattaki olgunluk aşaması ile 

değiştiği iyi bilinmektedir Bu husus, biyorafinasyon için çimen biyokütlesinin işlenmesiyle 

ilgili tam olarak incelenmemiştir. Ancak bileşimdeki değişiklikler işlemeyi ve ürün verimini 

büyük ölçüde etkileyebileceğinden, çimen biyokütlesini biyoyakıtlar veya biyokimyasallar için 

bir hammadde olarak değerlendirirken dikkate alınması önemlidir. Bu çalışmada bahçe 

çimeninin çeşitli uygulamalarda kullanımını araştırmak için, ters gaz kromatografisi (TGK) 

kullanılarak yüzey özellikleri incelenmiştir. Bahçe çimeninin yüzeyinin, yüzey enerjisinin (

) dağılım bileşeni, sonsuz seyreltme bölgesinde farklı polar olmayan probların alıkonma süreleri 

kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca bahçe çimenin kırpıntıları X-ışını kırınımı (XRD) 

kullanılarak karakterize edilmiştir. Biyokütle kaynağı olarak kullanılan çimen atıkları, 

Eskişehir ili bahçe çimeni kırpıntılarıdır. Yüzeyine yapışan toz veya kiri çıkarmak için, örnekler 

1 saat suda bekletildi ve güneşte kurutuldu, öğütülüp 150 meshlik (150 μm) elekten geçirildi. 

TGK analizi için, apolar çözücüler (n-heptan, n-oktan, n-nonan) yüksek saflıkta kullanıldı. 

TGK ölçümleri 40–70 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilmiştir. Bu sıcaklıklardaki yüzey 

enerjisi dağılım bileşeni değerleri; 40 oC’de 53,90 mJ/m2; 50 oC’de 51,44 mJ/m2; 60 oC’de 49,32 

mJ/m2 ve 70 oC’de 43,36 mJ/m2’dir. Biyokütlenin kristalliği, termal ve mekanik özelliklerini 

belirlemek için önemli bir faktördür. Numunelerin kırınım verileri, 0.02 o/dakikalık bir tarama 

hızı ile 5 ila 60o (2θ ) arasındaki bir açısal aralıkta toplanmıştır. XRD modeli, biyokütlenin esas 

olarak lignoselülozik bileşenlerden oluştuğu iddiasını desteklemiştir. Bahçe çimeni biyokütle 

örneğinin tam yapısı, doğası gereği amorf olarak tanımlanabilir. Bahçe çimeni biyokütlesini 

temsil eden, 11 o, 21,5 o, 26o, 28o de dört pik de gözlendi. 2θ = 21,5o teki pik, amorf bölgeden 

sorumlu olan organik bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Elde edilen XRD modeli, önceki 

çalışmalarla tutarlıdır. Ham çimenin kristalliği, pirinç samanı lifinden, sorgum sapı lifinden, 

buğday samanından, jütten daha fazladır. Sisal lifine benzer ve pamuktan, ketenden ve kenevir 

lifinden daha küçüktür. Bununla birlikte, bahçe çimeni için, 2θ = 26o ve 28o'de ortaya çıkan iki 

karakteristik pik kristal selüloz pikinin belirgin bir varlığını göstermiştir. 2θ = 21,5o 'deki 

belirgin pik, bahçe çimeninin bileşimindeki % 44-46 selüloz içerdiğinden kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle; Bahçe Çimeni; Ters Gaz Kromatografisi (TGK); Yüzey 

Karakterizasyonu; X-ışını kırınımı (XRD). 
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1. INTRODUCTION 

Lawny grass mainly contains protein, crude fiber, amylum, polysaccharides, pectin, chlorophyll 

etc. The rude fiber consists of cellulose, hemicellulose and lignin. Due to the presence of various 

interesting functional groups on this cellulose, it shows utility for removing toxic metal ions or 

for enrichment trace elements from aqueous solution. (Saeed et al., 2005: 25, Del Rio et al., 

2012:5922). Also, in the process of urban beautification or garden building, an excess of lawn 

grass is left as solid waste. However, this interest also includes research to find new biomass 

sources for the production of cellulose fibers to be used for large-scale applications. Therefore, 

Napier grass is a potentially very attractive commercial source of biomass for the production of 

single fibers. Napier (Pennisetum purpureum schum) is a perennial grass known as "elephant 

grass" belonging to the Poaceae family. Napier grass is native to Africa and centuries back this 

plant was introduced to South America, Asia and Australia as animal feed. It is a fast growing 

and highly productive (40 tons/hectare per annum) grass that can be grown with very few 

nutritional supplements. In the literature, preliminary studies of native African Napier grass 

fiber strands have reported that the fibers contain approximately 47.1% cellulose. (Kommula et 

al., 2013:303, Somerville et al., 2010:790). 

 

2. MATERIELS AND METHOD 

Grass wastes used as biomass source are garden grass clippings of Eskişehir province. To 

remove dust or dirt adhering to the surface, the samples were soaked in water for 1 hour and 

dried in the sun, ground and passed through a 150-mesh (150 μm) sieve. For IGC analysis, 

apolar solvents of high purity were purchased from Sigma-Aldrich. Chromatographic 

experiments were performed with an Agilent 7890 gas chromatograph equipped with a flame 

ionization detector (FID). High purity nitrogen was used as the carrier gas at a flow rate of 40 

ml min-1. Methane was used to determine dead volume. At least four injection values were used 

to average the net retention volume (VN). XRD patterns were recorded between 5° and 60° (2θ) 

at a scan rate of 0.02° min-1 using a Rigaku Ultima-IV diffractometer (Akishima, Japan) with 

CuKα radiation (40 kV/30 mA).  

 

3. RESEARCH AND FINDINGS 

Adsorption studies were carried out under infinite dilution conditions. The chromatographic 

peaks of n-alkanes in natural garden grass are symmetrical. The retention time is therefore 

independent of the amount injected. Its value represents the surface's interaction with n-alkanes 

and is thus a measure of how easily the surface can polarize the probe. The dispersive 
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component of the surface free energy was determined by injecting a homologous n-alkane 

series. One of the most common measured parameters for describing the energy state at the 

surface of a solid is surface energy. Surface energy, determines the catalytic activity or strength 

of the particle-particle interaction. The dispersive components of natural garden grass at 

experimental temperatures are calculated from equation Lavielle and Schultz. When plotted 

against RTlnVN against  yields the slope of the resulting line gives  (Figure 1). Table 

1 shows the dispersive component of the surface free energy of pure garden grass. It was 

observed that the values decreased as the temperature increased. 

 

Figure 1. The )ln( NVRT –   2/1
. d

La   graphs for pristine garden grass 

 
Table 1. Dispersive component values of the measured surface energy on pristine garden grass at 

various temperatures 

 

T (°C) 40 50 60 70 

dγ S  (mJ/m2) 
53.90 

 

51.44 

 

49.32 

 

43.36 

 

 

 

 
 

Figure 2. XRD of pristine garden grass 
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The XRD model shown in Figure 2 supported the claim that biomass consists mainly of 

lignocellulosic components. The exact structure of the garden grass biomass sample can be 

described as inherently amorphous. In addition to the Bragg peaks representing garden grass 

biomass, four additional peaks were observed at 11 o, 21.5 o, 26o and 28°. These two peaks at 

2θ = 21.5o and 31o are due to the organic compounds responsible for the amorphous region. The 

resulting XRD model is consistent with previous studies. The X-ray diffraction pattern revealed 

that the garden grass contains a large amorphous portion. However, garden grass showed a 

distinct presence of two characteristic crystalline cellulose peaks appearing at 2θ = 26o and 28o. 

Similar results were observed in peeled mulberry bark (Li et al., 2009:94). 

 

4. CONCLUSION 

Cellulose, hemicellulose, lignin are components of biomass, including, and these structural 

polysaccharides are sequentially removed from the cell wall of the biomass. Garden grass as 

agricultural waste material can be successfully used for the consistent and rapid synthesis of 

nanoparticles. In addition, garden grass, which are rich in natural polymers such as lignin, 

cellulose, hemicellulose and pectin, are used in the synthesis of nanoparticles. To obtain 

detailed physicochemical information on biomass samples, their characterization is required. 

IGC is a very sensitive and reliable technique for distinguishing solid surfaces. In this study, it 

was used to find out how the dispersion component of the surface free energy of the surfaces of 

the garden grass will change with the IGC by working in the region of infinite dilution. 

Experimental results show that the values of the studied materials gradually decrease the 

dispersion component of the surface free energy with increasing column temperature, which is 

consistent with the basic concept of Gibbs free energy. The surface morphology was determined 

by XRD analysis, which is necessary for potential applications using the new cellulose 

nanofibers. 
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GEÇ EKİLEN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN 

BELİRLENMESİ 
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ÖZET 

Kıyı Ege koşullarında (Akdeniz iklimi) farklı ekim tarihlerine sahip silajlık mısır çeşitleri, 

kullanımlarına göre tane olarak da hasat edilebilmektedir. Bu çalışma geç ekilen silajlık mısır 

çeşitlerinin tanelik olarak değerlendirilebilme olasılıklarının belirlenmesi amacıyla Aydında 

yürütülmüştür. Materyal olarak Colonia, Mas 72 ve Dekalp 6777 melez mısır çeşitleri 

kullanılmıştır. Ekim işlemi arpa sonrasında 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştır. Çalışmada 

tek koçan ağırlığı, koçanda tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, koçanda tane sayısı, koçan boyu ve 

tane derinliği (koçan çapından sömek çapının çıkarılması) değerleri ölçülmüştür. Tek koçan 

ağırlığı ve koçanda tane ağırlığı dışındaki tüm özelliklerde (bin tane ağırlığı, koçanda tane 

sayısı, koçan boyu ve tane derinliği) çeşitler arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Tek koçan 

ağırlığı ortalaması 306,6 g, koçanda tane ağırlığı ortalaması 258,9 g bin tane ağırlığı ortalaması 

228,9 g, koçanda tane sayısı ortalaması 622,3 adet, koçan boyu ortalaması 43,5 cm ve tane 

derinliği ortalaması 23.4 mm olarak belirlenmiştir. Colonia çeşidinin en yüksek tek koçan 

ağırlığı, koçanda tane ağırlığı, koçan boyu ve koçanda tane sayısı değerlerini verdiği 

belirlenmiştir. Buna ek olarak Dekalp 6777 çeşidi ise bin tane ağırlığı ve tane derinliği 

özelliklerinde öne çıkmıştır. Sonuç olarak bölgemizde geç ekilen silajlık mısırın tane olarak 

hasadının olabileceği ve bununla ilgili çeşit seçimlerinin son ürünün kullanım şekillerine göre 

değişebileceği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geç Ekim, Mısır, Tek Koçan Ağırlığı, Bin Tane Ağırlığı, Koçanda Tane 

Sayısı 
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DETERMINATION OF YIELD AND YIELD COMPONENTS OF LATE SOWN 

CORN FOR SILAGE 
 

ABSTRACT 

Corn varieties grown for silage at different sowing dates can also be harvested as grain, 

depending on their use in coastal Aegean (Mediterranean climate conditions). This study was 

carried out in Aydın to determine the possibilities of using silage corn varieties as grains in late 

sowing conditions. Colonia, Mas 72 and Dekalp 6777 corn varieties were used as material of 

the study. Sowing was done on 1 July 2019 after barley cultivation. Single ear weight, kernel 

weight per ear, thousand kernel weight, number of kernels per ear, ear length and grain depth 

values were measured. Significant differences were found between varieties in all 

characteristics (thousand kernels weight, number of kernels per cob, cob length and grain depth) 

except single ear weight and grain weight per ear. Moreover, average single ear weight, 

thousand kernel weight, number of kernels per ear, ear length and grain depth values were 

determined as 306.6 g, 258.9 g, 228.9 g, 622.3 pcs, 43.5 cm, 23.4 mm respectively. It was 

determined that Colonia cultivar gave the highest single ear weight, kernel weight per ear, ear 

length and number of kernels per ear. In addition, Dekalp 6777 cultivar stood out in terms of 

thousand grain weight and grain depth. As a result, it has been understood that the late sown 

corn for silage can be harvested as grains in our region and the selection of varieties may vary 

according to the usage patterns of the final product. 

Keywords: Late Sowing, Corn, Single Ear Weight, Thousand Kernel Weight, Number of 

Grains per Cob 
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GİRİŞ 

Mısır dünyada ve ülkemizde önemi yıldan yıla artan bir bitkidir. Bunun göstergesi olarak her 

geçen yıl artarak devam eden üretim miktarı gösterilebilir. Öyle ki dünyada 2020 yılında mısır 

üretim miktarı 1.1 milyar tonun üzerine çıkmıştır (FAO, 2020). Yüksek adaptasyon yeteneği 

sayesinde mısır, Kuzey Yarım Kürede 58° kuzey enlemi ile Güney Yarım Kürede 40° güney 

enlemleri arasında yetiştirilmektedir (Kün, 1985). Ülkemizde yıldan yıla üretim miktarında artış 

gözlenmiştir. Ülkemizde ihtiyacı karşılamamakla birlikte 2020 yılı üretim rakamı 6 milyon 

tonun üzerine çıkmıştır (TÜİK, 2020). Ülkemizde üretimin artırılması hedeflenmektedir. 

 Ülkemizde mısır, adaptasyon yeteneğinin yüksek olması, toprak seçiciliğinin düşük olması ve 

farklı vejetasyon uzunluklarına sahip çeşitlerinin bulunması sebepleriyle yoğun olarak 

yetiştirilmektedir (Geren, 2000). İklim koşullarının uygun olduğu (Akdeniz ikliminin hakim 

olduğu)  bölgelerde bazen ikinci hatta üçüncü ürün olarak da ekilen bitki, temel olarak ya tane 

ya da silaj veya yeşil ot için yetiştirilebilmektedir (Kızılşimşek vd., 2005). Çok farklı 

uzunluktaki vejetasyon süreleri (75 gün – 180 gün) olan ticari çeşitlere sahip olması sebebiyle 

ülkemizde farklı ekim zamanlarında yetişmektedir (Alp, 2019). Üreticiler ihtiyaç durumuna 

göre mısır arkası mısır bitkisi üretebilmenin yanında bazen kışlık yetiştirilen yemlik arpa veya 

tritikalenin arkasına erken dönemde ikinci ürün mısır (tane ya da silaj) ve sonrasında üçüncü 

ürün tekrar mısır (hasıl ot için) üretimi de yapabilmektedir.   

Bu denli farklı zamanlarda farklı amaçlar için yetiştirilen bitkinin bazı ticari çeşitleri hem silaj 

üretimi için hem de tane üretimi için uygun olabilmektedir (Serter, 2003). Özellikle Akdeniz 

ikliminin hakim olduğu bölgelerde ortalama gün uzunluğuna sahip çeşitler bazen silaj için 

ekilmesine rağmen hasat döneminde çeşitli sebeplerle (depolama sıkıntısı yada tane fiyatları 

vb.) tane olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak çalışmada 

Kıyı Ege koşullarında yetiştirilen bazı silajlık çeşitlerin geç ekim koşullarında tane verimi ve 

bazı verim öğelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.    

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma, üç farklı melez mısır çeşitleri ile üç tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine 

göre yürütülmüştür. Materyal olarak Colonia, Mas 72 ve Dekalp 6777 melez mısır çeşitleri 

kullanılmıştır. Araştırmanın ekimi ikinci ürün olarak, arpa sonrası 1 Temmuz 2019 tarihinde 

yapılmıştır.  Ekim işlemi sıra arası 70 cm, sıra uzunluğu ise 10 m olan, 8 sıralı parsellere 

yapılmıştır. Çıkış sonrası yaklaşık 10-15 cm boylandığında sıra üzerindeki bitkiler 18 cm 

boşluk bırakılacak şekilde seyreltme yapılmıştır. 

Araştırmaya ait deneme alanının iklim özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 
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Çizelge 1 Aydın ili vejetasyon dönemine ait 2005-2019 yılları, uzun yıllık ortalama sıcaklık ve toplam 

yağış değerleri 

Aylar 2019 Uzun yıllar (1958 – 2018) 

 Ort. Sıc. (°C) Yağış (mm) Sıcaklık (°C) Yağış (mm) 

Haziran 26.6 35.2 25.7 21.6 

Temmuz 27.7 20.8 28.5 2.4 

Ağustos 29.0 0.0 28.4 3.7 

Eylül 23.8 35.0 24.1 21.4 

Ekim 21.2 45.4 19.3 76.1 

Kasım 16.9 114.6 14.7 113.9 

Ort. / Top. 24.2 251.0 23.5 239.1 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri (Anonim, 2019). 

 

Çizelge 1’de ortalama sıcaklığın Temmuz ayında 27.7 °C ile olduğu ve en fazla yağışın Kasım 

ayında gerçekleştiği, vejetasyon döneminde ise toplam 239.1 mm yağış olduğu görülmektedir. 

Bitki gelişimi süresince en yüksek ortalama sıcaklık değerleri 29.0 °C ile Ağustos ayında 

gösterdiği görülmektedir. Toplam 251 mm yağış düşmüştür. Hasat 8 Kasım tarihinde 

gerçekleştiği için Kasım ayındaki yağışın göz önünde bulundurulmaması gerektiği 

düşünülmektedir. Genel olarak, 2019 yılı sıcaklıkların uzun yıllar ortalamalarına göre daha 

yüksek değerlerde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Buna ek olarak 2019 yılında vejetasyon 

döneminde uzun yıllık değerlere göre daha fazla miktarda yağış düştüğü görülmektedir. 

Araziye ait toprak analizi sonuçları Çizelge 2’de belirtilmiştir. 

 
Çizelge 2. Çalışma arazisine ait toprak analiz sonuçları 

Bünye 
pH Organik Madde (%) P (ppm) K (ppm) 

0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 

70.4 78.2 82.5 7.92 1.21 4.05 48.2 

Killi Alkali Çok az Az Yeterli 

 

Çizelge 2’te verilen ve ikinci ürün mısır (ön bitki arpa) ekimi yapılan arazinin toprak yapısının 

killi, organik madde içeriği düşük, toprak pH’sının kuvvetli alkali reaksiyonda olduğu 

belirlenmiştir. Makro besin elementlerinden Fosfor (P₂O₅) toprakta yeterli değil, Potasyumun 

(K₂O) ise toprakta yeterli olduğu tespit edilmiştir.  

Deneme boyunca ikinci ürün koşullarında standart konvansiyonel tarım işlemleri (sulama, 

gübreleme, ilaçlama, ara işleme vb.) yapılmıştır.  

Araştırmada İncelenen Özellikler 

Tarla denemesi sonrasında parsellerden hasat edilen (08.11.2019) koçanlardan bazı özellikler 

ölçülmüştür. Bunları sırasıyla açıklamak gerekirse; öncelikle hasat edilen koçanların ağırlıkları 

ölçülerek ortalaması alınmıştır. Böylece tek koçan ağırlığı değeri elde edilmiştir. Elde edilen 

koçanların koçan uzunlukları (dip kısmından ucuna kadar) ve koçanda tane sayısı (koçanda sıra 

466



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

sayısı ile sırada tane sayısı çarpılarak) değerleri belirlenmiştir. Sonrasında koçanlar tanelenmiş 

ve ortalamasını alınarak koçanda tane ağırlığı değerleri hesaplanmıştır.  Elde edilen taneler 5 

defa 100 tane sayılıp tartılarak ortalaması alınıp bin tane ağırlığı değeri hesaplanmıştır (elde 

edilen sayı 10 ile çarpıldı). Tane derinliği değerleri ise koçanlar tam ortadan ikiye bölünerek 

elektronik kumpas ile ölçülmüştür (sömek çapı değerleri ölçülüp koçan çapından çıkartılması 

ile).  

Sonuçların Analiz ve Değerlendirmesi 

Çalışmadan elde edilen tekerrürlü veriler varyans analizi (ANOVA) tekniği ile 

değerlendirilmiş, ortalamalar arasındaki farklar EKÖF çoklu karşılaştırma testi ile yapılmıştır 

(Açıkgöz vd., 2004).  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Geç ekim (ikinci ürün) koşullarında yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinden elde edilen bazı tene 

verim ve verim öğelerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 3 de verilmiştir. Buna göre tek 

koçan ağırlığı ve koçanda tane ağırlığı dışındaki tüm özelliklerde (koçan boyu, koçanda tane 

sayısı, bin tane ağırlığı ve tane derinliği) çeşitler arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

Çizelge 4 de silajlık olarak yetiştirilen çeşitlerde ölçülen verim ve verim öğeleri değerleri 

verilmiştir. Buna göre parametreler aşağıda açıklanmıştır. 

Koçan Ağırlığı 

Geç ekilen silajlık mısır çeşitlerinden elde edilen koçan ağırlığı değerleri Çizelge 4 de 

verilmiştir. Buna göre çalışmada elde edilen ortalama koçan ağırlığı değeri 306.6 g olarak 

bulunmuştur. Agromar Colonia çeşidi en yüksek koçan ağırlığı değerini (324.7 g) göstermiştir. 

Bunu sırasıyla Mass A72 (309.1 g) ve Dekalp 6777 (285.9 g) çeşitleri izlemiştir. 

Koçanda Tane Ağırlığı (net tane ağırlığı) 

Silajlık mısır çeşitlerinden elde edilen net tane ağırlığı değerleri Çizelge 4 de verilmiştir. Buna 

göre çalışmada elde edilen değer ortalaması 258.9 g olarak bulunmuştur. Agromar Colonia 

çeşidi koçan ağırlığı değerine benzer şekilde en yüksek net tane ağırlığı değerini (275.3 g) 

göstermiştir. Bunu sırasıyla Mass A72 (256.0 g) ve Dekalp 6777 (245.3 g) çeşitleri izlemiştir.  

Koçan boyu 

Mısır çeşitlerinden elde edilen koçan boyu değerleri Çizelge 4 de verilmiştir. Buna göre 

çalışmada elde edilen ortalama koçan boyu değeri 228.9 mm olarak bulunmuştur. Agromar 

Colonia çeşidi en yüksek koçan boyu değerini (250.7 mm) göstermiştir. Bunu sırasıyla Mass 

A72 (227.1 mm) ve Dekalp 6777 (208.9 mm) çeşitleri izlemiştir.  
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Çizelge 3. Silajlık mısır çeşitlerinden ölçülen özelliklere ait varyans analiz tablosu 

VK KA NTA KB KTS BTA TD 

Çeşit 1142.7öd 693.5öd 1322.1* 19711.8* 577.0* 7.6* 

Hata 706.4 530.6 83.1 2395.6 64.3 0.4 

VK: Varyasyon Kaynağı KA: koçan ağırlığı, NTA: net tane ağırlığı, KB: Koçan boyu, KTS: Koçanda 

tane sayısı, BTA: Bin tane ağırlığı, TD: Tane derinliği 
öd: önemli değil, *: 0.05 düzeyinde önemli, **: 0.01 düzeyinde önemli 

 

Koçanda Tane Sayısı 

Elde edilen koçanda tane sayısı değerleri Çizelge 4 de verilmiştir. Buna göre çalışmada elde 

edilen ortalama koçanda tane sayısı 622.3 adet olarak bulunmuştur. Agromar Colonia çeşidi en 

yüksek koçan ağırlığı değerini (704.0) göstermiştir. Bunu sırasıyla Mass A72 (620.9) ve Dekalp 

6777 (541.9) çeşitleri izlemiştir.  

Bin Tane Ağırlığı 

Geç ekilen silajlık mısır çeşitlerinden elde edilen bin tane ağırlığı değerleri Çizelge 4 de 

verilmiştir. Buna göre çalışmada elde edilen ortalama bin tane ağırlığı değeri 435.0 g olarak 

bulunmuştur. Koçanda tane sayısı değerinin aksine Dekalp 6777 çeşidi en yüksek bin tane 

ağırlığı değerini (445.0 g) göstermiştir. Bunu sırasıyla Mass A72 (440.0 g) ve Agromar Colonia 

(419.0 g) çeşitleri izlemiştir.  

Tane Derinliği 

Tane derinliği değerleri Çizelge 4 de verilmiştir. Buna göre çalışmada elde edilen ortalama tane 

derinliği değeri 23.4 mm olarak bulunmuştur. Bin tane ağırlığı değerine paralel biçimde Dekalp 

6777 çeşidinin en yüksek tane derinliği (24.8 mm) değerini verdiği gözlemlenmiştir. Bunu 

sırasıyla Mass A72 (23.7 mm) ve Agromar Colonia (21.6 mm) çeşitleri izlemiştir.  

 
Çizelge 4. Silajlık mısır çeşitlerinde ölçülen verim ve verim öğeleri 

ÇEŞİT KA (g) NTA (g)  KB (mm) KTS BTA (g) TD (mm) 

Agromar Colonia 324.7 275.3 250.7 704.0 418.0 21.6 

Mass A72 309.1 256.0 227.1 620.9 437.0 23.7 

Dekalp 6777 285.9 245.3 208.9 541.9 445.0 24.8 

ORTALAMA 306.6 258.9 228.9 622.3 435.0 23.4 

EKÖF - - 20.7 111.0 18.1 1.4 

KA: koçan ağırlığı, NTA: net tane ağırlığı, KB: Koçan boyu, KTS: Koçanda tane sayısı, BTA: Bin 

tane ağırlığı, TD: Tane derinliği 

 

SONUÇ 

Geç ekimi yapılan (ikinci ürün koşullarında) silajlık mısır çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin 

belirlenmesi konulu çalışma sonucunda elde edilenler maddeler halinde sıralanmıştır. 

- Çeşitler arasında koçan verimi ve tek koçanda tane verimi (net tane verimi) değerleri 

bakımından istatistiki fark görülmemiştir. Bölgede silajlık olarak yetiştirilirken tane hasadına 
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dönülmesi durumunda tane verimi bakımından çeşit seçiminin önemsiz olduğu söylenebilir. 

Buna rağmen Agromar Colonia çeşidinin en yüksek değerleri verdiği unutulmamalıdır. Çeşit 

seçiminde artan tohumluk fiyatlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

- Koçan boyu, koçanda tane sayısı, bin tane ağırlığı ve tane derinliği özellikleri 

bakımından çeşitler arasında istatistiki fark gözlenmiştir.  

- Koçan boyu ve koçanda tane sayısı bakımından Agromar Colonia çeşidi en yüksek 

değerleri vermiştir. Bu özelliklere dayalı çeşit bir seçim yapılacaksa öncelikle Agromar Colonia 

çeşidinin seçilmesi uygun olacaktır. 

- Bin tane ağırlığı ve tane derinliği değerleri bakımından bir çeşit seçimi yapılacak ise 

Dekalp 6777 belirlenmesi uygun olacaktır. Bu çalışma kapsamında tane kalite parametreleri 

belirlenmemiş olsa bile çeşit seçimi tane kalitesine (yüksek nişasta değeri ve yüksek un 

randımanı) göre yapılmak istenirse bin tane ağırlığı ve tane derinliği parametrelerinin buna 

yardımcı olabileceği unutulmamalıdır. Son üründe daha iri ve daha derin taneler isteniyor ise 

Dekalp 6777 önerilebilir. 
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ÖZET 

Milli kültür, köy, kasaba ve şehirlere ait yerel kültürün birleşmesinden ortaya çıkar. Yerel 

kültürün canlılığı, sürekliliği ve korunması aynı zamanda milli kültürün de canlılığını, 

sürekliliğini ve korunmasını mümkün kılar. Yerel kültüre ait değerlerin tespiti, analizi ve 

değerlendirilmesi milli kültürün zenginleşmesine katkı sağlar. Dolayısıyla yerel kültüre ait 

değerlerin tespiti ve tahlili üzerinde yapılan çalışmaların artırılması gerekmektedir. Yerel 

kültüre ait değerler üzerine yapılan çalışmalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri bu 

alanda yeterli tarihî, coğrafi ve sosyolojik kaynakların bulunmamasıdır. Edebiyat, bu alanda 

önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Roman, hikâye, masal ve efsane gibi hikâye edici 

metinlerde reel kaynaklarda bulunmayan birtakım tarihî, coğrafi ve sosyolojik bilgilere ulaşmak 

mümkündür. Bu tip kurmaca metinlerde aynı zamanda halk bilimi unsurları da bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen Çarnaçar Mahallesi (1968) Sefertası (2009), Teneke Ayna 

(2019) ve anlatıları, bu tip hikâye edici metinler arasındadır. Sefertası hikâyesi gazeteci yazar 

Mehmet Nuri Yardım’a, Teneke Ayna hikâyesi gazeteci yazar Ayhan Mergen’e Çarnaçar 

Mahallesi romanı ise Sedat Murat takma adını kullanan Prof. Dr. Kemal Sait Mimaroğlu’na 

(1929-2006) aittir. Her üç anlatı da Siirt doğumlu yazarların müşahedeleri üzerine 

kurgulanmıştır. Yazarların yaşantılarından ve müşahedelerinden kesitler sunan anlatılar dönem 

itibariyle Siirt halk kültürünü ve sosyolojisini yansıtmaktadırlar.  Bu çalışmanın temel amacı 

Siirt halk kültürü, Siirt tarihî ve Siirt mimarisi üzerinde yapılan çalışmalarda hikâye edici 

metinlerin sağlayabileceği katkıyı ortaya koymaktır. Çalışmada Sefertası, Teneke Ayna 

hikâyeleri ve Çarnaçar Mahallesi romanı örneklem olarak seçilmiş ve seçilen anlatılar 

doküman inceleme metoduyla tahlil edilmiştir. Araştırma sonucunda her üç anlatıda da Siirt 

halk kültürünü ve mimari yapısını yansıtan bilgiler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada hikâye 

edici metinlerin sosyokültürel çalışmalarda kaynak olarak kullanılabileceği önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Çarnaçar Mahallesi, Sefertası, Teneke Ayna metinlerarasılık. 
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SIIRT THEME AND INTERTEXTS IN THE NARRATIVES NAMED SEFERTASI, 

TENEKE AYNA VE ÇARNAÇAR MAHALLESI 

 

 

ABSTRACT  

National culture emerges from the combination of local culture belonging to villages, towns 

and cities. The vitality, continuity and preservation of the local culture also makes it possible 

to maintain the vitality, continuity and protection of the national culture. The identification, 

analysis and evaluation of the values of the local culture contribute to the enrichment of the 

national culture. Therefore, studies on the determination and analysis of local cultural values 

should be increased. One of the most important problems encountered in studies on local 

cultural values is the lack of sufficient historical, geographical and sociological resources in 

this field. Literature fills an important gap in this field. It is possible to reach some historical, 

geographical and sociological information that is not found in real sources in narrative texts 

such as novels, stories, fairy tales and legends. There are also folklore elements in this type of 

fictional texts. The narratives of Çarnaçar Mahallesi (1968), Sefertası (2009) and Teneke Ayna 

(2019) examined within the scope of the research are among such narrative texts. The story of 

the Sefertası was directed to journalist writer Mehmet Nuri Yardim, the story of Tin Mirror to 

journalist writer Ayhan Mergen, and the novel Carnaçar Mahallesi to Prof. Dr. It belongs to 

Kemal Sait Mimaroğlu (1929-2006). All three narratives are based on the observations of 

writers born in Siirt. The narratives, which present sections from the lives and observations of 

the authors, reflect the folk culture and sociology of Siirt as of the period. The main purpose of 

this study is to reveal the contribution that narrative texts can provide in studies on Siirt folk 

culture, Siirt history and Siirt architecture. In the study, Sefertası, Teneke Ayna stories and 

Çarnaçar Mahallesi novel were selected as samples and selected narratives were analyzed by 

document analysis method. As a result of the research, it has been determined that there is 

information reflecting the folk culture and architectural structure of Siirt in all three narratives. 

In the research, it is suggested that narrative texts can be used as a source in sociocultural 

studies. 

Keywords: Çarnaçar Mahallesi, Sefertası, Teneke Ayna, Intertexts 
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GİRİŞ 

Bütün köklü medeniyetlerin en önemli kültürel kaynaklarından biri destan, efsane, masal, öykü 

ve roman gibi hikâye edici metinlerdir. Hikâye edici metinlerde ait oldukları toplumun sosyal 

hayatını, örf ve ananelerini, değer yargılarını okumak mümkündür. Hikâye edici metinleri 

ansiklopedik metinlerden ayıran en önemli fark teşbihe dayalı üslup, duygusallık ve kurgudur. 

Hikâye edici metin yazarı “model olarak hayatı veya tarihi bir olayı anlatır” (Yılmaz, 2011: 

99). Fakat bunu yaparken bir fotoğrafçı gibi objektif davranmaz. Anlatımında estetik bir dil 

kullanmaya, teşbih ve istiarelerden yararlanmaya, vaka örgüsünün geçtiği toplumun 

sosyokültürel özelliklerini yansıtmaya çalışır. Araştırma kapsamında incelenen Çarnaçar 

Mahallesi (1968), Sefertası (2009) ve Teneke Ayna (2019) bu türde anlatı örnekleridir. Metinler 

tema, şahıs, mekân ve üslup bakımından incelendiğinde aralarında yakın bir benzerlik olduğu 

anlaşılmaktadır ki bu tür benzerliklere literatürde “metinlerarasılık” denilmektedir3. 

Metinlerarasılık, her anlatıdan yeni anlamlar türetmeye imkân sağlayan, anlatıyı farklı 

anlatılarla ilişkili kılan tutarlı ve özgün bir okuma yöntemidir (Aktulum, 2011). 

Metinlerarasılık, edebî bir kuram olarak 1960’lı yılların başında ortaya çıkmıştır. Kuramın 

ortaya çıkmasında özellikle Julia Kristeva,  Mihail Bahtin ve Roland Barthes’in önemli katkısı 

vardır. Metinlerarasılık temelde bir yazarın kendinden önce yazılmış bir metinle kendi 

yazdıkları arasında bir ilişki kurma isteğinden kaynaklanır. Burada esinlenme söz konudur. 

Gürsel Aytaç’ın ifadesiyle Metinlerarasılık “edebi eserin öncelikle yazarın başka metinlerle 

hesaplaşmasının sonucu ortaya çıktığını kabul edip, bu metinler arası ilişkileri aydınlığa 

kavuşturma amacını taşır”(Aytaç, 2013: 110). Metinlerarasılık, yazarların birbirlerini 

etkilemesinden kaynaklanabileceği gibi yetiştikleri ortak çevreden de kaynaklanır. Aynı mekânı 

paylaşan, aynı dili kullanan,  aynı kültürden beslenen veya aynı sosyal ve siyasal olayları 

yaşayan yazarların eserleri arasında benzerlikler olabilmektedir. Örneğin Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun Sodom ve Gomore,  Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek ve Mehmet 

Rauf’un Halas romanları aynı sosyokültürel ortamda yazıldıkları için benzer özellikler taşırlar. 

Her üç roman da yazıldıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtırlar. Aynı 

durum Sefertası, Teneke Ayna ve Çarnaçar Mahallesi adlı eserler için de geçerlidir. Eserler 

farklı tarihlerde yazılmakla birlikte aynı sosyokültürel çevrede yetişen yazarların kalemlerinden 

çıktıkları için aralarında metinlerarasılık vardır. Her üç eserin yazarı da Siirtlidir. Yazarların 

hatıraları üzerine kurguladıkları anlatılar Siirt kültürünü, tarihini, coğrafyasını, mimarî yapısını 

                                                            
3 Bu konuda şu kaynaklara bakılabilir: Kolcu, Ali İhsan (2015). Edebiyat Kuramları, Konya: Salkımsöğüt 

Yayınevi; Bulut, Feyza (2018). Metinlerarasılık Kavramının Kuramsal Çerçevesi, Edebî Eleştiri Dergisi, 2.1.1-

19.  
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örf ve âdetlerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla her üç yazar da “yansıtıcı yazar” misyonunu 

üstlenirler. Hakan Sazyek, yansıtıcı yazarların konuyu sahip olduğu kültürel donanımdan geniş 

ölçüde yararlanarak işlediklerini söyler (2002:500). Yazarın sosyal çevresi, yaşadığı mekân, 

zaman, kullandığı dil, örf ve âdetler kültürel donanımıdır. Sahip olduğu bu donanım doğal 

olarak eserlerinin ilham kaynağıdır.  Aynı kültürel kaynaklardan beslenen yazarların eserleri 

arasında metinlerarasılık daha kuvvetli olur. Bu eserler halkbilimi açısından incelendiğinde ait 

oldukları yörenin kültürü, tarihi ve coğrafyası açısından önemli birer kaynak olabilmektedir. 

Araştırma kapsamında incelenen Sefertası, Teneke Ayna ve Çarnaçar Mahallesi adlı anlatılar 

bu konuda dikkat çekici özelliklere sahiptirler. Her üç eser de Siirt tarihi, kültürü ve mimarisi 

hakkında bilgiler içermektedir. Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Karma Projesi 

kapsamında Siirt’te yapılan incelemelerde Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Helenistik, Roma, 

Bizans–İslam ve Yakınçağ’ı kapsayan dönemlere ait bulgular ortaya çıkarılmıştır (URL 1). 

Ortaya çıkan bu bulgular Siirt’in köklü bir maziye sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim 

araştırmalara göre Siirt’in mazisi M.Ö. IV. yüzyıla dayanmaktadır. Fakat bu derece köklü bir 

maziye sahip olan Siirt hakkında yeterli düzeyde reel kaynak olduğu söylenemez. Reel 

kaynakların yeterli olmadığı böyle durumlarda Siirt temalı kurmaca kaynaklardan belirli ölçüde 

yararlanmak faydalı olacaktır. Araştırma kapsamında incelenen Çarnaçar Mahallesi 1968 

yılında Prof. Dr. Sait Kemal Mimaroğlu tarafından yayınlanmıştır. Romanında Sedat Murat 

adını kullanan Mimaroğlu, 1929 Siirt doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede doktora programını tamamlamıştır 

(Göle, 2006: 1-3). 1968’de Siyasal Bilgiler Fakültesinde ticaret hukuku profesörü olan Kemal 

Mimaroğlu’nun Çarnâçar Mahallesi (1969) adlı bir romanı dışında ticaret hukuku konularında 

kitapları bulunmaktadır. Yazar, romanında çocukluk ve ilk gençlik yıllarına ait anılarını anlatır. 

Romanda vaka örgüsü ağırlıklı olarak Doğan  Mahallesi’nde (Holaniye) geçmektedir. Vaka 

zamanı ise yazarın ilk gençlik dönemi olan 1950’li yıllardır.  

Eğitimci, gazeteci yazar Ayhan Mergen, 1957 Siirt doğumlu olup Öğretmen Okulu ve Gazi 

Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Kanal 56 televizyonu; Haber 56 Gazetesi ve Yeni 

Siirt Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmenidir.  Siirt Gazetesi’nde köşe yazarlığı da yapan 

Mergen, Siirt tarihi ve kültürüne ilişkin olarak TRT radyo kanallarında çok sayıda programa 

katılmıştır. Yazar, ayrıca Siirt Valiliğinin yayımladığı “Siirt’te Tespit ve Tescil Edilmemiş 

Kültürel Varlıklar, Siirt Mağaraları” adlı proje çalışmalarının ve “Işığa Doğru” adlı derginin 

yayım faaliyetlerine de katılmıştır. Ayhan Mergen’in Siirtlinin Gönlünden Diline Yansıyan 

Arapça Atasözleri ve Deyimler ile Teneke Ayna adlı öykü kitabı bulunmaktadır.   
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Sefertası yazarı Mehmet Nuri Yardım, 1960 Siirt doğumludur. 1985 yılında İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1979 

yılından 2001 yılına kadar  “Tercüman”, “Türkiye”, “Hürriyet” gibi ulusal gazetelerde köşe 

yazarlığı, editörlük ve muhabirlik yapmıştır. 2001-2016 yılları arasında Kubbealtı Akademisi 

Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yayımlanan “Kubbealtı Akademi Mecmuası”nın yazı işleri 

müdürlüğünü yapmıştır. 2008 yılında Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin 

(ESKADER) kurucuları arasında yer almıştır. Yardım, derneğin üç dönem başkanlığını 

üstlenmiştir. Yardım, şu anda Milat gazetesinde yazı faaliyetlerine devam etmektedir. 

Yardım’ın araştırma, inceleme, röportaj, deneme ve hikâye türünde çok sayıda eseri 

bulunmaktadır. Yayımlanmış bazı kitapları şunlardır: Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları, 

Halim Selim Efendi, Yahya Kemal Beyatlı, Sait Faik Abasıyanık, Mehmet Âkif Ersoy Hayatı ve 

Eserlerinden Seçmeler, Safiye Erol Kitabı, Çocuklar İçin İslâm Tarihi, Doğu Klasikleri, Türk 

Mânilerinden Seçmeler, Aşina Çehreler, Sefertası, Kediname, İstiklalden istikbale, Tebessüm 

Hakkımız. 

 

BULGULAR  

1. Roman ve Öykülerde Siirt’in Sosyokültürel Hayatı 

Her üç hikâye edici metinde şehrin canlı, sosyal ve kültürel hayatına atıf vardır. Mimaroğlu, 

Çarnaçar Mahallesi’nde Siirt’in dinî gelenekle iç işe geçen sosyal hayatını şöyle anlatır: 

Mahalleli, dinsel bayramlarda, etli pirinç pilavı yer. O gün gerçekten, mahalle, bayram eder. 

Mahallenin yardımlaşma töresi, pirinç pilavı yapanların yapamayanlara tabak tabak 

göndermesini gerektirir. O gün herkes toktur; herkes bayramlaşır; küskünler barışır, kinler 

unutulur. Allah’ın kutsal günüdür bu…” (Murat, 1968: 6). Romanda geçen dinî bayramlarda 

etli pilav yeme geleneği halen devam etmektedir. Yazar, Siirt’te iç içe geçen sosyal hayata atıf 

yapar.    

Mehmet Nuri Yardım çocukluk hatıralarını anlattığı Sefertası’nda aynı şekilde Siirt’in dinî 

geleneklerle iç içe geçen sosyokültürel hayatına atıf yapar: Ramazanları sokağımız daha 

hareketli olurdu. Bereketin harmanlandığı Ramazan ayının o kendine özgü güzellikleri 

sergilenirdi bir bir.  Hele akşama doğru yaşanan o oruç telaşı ne güzeldi aman Allah’ım. 

İnsanlar nasıl da aceleyle koşturur, evlerine bir an önce varmak isterlerdi. Diğer günler aheste 

aheste yürüyen yaşlılar bile sanki daha bir canlanır ve adımları uzardı. Ezan okundu mu, orucu 

bazıları sokakta huzurla açardı. Kimin koltuğunun altında mis gibi taze pide var ise, diğerlerine 

ikram eder ve dışarıda iftar açtırdığı için ‘sevap’ kazanırdı (Yardım, 2009: 15). Yardım, 

çocukluğunda yaşadığı sıcak aile ilişkilerini, Ramazan şenliklerini ve Nevruz Bayramı’nı 
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unutmamıştır. Yaşadığı ruh halini “Mübarek ayda gece yarısı zifiri karanlıkta evin 

penceresinden bir heyula gibi seyrettiği davulcu(lar)” cümleleriyle yansıtır (Yardım, 2009: 38).  

Ayhan Mergen’in Teneke Ayna kitabında Siirt’in mahalli bayramlarına, dinî ve kültürel 

geleneklerine sık sık atıf yapılır. Bu bayramlardan ve geleneklerden biri Cigor Bayramı’dır. 

Öykünün başkarakteri Salih (Ahmet), yatsı namazından sonra Cigor Bayramı’nda “suke” 

satmak için on kilometrelik mesafedeki Siirt’e gidecektir. Salih,  “seri hareketlerle iki katırı 

ahırdan çıkardı. Bir uçları bir elin kavrayabileceği şekilde inceltilmiş, diğer uçları ise belirli 

bir yere kadar dörde ayrılmış sukeleri ahıra yükledi  (Mergen, 2019:57). Salih, şehre vardığında 

“suke”ler için çocuklar etrafını sarar. Her çocuk en alımlı en gösterişli ve en kuru meşalenin 

kendisinin olmasını istemektedir. Çocuklar, aldıkları sukeleri tandır kenarında veya bir gece 

boyu fırında bırakıp daha da kurumasını sağlarlar. Bundan sonra da dörde ayrılmış ucuna çıta 

parçaları yerleştirip Cigor Bayramını beklerler. Mart ayında kutlanan Cigor Bayramı’nda 

ikindinden sonra evlerin damına çıkarak tutuşturdukları bu sukeleri karanlık batıncaya kadar 

başlarının üzerinde döndürürler. “Sukeyi çeviren kişinin, Arapça bir tekerleme olan ‘Ale aharu’l 

– keşeleyle mayit aşşe’ yani ‘keşişin inadına bu akşam yemek yiyeceğim’ cümlesini söylediğinde 

bir yıl boyunca başının ağrımayacağı inancı da halk arasında yaygındır” (Yılmaz, 2007: 39). 

Çık gör anlamına gelen cigor mahalli Arapçaya ait bir kelime olup et yememe orucu tutan 

Hıristiyanları kızdırmak için asırlar öncesinde ortaya çıkmış bir gelenektir. O gün şehirde 

hemen her evde “suke” döndürmenin yanı sıra mutlaka bumbar yemeği ve tatlı da yapılır 

(Mergen, 2019:59). Ayrıca şenlikli gecede “suke”ler meşale gibi döndürülürken damların ihata 

duvarlarındaki küller de tutuşturulmaktadır.  Günün özel yemeği mumbar (Cokat) dolmasıdır. 

Bu dolma mart ayının ikinci haftası kutlanan “Cigor” günü yapılan özel bir yemektir. “Bu 

bayramda mumbarın yanına yöresel tatlılardan rayoş miketip yapılmaktadır. Ayrıca Botan 

vadisindeki “Rasıl Hacar Tepesi”ne (Delikli Taş) gidilmekte ve çocukların topladığı kuru asma 

yaprakları ile geceleri ateş yakılmaktadır”(Çildam, 2021: 314). Gazeteci yazar Kılıççıoğlu’nun 

tespitlerine göre Cigor Arapça bir sözcük olup “cegir-gıcık-kızdırma” kelimelerinden 

türemiştir. Nitekim Cigor akşamı Siirtlilerin damlara çıkıp yabani çam ağacından hazırlanan 

meşaleleri (suke) yakıp “Keşişin inadına bu akşam yemek yiyeceğim” demeleri bu tespiti 

doğrulamaktadır. Bayram günü bilhassa erkekler şehrin güneyinde bulunan Botan vadisindeki 

Rasulhacar (Taşbaşı) mevkiine giderler. Buradaki sarp kayalarda yetişen “nergis çiçeğini” 

toplamak ve şehre getirmek için bazen hayatlarını kaybedenlere de tesadüf edilir. Eskiden her 

sene uğrunda bir kurban verilen bu çok hoş kokulu çiçeğe “ölüm çiçeği” de denilmektedir 

(Kılıççıoğlu, 2019:118, 119). Cigor Bayramı’nda Siirt’te canlı bir hayat vardır. Yardımlaşma 
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ve kaynaşma duygusuyla nişanlı kız ve evli kadınlara akrabaları hediyeler göndermektedir. 

Mevsim şartları uygun olmadığı zamanlarda bu bayramlar evlerde yapılmaktadır.  

Mergen’in Teneke Ayna kitabında yer alan Kuma adlı hikâyede Siirt’in Şiher geleneğine de atıf 

yapılır. Hikâyede görme engelli Şükrü Usta’nın ikinci kez evlendirilmek için yaşadığı 

trajikomik olaylar anlatılır. Uzun geçen bir kışın ardından kadınların kendi aralarında sohbet 

edip eğlendikleri, kızlarını görücüye çıkardıkları Şiher günleri başlamıştır. Şiher, Şeyh Musa 

Mezarlığının karşısındaki boş alanda yapılmaktadır. Erkek evladı olmayan Şükrü Usta’yı ikinci 

kez evlendirmek isteyen annesi, kız kardeşleri ve eşi de Şiher’e gelmiştir. Kadınlar önce Şeyh 

Musa Mezarlığına geçerek dua ederler. Daha sonra mezarlığın karşısındaki geniş alanda 

gözlerine kestirdikleri güzel bir yere kilimlerini sererek otururlar. Bu arada yüzlerce kadın ve 

genç kız Şiher’e gelmiştir. Yetişkin kadınlar, genç kızlar öbek öbek ayrılarak, kendi aralarında, 

eğlenmeye sohbet edip, uzun kış mevsiminin yol açtığı hasreti gidermeye baş(larlar)” (Mergen, 

2019:39,40). Mergen’in Kuma’da anlattığı Şiherler gerçek kaynaklarla örtüşmektedir. “Bu 

kelime sergi, panayır anlamına gelmektedir. Her yıl Mayıs ayının 13. gününe rastlar. Bir ay 

devam eder. Şihirler şehrin dört bir yanında bulunan türbelerde icra edilir. Buralara giden 

genç kız ve kadınlar en güzel elbiselerini giyer ve eğlenirler. Bilhassa genç kızları kadın 

görücüler burada tanır ve beğenirler” (URL 2). Gazeteci yazar Cumhur Kılıççıoğlu’nun 

tespitleriyle“ilkbahar gezmelerinde, düğünlerde aile toplantılarında veya cadde sokakta 

birbirini uzaktan gören müstakbel nişanlılardan erkek, hemen ailesine açılarak falan kız acaba 

kimlerden diye sorarak onu istediğini ihsas eder” (2019:120) Karşılıklı niyetler ortaya 

konulduktan sonra aileler birbirleri hakkında araştırma yaparak olumlu veya olumsuz kararlar 

verirler. Evlilikle ilgili bütün bu türdeki faaliyetler genelde Şiher günlerinde canlanır ve 

renklenir.  

Siirt’in halen devam eden türbe ziyareti geleneği her üç esere de yansımıştır. Çarnaçar 

Mahallesi’nde yazar ritüelleri dönemin kültür politikasına uygun olarak anlatır: “Az sonra 

türbeye vardılar. Ferzan, Azizin baş tarafındaki demir mazgalları, Aziz’in duasını kabul etmesi 

için, kadın kuvvetini aşan bir sertlikle tuttu; onları sallamağa ve yüksek sesle dua etmeğe 

başladı” (Murat, 1968: 28).   Mehmet Nuri Yardım da anlatılarında çocukluğunda tesiri altında 

kaldığı türbe ziyaretlerine atıf yapar: “Şirin ve küçük şehrimizin, Siirt’imizin kutsal 

mekânlarından yeşil boyalı Şeyh Mahmut Türbesi tam da evimizin karşısındaydı. Rengine 

bakarak biz ‘Yeşil Türbe’ derdik. Ama aslında içinde yatan büyük zat ‘Şeyh Mahmut’ adıyla 

yâd edilirdi”  (Yardım, 2009: 13). Yardım, Şeyh Mahmut Türbesi’ni ziyaret eden insanları 

ziyaret esnasında sergiledikleri pratiklerle sahneler: “Yeşil Türbe’nin önünü çok seviyorum. 

Çünkü her geçenin mutlaka bir an da olsa durup dinlendiği, kimisinin el açıp dua ettiği veya 
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Fatiha okuduğu esrarengiz bir yerdi bu mekân. Bazı başı bağlı, yaşlı kadınlar türbenin önünde 

uzun uzun durur, yalvarıp yakarırlardı. Özellikle akşam işten evlerine dönen yaşlı amcalar 

türbenin önünde el açıp dua ettikten sonra birer bozuk para atarlardı içeriye. Sevinirdim para 

atılınca Yeşil Türbe’ye. Atmayanların cimriliğine kızardım için için. Bazı büyükler de yere 

atılmış kâğıtları alır, türbenin içine atarlardı. Demek ki kâğıtlar mukaddesti. Yerde 

durmamalıydı “(Yardım, 2009: 16).  

Ayhan Mergen hatıraları üzerine kurguladığı Teneke Ayna öyküsünde Şeyh Musa Türbesinden 

söz eder:  Önce Şeyh Musa Mezarlığına geçerek, dua ettiler… Ayşe ve ailesi de şiher bittiğinde 

yine Şeyh Musa Mezarlığına giderek dua okudular… Ancak ertesi hafta Şeyh Ebul Vefa Türbesi 

civarında yapılan şiherden döndükten sonra…” (Mergen, 2019:39,40). Hikâyede geçen Şeyh 

Musa’nın soyu Halit Bin Velit’e dayanmaktadır. Yaşadığı dönemde hastalıklara şifa olduğuna 

inanılan Şeyh Musa vefatından sonra aynı amaçla özellikle Perşembe ve Cuma günleri ziyaret 

edilmektedir (Karakaş, 2014).  

Roman ve öykülerden çıkan sonuca göre dini semboller ve ritüeller Siirt halkının sosyokültürel 

hayatında önemli rol oynamaktadır. Müslümanların ve Hristiyanların bir dönem iç içe 

yaşadıkları şehirde belirgin bir kültürel çatışmanın yaşandığı açıkça görülmektedir.  

1.1. Hurafe İnançlar 

Hurafe inançlar en ilkel toplumlardan en modern toplumlara kadar tarih boyunca her coğrafyada 

görülen psiko-sosyal davranışlardır (Günay, 2002). Araştırma kapsamında incelenen eserlerde 

Siirtlilerin özellikle türbe ziyaretlerindeki hurafe inançlar taşıdıkları dikkat çekmektedir.  

Çarnaçar Mahallesi’nde Rahmi, Sadi ve anneleri türbe ziyaretinde bulunurlar. Ziyaretleri 

sırasında yanlarında getirdikleri yedi mumu özenle türbenin penceresine yerleştirirler. 

Duygusal atmosferde gerçekleşen ziyaret bir ritüele dönüşür  (Murat, 1968: 28). 

Kahramanlarımız yedi mum altında dua ederler. Türk kültür tarihinde yedi rakamıyla ilgili 

inanç algısı burada da görülmektedir.   

Sefertası’nda anlatıcı kahraman Yeşil Türbeyi ziyaret eden halkın türbeye para attığını 

unutmamıştır: “Özellikle akşam işten evlerine dönen yaşlı amcalar türbenin önünde el açıp dua 

ettikten sonra birer bozuk para atarlardı içeriye. Sevinirdim para atılınca Yeşil Türbe’ye. 

Atmayanların cimriliğine kızardım için için. Bazı büyükler de yere atılmış kağıtları alır, 

türbenin içine atarlardı. Demek ki kâğıtlar mukaddesti. Yerde durmamalıydı” (Yardım, 2009: 

16) 4.   

                                                            
4 Roman ve öykülerde adları geçen Siirt türbeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Karakaş, Rezan (2014) Siirt 

Menkıbeleri ve Türbe Ritüelleri. İstanbul: Maya 
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1.2.  Yemek Kültürü  

Siirt kültürüne özgü yemekler araştırma kapsamındaki metinlerde ara ara geçmektedir. Teneke 

Ayna’da mahalli yemek olarak büryana atıf yapılır. Kitapta “Büryan kuzu etinin üç metrelik 

kuyularda pişirilmesiyle yapılan şehirlerine özgü bir yemekti” ifadeleri geçer (Mergen, 2019: 

60). Büryan yemeği asıl olarak yaylalarda otlatılmış, 6-7 aylık ve sütten kesilmiş kuzuların 

etinden hazırlanır ve gün ağarmadan sabahın erken saatlerinde servis edilir. Kuzuların “kemikli 

olan kaburga ve omurga kısımları pişirilmek üzere bakır kazana konulur. Gövdedeki kemiksiz 

etler çengele asılır” (Çildam, 2021: 310-311)  Büryanı pişirmek üzere özel tandırlar 

hazırlanmıştır.  Odunlar köz halini aldıktan sonra kazan ve çengele asılan etler tandıra sarkıtılır. 

Yazar şehrin halen aynı adı taşıyan Helvacılar Çarşısındaki yemek kültürünü farklı açıdan 

anlatır:  “Çarşıda maddi durumları iyi olmayan insanların karınlarını doyurabileceği onlarca 

dükkân vardı. Bu dükkânlarda, ekmek, peynir, tahin, helva, tereyağı, pekmez ve reçel 

satılıyordu. Süzme bal satanlarda oluyordu. İsteyenler satın aldıklarını oturup 

yiyebiliyorlardı…“Bakır bir tabakta üzerine pekmez gezdirilmiş tahin ve eski bir kitap 

sayfasının üzerine konulmuş helva, bir de sıcak bir pide” (Mergen, 2019:62). Mergen’in 

hatıralarına dayanarak yaptığı tasvirler dönemin sosyal ve ekonomik şartlarını yansıtmaktadır.  

2. Eserlere Yansıyan Yönüyle Siirt’teki Mimarî Yapı Ve Siirt’in Coğrafî Yapısı 

Araştırma kapsamında incelenen her üç eserde de Siirt’in coğrafi ve mimarî yapısıyla ilgili 

bulgulara rastlanmıştır. Tespit edilen bu bulgulardan bazı örnekler şunlardır.   

2.1.  Çarnaçar Mahallesi 

“Şehir, üç tarafı kapalı bir düzlüğün ortasındaydı. Adeta, bir siniye, gelişi güzel yerleştirilmiş 

bir hali vardı (Murat, 1968: 186). 

“Evleri öbek öbektir; herkesin evinden diğer eve bir geçe vardır” (Murat, 1968: 7). 

2.2.  Sefertası  

 “Çıplak tepeler görünüyor uzakta, tek tük ağaçlıklı araziler (Yardım, 2009: 49).  

“Kursun yeri Mehmet Hoca’nın evi. Daha doğrusu evinin bir odası. Bu, orta büyüklükte, 

kerpiçten yapılmış, tavanı kubbemsi bir oda idi. Bahçeye bakan bir penceresi vardı. Bir mabet 

sıcaklığındaydı” (Yardım, 25, 26). 

“Ve sabat denilen tünel evler…” (Yardım, 2009: 58). 

 “Şehir batıya doğru büyümüş, eski mahallelerin bulunduğu bölge ise neredeyse terkedilmiş 

gibi ıssızlığa bürünmüştü. Fakir fukaralar, köyden kente göç eden aileler doldurmuştu bu eski, 

kerpiçten, sevimli evleri” (Yardım, 2009: 35, 36). 
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2.3.  Teneke Ayna 

Ayhan Mergen Teneke Ayna’da Siirt’teki evlerin genelde iki katlı ve birbirlerini görmeyecek 

şekilde yapılandığını söyler (Mergen, 2019: 59). Kitaptaki 10 Ağustos 1978 tarihli 

Gündeydoğu’dan Bir Mektup başlıklı yazıda: “Biliyorsun, bizde yaz aylarında damlarda yatılır. 

Çatısı olmayan damlarda gökyüzü ile karşı karşıya oturup yemeğimizi yer, sohbetlerimizi 

yaparız” ifadeleri geçer (Mergen, 2019:27). Kuma hikâyesinde Siirt mimarisine özgü cas evlere 

şu şekilde atıf yapılır. “Biliyorsunuz demişti Şükrü usta. Yıllardan beri cas ustası olarak 

çalıştım. Cası avuç avuç taşların üzerine koyarak, büyük bir sabırla yüzlerce ev yaptım. Cas 

binaların yapımı şimdiki binalar gibi üç beş günde tamamlanmıyor. Uzun zaman ve sabır 

gerekiyordu” (Mergen, 2019:35). Cas evler teması Teneke Ayna hikâyesinde de geçer. Mahalli 

Cigor Bayramı’na gitmek için yol alan Salih, şehirde castan yapılmış bembeyaz evlerle 

karşılaşır (Mergen, 2019:58). Cas evlerde doğal şartlardan elde edilen maddelerden yararlanılır. 

“Cas maddesi yaygın olarak bulunan Jips’ in (alçı taşı) fırınlarda yakılıp öğütülmesiyle elde 

edilen bir tür kaba alçı olup bu meskenlerde kullanılan temel yapı malzemesini oluşturmuştur. 

İklim koşullarına göre uygun bir şekilde inşa edilen çevre dostu ve yörenin iklimini iyi bir 

şekilde yansıtan casevlerinde; kullanılan harcın yalıtım işlevi görmesinden, yaz ayları 

sıcağında meskenlerin içini serin tutan; kış aylarında ise sıcak tutan özelliğiyle oldukça 

kullanışlı durumdadır” (Koday ve Kızılkan, 2017: 1372,1373). Casın kullanışlı olmasının 

sebebi kullanılan malzemeler, odalardaki tavan kısmına doğru piramit şekilli çatı tipinin varlığı, 

yörenin iklimine bağlı olarak pencere büyüklüğü gibi hususlar yanında, gün ışığından 

yararlanmak için, çatı kesimlerine açılan küçük pencerelerin güneşe karşı konumudur. Cas 

maddesinin yapımında kireç taşı gibi taşların dışında sadece Siirt ili çevresinde bulunan 

molozlardan yararlanılır.  Cas mimarisinde odaların tavanları kubbe şeklinde tasarlanarak 

ışıktan ve ısıdan mümkün olduğu ölçüde fazla yararlanılır.  

Mergen, öykülerinde ayrıca Asurlardan kalma tarihi bir geçitten söz eder: Çökük Omuzlu 

Adam’da adlı öyküde şu ifadeler geçer: “O gece de sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi gün işçi 

pazarına gitmedi. Asurlular’dan kalma Akabe Geçidine gitmeye ve oradan kendisini derin 

uçuruma atmaya karar vermişti” (Mergen,2019:47).  

Tarihi kaynaklara göre: “Sami kavimleri, Babil ve Asur İmparatorlukları Siirt’te egemenlik 

kurmuşlardır. Hurri ve Mitanni krallıklarının egemenlikleri ise 200 yıl kadar sürmüş ve daha 

sonra Urartu’ların eline geçen Siirt şehri ve yakın çevresi, M.Ö. VII. yy. da Perslerin istilasına 

uğramıştır. Yaklaşık 300 yıl kadar hüküm süren Persler’in egemenliğini, Büyük İskender’in 

yapmış olduğu seferler sonucu tüm Anadolu ile birlikte Siirt şehrini de kendi egemenliğine 

almıştır” (Özgen ve Karadoğan, 2009: 65). Öyküde geçen Akabe Geçidi,  Özgen ve 
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Karadoğan’ın Siirt tarihiyle ilgili verdikleri bilgileri desteklemektedir. Kadim Siirt’in her iki 

kaynakta da geçtiği gibi mazisi Asurlar dönemine kadar gitmektedir.  

3. Sosyal, Ekonomik Ve Sağlık Sorunları 

Çarnaçar Mahallesi, Sefertası ve Teneke Ayna anlatılarında vaka zamanları Türkiye’nin 

ekonomik zorluklar yaşadığı 1960-1970’li yılardır. Hikâyelerde bölgede yaşanan ekonomik ve 

sağlık sorunları açıkça görülmektedir.   

3.1.  Çarnaçar Mahallesi 

Yazarlar arasında Siirt’in en eski tarihine şahit olan Mimaroğlu şu ifadeleri kullanır:   “Mahalle, 

kışın yağmur suyu içer; yağmur altında mahalleli, damların akıntı borularından gelen sudan, 

desti ve ibriklerini doldurur; su yedeğini tamamlar. Çarnaçar Mahallesinde, yağmur ve kar 

kışın, Allah’ın büyük rahmetidir” (Murat, 1968: 8).  

3.2.  Sefertası  

Nuri Yardım da çocukluğunda yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunlara atıf yapar: “Sular 

kesilince kuyudan lastik kovalarla su çekilirdi. Musluktan sular akarken havuz doldurulur, 

ihtiyaç için yedeklenirdi. Şimdiki gibi günün yirmi dört saati çeşmelerden su akmazdı. Su 

depoları yerine lastik bidonlar, kovalar ve ibrikler kullanılırdı”  (Yardım, 2009: 25/26). 

“1960’lı yılların başları… Küçük ilimize elektrik henüz gelmemişti. Gaz lambasından önce 

mumla tanışmıştım ilkin. Mumlar beyazdı ve o minik halleriyle kocaman odamızı bir nebze de 

olsa aydınlatırdı’’(Yardım, 2009: 20). 

3.3. Teneke Ayna 

Teneke Ayna kitabının Bir Köy Öğretmenliği Verdiler Bana başlıklı hikâyesinde anlatıcı özne 

bölgenin zorlu şatlarını farklı açılardan sahneler.  Öğretmene kılavuzluk eden köylü yolda 

yaralanır. Köylü yaradaki kanı durdurmak için yaraya kül basar. Olay şöyle anlatılır. 

“Kertenkeleye benzeyen bir karış uzunluğunda bir hayvanın kuyruğuna basıyor yol arkadaşım. 

Tabii ki istemeden. M. Ali’nin ayağına sarılıyor hayvan, ısırıyor, kan geliyor. Canı yanıyor. Kül 

bastırıyor kanı kesmek için” (Mergen, 2019:22). Öğretmen köye doğru yol alırken dramatik bir 

manzarayla karşılaşır: “Meraktan yerinde duramıyor, hastanın yakın akrabalarından biri 

olmasından korkuyor. Biraz sonra yanımıza varıyorlar köylüler. Taşıdıkları hasta bir kadınmış. 

Tahtadan bir sedye yapmışlar, hastayı taşımak için. Dört kişi kadını taşıyor, dört kişi de yedekte 

bekliyordu. Yoruldukça birbirlerini değiştiriyordu” (Mergen, 2019:23). Bir Köy Öğretmenliği 

Verdiler Bana hikâyesi basit yapılı bir hikâye olarak görülse de dönemin sosyo konomik 

şartlarını yansıtmaktadır.  

Mergen, “Güneydoğudan Bir Mektup” isimli öykü de dönemin sağlık alanındaki zorluklarını 

bir anlatır. Anlatıcı özne yanağında bir ağrı hissetmiştir. Öznenin yanağı yerel yemeklerden 
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olan kıtel gibi şişmiştir. Öznenin annesi şişkinliğin farkına varınca keek ekmeğini hamur haline 

getirdikten sonra şişen yanağın üzerine sürer (Mergen, 2019:28). Ekmeğinin ağrıyan yere 

sürülmesi Anadolu’nun kırsal bölgelerinde yaygın bir gelenektir. İncelenen eserlerde bölgede 

trahomdan kaynaklanan görme hastalıklarının yaşandığı görülmektedir. Çarnaçar 

Mahallesi’nin ana kahramanı Sadi’nin ağabeyi Rahmi trahomdan dolayı zayıflamış gözlerine 

rağmen hafız olmayı başarır (Murat, 1968: 15).  Kuma hikâyesinde Siirt’te salgın olan körlüğün 

bir örneklemi vardır. Öykünün ana kahramanı Şükrü Usta, genç yaşta gözlerini kaybetmiştir. 

Karısı Ayşe, kocasına kuma aramaktadır (Mergen, 2019:44).  

 

SONUÇ  

Siirt köklü mazisiyle Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yöreye ait kültürel ve 

sanatsal eserlerin zenginliği bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında 

incelenen öykü ve romanlarda Siirt halkının kendine özgü örf ve âdetlerinin olduğu bu âdetlerin 

günümüzde kısmen unutulduğu tespit edilmiştir. İncelenen eserlerde ayrıca yörenin mimari 

özelliklerine ışık tutacak bulgular da yer almaktadır. Eserlerin bir başka özelliği de dönemin 

ekonomik ve sağlık şartlarını yansıtmalarıdır.  

Siirtli yazarlar tarafından Siirt’i anlatan sınırlı sayıda hikâye edici metin bulunmaktadır. Var 

olan eserler üzerinde ise az sayıda araştırma yapılmıştır. Bu konuda çalışma sayısının 

arttırılması Siirt kültür tarihini daha detaylı tanıma fırsatı sunacaktır. 

Çarnaçar Mahallesi, Sefertası ve Teneke Ayna örneklemiyle sunulan bu bildiri dilin kültürü 

taşıma ve yansıtma özelliğini açıkça ortaya koymaktadır. Eserlerin en belirgin özelliği 

aralarında metinlerarası ilişki olması ve Siirt kültürü, tarihi ve ekonomisi hakkında bilgiler 

içermeleridir.  

“Sefertası, Teneke Ayna Ve Çarnaçar Mahallesi Adlı Anlatılarda Siirt Teması Ve 

Metinlerarasılık” başlıklı bu bildiri bir evren örneklem çalışmasıdır. Vaka örgüsü farklı 

şehirlerde geçen roman ve hikâyelerin bu şekilde araştırılması yerel kültürün farklı açılardan 

tanınmasına katkı sağlayacaktır.  
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ÖZET 

G proteinine bağlı reseptörlerin bir üyesi aynı zamanda APJ'nin endojen ligandı olan Apelin'in, 

in vivo olarak çeşitli dokularda eksprese edildiği ve önemli biyolojik etkiler gösterdiği 

bildirilmiştir. Apelin ve APJ, merkezi sinir sisteminde, özellikle hipotalamusta ve birçok 

periferik dokuda eksprese edilir. Apelin'in kardiyovasküler ve sıvı homeostazının 

düzenlenmesinde, gıda alımında, hücre çoğalmasında ve anjiyogenezde yer aldığı 

gösterilmiştir. Apelin vücudun bir çok yerinde bulunan bir peptit olmasının yanı sıra adipositler 

tarafından da üretilip salgılanır ve bu nedenle bir adipokin olarak kabul edilir. Apelin'in glukoz 

ve lipid metabolizması üzerinde etkili olduğu ve aynı zamanda insülin sekresyonunu 

düzenlediği gösterilmiştir. Ayrıca, hem hayvanlarda hem de insanlarda yapılan farklı 

çalışmalar, plazma apelin konsantrasyonlarının genellikle obezite ve tip 2 diyabet (T2DM) 

sırasında arttığı da gösterilmiştir. Bu derlemenin amacı apelin ve reseptörü olan APJ’nin obezite 

ve obeziteyle bağlantılı hastalıklarla etki ve etkileşimleri hakkında bilgiler vermektir.  

Anahtar Kelimeler: Apelin, APJ, Hormon, Obezite, Diyabet 
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APELIN AND OBESITY 

 

 

ABSTRACT 

Apelin, a member of G protein-coupled receptors and also the endogenous ligand of APJ, has 

been reported to be expressed in various tissues in vivo and exert significant biological effects. 

Apelin and APJ are expressed in the central nervous system, particularly the hypothalamus and 

many peripheral tissues. Apelin has been shown to be involved in the regulation of 

cardiovascular and fluid homeostasis, food intake, cell proliferation and angiogenesis.In 

addition to being a peptide found in many parts of the body, apelin is also produced and secreted 

by adipocytes and is therefore considered an adipokine. It has been shown that Apelin is 

effective on glucose and lipid metabolism and also regulates insulin secretion. In addition, 

different studies in both animals and humans have shown that plasma apelin concentrations are 

generally increased during obesity and type 2 diabetes (T2DM). The aim of this review is to 

provide information about the effects and interactions of apelin and its receptor, APJ, with 

obesity and obesity-related diseases. 

Keywords: Apelin, APJ, Hormone, Obesity, Diabetes 
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GİRİŞ 

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “sağlık için risk oluşturan anormal veya aşırı 

yağ birikimi” olarak tanımlanır ve genellikle vücut kitle indeksine göre sınıflandırılır (WHO, 

2017). Dünya çapında aşırı kilo ve obezite prevalansı, 1980'den bu yana iki katına çıkmış ve 

dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri artık aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırılmıştır. 

Obezite vücudun hemen hemen tüm fizyolojik fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemekte ve 

önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, 

çeşitli kanser türleri, bir dizi kas-iskelet sistemi bozukluğu, zihinsel bozukluklar, karaciğer 

yağlanması, kronik böbrek rahatsızlığı, obstrüktif uyku apnesi, fiziksel hastalıklar gibi birçok 

sağlık sorununa neden olmaktadır. Bunların hepsinin yaşam kalitesi, iş verimliliği ve sağlık 

hizmetleri maliyetleri üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır (Hu 2007; Huxley 2010; 

Kahan ve Zvenyach 2016). 

Son yıllarda hızla artan obeziteye çevresel, hümoral faktörlerin neden olduğu bilinmektedir. Bu 

artışa neden olan çevresel faktörler arasında, azalmış fiziksel aktivite; artan televizyon izleme 

süreleri ve hareketsiz yaşam tarzı; yüksek kalorili yiyecekler, artan gıda tüketimi ve yan etki 

olarak kilo aldıran ilaçların kullanılması gibi faktörler bulunmaktadır. Tüm bu etkenlerin 

yanında obeziteye genetik faktörlerin de neden olduğu bilinmektedir (Church ve ark. 2011, 

Popkin ve ark. 2016, Njike ve ark. 2016). 

Öte yandan, obezitenin tedavisi için geliştirilmiş birçok ilacın tolerans geliştirmesi ve olumsuz 

yan etkileri nedeniyle uzun vadede yararlı olduğu kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, uzun süreli 

etkinliğini koruyan ve yan etkilerinden ödün vermeyen obezite tedavilerinin geliştirilmesi çok 

önemlidir. Günümüzde apelinin glukoz metabolizması ve insülin duyarlılığı ile yakından ilişkili 

olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. Bununla birlikte, şu anda diyete bağlı obeziteye sahip 

modellerde apelinin glukoz homeostazı üzerindeki etkileri, periferik dokular ve merkezi sinir 

sistemi arasında net bir şekilde koordine edilmiş görünmemektedir. Sonuç olarak, apelin/APJ 

sistemi, anormal apelin konsantrasyonları nedeniyle vücut üzerinde tehlikeli etkiler ortaya 

çıkabilmesine rağmen, glukoz alımını arttırmada, genel glukoz kullanımını arttırmada ve 

insülin direncini iyileştirmede potansiyel bir terapötik hedef haline geldiği bildirilmiştir (Hu ve 

ark. 2021). 

Son on yılda, leptin, adiponektin ve resistin dahil olmak üzere artan sayıda adiposit kaynaklı 

hormon veya adipokin tanımlanmıştır (Kershaw ve Flier 2004). Bu adipokinlerin, yağ deposu 

ve gelişimi, metabolizması ve yeme davranışının fizyolojik düzenlemelerinde yer aldığı ve 

ayrıca tip 2 diyabet ve hipertansiyon dahil olmak üzere obezite ile ilişkili bozukluklarda rol 

oynadığı açıklanmıştır (Kawamata ve ark. 2001). Apelin'in sıçanların beyaz yağ dokusunda 
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eksprese edildiği gösterilmiş olmasına rağmen, salgılanmasından doğrudan sorumlu hücreler 

tanımlanmamıştır (Tatemoto ve ark. 2001, Medhurst ve ark. 2003). Vücuttaki toplam yağ 

dokusu kütlesi göz önüne alındığında, adipositler tarafından üretilen apelinin sayısız biyolojik 

fonksiyondaki rolü önemli olabilir. 

Besin metabolizması ve enerji homeostazı endokrin, parakrin ve otokrin faktörler tarafından 

sıkı bir şekilde düzenlenir. Ayrıca iskelet kası, karaciğer, yağ dokusu ve pankreas β-hücreleri 

enerji dengesinin korunmasında önemli rol oynar. Enerji dengesinin hızlı bir şekilde 

değiştirilmesi obeziteye yol açar ve bu da insülin direncinin çok önemli bir nedenidir. Obeziteyi 

insülin direncine bağlayan çeşitli mekanizmalar bildirilmiştir. Bunlar arasında adiposit 

salgılayan faktörlerin veya adipokinlerin önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir (Bertrand ve ark. 

2015). 

Yapılan birçok çalışmada apelinin organizmada meydana gelen birçok fizyolojik süreçte rol 

oynayabildiği ve potansiyel olarak birçok hastalık ve hastalığın patolojisinde terapötik bir 

tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.  Bu nedenle, bu derlemenin amacı 

apelin/APJ hormonunun obezite üzerindeki rolüne ilişkin bilgiler sunmaktır. 

 

APELİN 

Apelin, G-proteinine bağlı reseptör APJ'nin ligandı olarak bilinen bir peptittir ve aynı zamanda 

APLN olarak bilinir. APJ'nin endojen bir ligandıdır ve C-terminali, APJ reseptörünün spesifik 

bağlanma bölgesidir. 1998 yılında Tatemoto ve arkadaşları sığır midesinden bir polipeptid 

çıkarmış ve bunu APLNR'nin endojen ligandı olarak tanımlamıştır (Tatemoto ve ark. 1998). 

Apelin geni, X kromozomu üzerinde bulunur ve öncü apelini kodlar. Daha sonra Boucher ve 

arkadaşları, apelinin hem insan hem de fare adipositleri tarafından eksprese edildiğini ve 

salgılandığını bildirmişlerdir (Boucher ve ark. 2005). Apelin, 77 amino asitlik bir preproproteini 

(pre-apelin) kodlar ve apelin-36, apelin-17, apelin-13 ve apelin-12 gibi birkaç C-terminal 

biyoaktif peptitlere bölünebilir (10, 11). Son zamanlarda, APJ reseptörünün bir başka endojen 

peptit aktivatörü olan Toddler/ELABELA'nın zebra balığı (Danio rerio) embriyonik 

gelişiminde çok önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. 36 amino asitli apelin varyantı, ana peptit 

gibi görünmektedir ve 12 amino asitli apelin, apelin reseptörünü aktive edebilen en küçük 

parçadır. Apelin-13 ve apelin-36, farklı reseptör bağlanma afinitelerine sahiptir ve APJ'nin 

farklı hücre içi ticaretine neden olur. Ayrıca, daha kısa olan apelin izoformu, apelin-36'dan daha 

güçlü bir APJ aktivatörü gibi görünmektedir (Yang ve ark. 2007, Tatemoto ve ark. 2001). 

Ancak, apelinin doku bazında izoform düzeylerinin değiştiği bildirilmiştir. Örneğin, 
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(Pyr1)apelin-13 meme bezlerinde belirgin bir lokalizasyon gösterirken, apelin-36 ise, testis, 

akciğer ve uterus içerisinde yaygın olarak bulunur (12). 

 APJ, anjiyotensin II reseptörü tip 1'e (%30-40 amino asit dizi özdeşliği) yakın dizi benzerliği 

gösteren 7 transmembran alanına sahip tipik bir 380 amino asit G protein-bağlı reseptördür 

(O'Dowd ve ark. 19993). Apelin reseptörü vücudun çeşitli yerlerinde bulunur. Merkezi sinir 

sisteminde, hipotalamus, talamus, orta beyin, retiküler oluşum, serebral korteks, bazal 

ganglionlar, glial hücreler ve beyaz cevherde APJ reseptörü keşfedilmiştir. Gastrointestinal 

sistemde, pankreasın asiner hücrelerinde, pankreas kanalında ve adacık beta hücrelerinde APJ 

reseptörü ekspresyonu bulunmuştur. Midede fundik bölgede bol miktarda APJ ekspresyonu 

gözlenirken, duodenumda tunika mukozasında özellikle duodenal epitel hücrelerinde görülür 

(Kapica ve ark. 2012, Antushevich ve ark. 2016). Jejunumda APJ ekspresyonu en çok villusun 

üst yarısında görülür (Antushevich ve ark. 2016). Karaciğerde, APJ hepatositlerde ve hepatik 

stellat hücrelerde güçlü bir şekilde eksprese edilir (Emam ve ark. 2016). Ayrıca APJ, 

kardiyomiyositlerde ve vasküler endotelyal ve düz kas hücrelerinde; apelin reseptör mRNA'sı 

akciğer endotel hücrelerinde, böbreklerde ve meme bezlerinde de bulunur (Medhurst ve ark. 

2003). 

Apelin, vücutta bulunan birçok hücrede sentezlenmektedir. Örneğin fare vücudundaki en 

yüksek apelin konsantrasyonları merkezi sinir sistemi, hipofiz bezi, akciğerler, kalp kası, 

gastrointestinal sistem ve meme bezlerinde bulunurken, böbrekler ve iskelet kaslarında daha 

düşük bulunmuştur (Kawamata ve ark. 2001). Sıçan gastrointestinal sisteminde en yüksek 

apelin konsantrasyonları fundusta hem mide ekzokrin hem de endokrin hücrelerde bulunur 

midenin bir kısmında (mukoza boynunda, parietal ve ana hücrelerde) ve ince bağırsağın 

proksimal kısmında ise daha az bulunur. Apelin konsantrasyonu ince bağırsak boyunca kolona 

doğru azalır (Wang ve ark. 2004, Susaki ve ark. 2005). İnsan, fare, sıçan, domuz ve kedi 

pankreas adacıklarında alfa, beta  hücrelerinde tanımlanmıştır (Ringström ve ark. 2010). Ayrıca 

apelinin yağ dokusu tarafından salgılandığı ve hiperinsülinemiden muzdarip obez bireylerde 

aşırı miktarda üretildiği bilinmektedir. 

Apelin sistemi,  memeli dokularında, özellikle kalpte ve damar sisteminde yaygın olarak ifade 

edilir ve apelin sisteminin aşağı regülasyonu veya bozulması iskemi reperfüzyon hasarı ve 

atriyal fibrilasyon, ateroskleroz, koroner arter hastalığı, sistemik ve pulmoner hipertansiyon 

dahil olmak üzere çeşitli kardiyovasküler durumlarla ilişkilendirilmiştir (Barnes ve ark. 2010). 

Kardiyovasküler faydalarına ek olarak, apelin, kontrol farelerinin iskelet kası ve yağ dokusunda 

glikoz atılımını artırarak ve obez ve insüline dirençli hayvanlarda artan glikoz kullanımı yoluyla 

glikoz toleransını eski haline getirerek, olumlu metabolik etkiler sağlar (Dray ve ark. 2008). 
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Benzer şekilde, apelin, ekzojen apelin verilmesiyle ensülin duyarlılığının ve glukoz alımının 

iyileştirildiği genelleştirilmiş apelin eksikliği olan bir hayvan modelinde insülin duyarlılığının 

korunması için gerekli olduğu bildirilmiştir (Yue ve ark. 2010). Ek olarak, apelin insüline 

dirençli farelerin kaslarında tam yağ asidi oksidasyonunu, mitokondriyal oksidatif kapasiteyi 

ve biyojenezi arttırır, böylece bu hayvanlarda insülin duyarlılığını geliştirmiştir (Attané ve ark. 

2012). Ayrıca aynı hayvan modelinde apelin ile tedavi edilen farelerde azalmış hepatik steatoz 

gözlenmiştir (Bertrand ve ark. 2018). 

 

APELİN ve OBEZİTE 

Son kanıtlar, apelin/APJ sisteminin obezite ile bağlantısı da olan insülin direnci ve tip 2 diyabet 

tedavisi için ortaya çıkan bir terapötik hedef olarak kabul edilebileceğini düşündürmektedir. 

Örneğin, hiperinsülinemik-öglisemik klempler sırasında sağlıklı kilolu erkekler üzerinde 

yürütülen bir klinik çalışmada, 30 nmol/kg (Pyr1)-apelin-13'ün intravenöz uygulaması, glukoz 

infüzyon hızını (GIR) arttırdı ve insülin duyarlılığını iyileştirdi. Ek olarak, obez hastalardan 

elde edilen izole adipositler üzerinde yapılan bir in vitro deneyde, apelin 5' adenozin 

monofosfatla aktive olan protein kinaz (AMPK) fosforilasyonunu ve glukoz alımını uyardı, 

ancak lipoliz üzerinde hiçbir etkisi olmadı (Gourdy ve ark. 2018, Attané ve ark. 2011). Ancak 

gestasyonel diyabetli hastalarda plazma apelin seviyeleri ve apelin/APJ mRNA ekspresyonu 

hastalığın seyrini etkilemedi. Ek olarak, gestasyonel diyabetes mellituslu hastalar ile sağlıklı 

gebe kadınlar arasında insülin düzeylerinde herhangi bir fark gözlenmemiştir (Telejko ve ark. 

2010). Apelin transgenik fareler, iskemide genişlemiş ancak sızıntılı olmayan kan damarları 

geliştirdiğini ve bunun da fonksiyonel iyileşmeye yol açtığı bildirilmiştir (Kidoya ve ark. 2010). 

Apelinin in vivo olarak lenfatik fonksiyonu teşvik ederek ödem oluşumunu ve iltihabı azalttığı 

gösterilmiştir (Sawane ve ark. 2011).  

Enerji metabolizması, apelin/APJ sistemi eyleminin başka bir alanıdır. Apelin'in fizyolojik bir 

dozda intravenöz uygulanması, normal ve obez insüline dirençli farelerde glisemiyi azalttığı; 

iskelet kası ve yağ dokusunda glukoz kullanımını arttırdığı bildirilmiştir (Dray ve ark. 2008). 

(pGlu)-apelin-13 amidin bir diyetle indüklenen diyabetli fare modeline uygulanması, glike 

hemoglobin (HbA1c) ve kandaki glikoz seviyelerini azaltır. Bu farelerde, LDL kolesterol ve 

dolaşımdaki trigliseritler de azalır, ancak dolaşımdaki toplam glukagon benzeri peptit 1 (GLP-

1) ve insülin konsantrasyonları artar (Parthsarathy ve ark. 2018).  

Hem in vivo hem de in vitro  yapılan çalışmalarda apelin ile insülin arasında yakın bir ilişki 

bulunmuştur ve apelinin glukoz kullanımını ve insülin duyarlılığını iyileştirebileceği işaret 

edilmiştir. Adipositlerde apelin ekspresyonu, hiperinsülinemi ile ilişkili çeşitli obezite fare 
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modellerinde artmıştır. Açlık sırasında ve farelerde yeniden beslenmeden sonra, adipositlerdeki 

apelin ekspresyonu modeli, plazma insülin seviyelerine paraleldir. İnsülin yokluğunda 

(streptozotosin ile tedavi edilen fareler), adipositlerdeki apelin mRNA'ları azalmıştır. 

Kültürlenmiş 3T3F442A adipositlerinde, insülin tedavisi apelin ekspresyonunun ve 

sekresyonunun artmasına neden olduğu bildirilmiştir (Tatemoto ve ark. 2000, Boucher ve ark. 

2005).  

Apelinin, tip II diyabet modellerinde, serum glikoz seviyesinde önemli bir iyileşmeye neden 

olduğu ve insülin direncinin ölçümünde önemli bir azalma ile gösterilen insülin duyarlılığını 

arttırmıştır. Ancak, tip I diyabetli sıçanlarda durumun böyle olmadığını, bu nedenle tip I'den 

ziyade obezitenin neden olduğu tip II diyabetin yönetiminde umut verici bir terapötik hedef 

olabileceğinin sonucuna varılmıştır (Abulmeaty ve ark. 2013).  

Sawane ve ark. (2013) apelin transgenik farelerle yaptıkları bir çalışmada yüksek yağ içeren 

besinlerde bulunan yağ asitleri, endotel hücrelerinin aşırı geçirgenliğini indükleyerek adiposit 

farklılaşmasına neden olurken, apelin vasküler stabilizasyonu düzenlemiştir. Ayrıca, bir yüksek 

yağlı diyet ile beslenen apelin nakavt farelerinin bir selektif siklooksijenaz-2 inhibitörü olan 

selekoksib ile tedavisi vasküler fonksiyonu iyileştirmiş ve ayrıca obeziteyi azaltmıştır. Son 

olarak, apelin transgenik fareleri, damarların yüksek yağ ile indüklenen aşırı geçirgenliğinin 

inhibisyonu ile tanımlanabilen deri altı yağ dokusunda azalma göstermiştir. Bu sonuçlar, 

apelinin damar bütünlüğünü artırarak yüksek yağlı diyetin neden olduğu obeziteyi engellediğini 

göstermektedir. Apelin, obezite ve ilgili hastalıkların tedavisi için terapötik bir hedef olarak 

görebileceğine dikkat çekmişlerdir.  

Farelerde yapılan bir çalışmada, apelinin endotel tabakası boyunca yağ asidi taşınmasının bir 

inhibitörü olarak görev gördüğünü ve bu sürecin, iskelet kası endotelindeki transkripsiyon 

faktörü Forkhead box protein O1'in (FOXO1) apelin ile indüklenen inaktivasyonuna bağlı 

olduğunu bulmuşlardır. Bu inaktivasyon, endotelyal yağ asidi bağlayıcı protein 4 (FABP4) 

ekspresyonunun baskılanmasına neden olduğu ve bu nedenle, apelin/APJ sistemi, tip 2 diyabet 

ve ilgili metabolik bozukluklar için terapötik bir hedef olarak kabul edildiği ve endotelyal 

disfonksiyonu tersine çevirirken glisemik kontrolü iyileştirebileğini dikkat çekilmiştir 

Hwangbo ve ark. 2017). Başka bir çalışmada, apelin düzeyleri obez hipertansif ve 

nonhipertansif hastalarda anlamlı olarak daha yüksek çeıkmıştır. Bu artışın, obezite ile birlikte 

seyreden miyokard disfonksiyonuna karşı bir telafi edici mekanizma olabileceği bildirilmiştir 

(Assaad ve ark. 2015).  

Yüksek yağlı diyet ile beslenen diyabetik Goto-Kakizaki sıçanlarında, 4 hafta boyunca apelin 

tedavisinin glisemi, insülin direnci üzerinde de faydalı etki gösterdiği ve apelinin metformin 
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kadar koruyucu olduğu gösterilmiştir (Li ve ark. 2018). Obez ve insüline dirençli farelerde uzun 

süreli apelin tedavisi, hem glikoz hem de lipid metabolizması üzerinde faydalı etkiler ortaya 

çıkarmıştır. Obez olmayan farelerde on dört gün boyunca (günlük intraperitoneal enjeksiyon) 

apelin tedavisinin birkaç yağ deposunun kütlesini ve trigliserit içeriğini azalttığını gösterdi. Ek 

olarak, apelin ile tedavi edilen fareler, gıda alımında değişiklik olmaksızın artan rektal sıcaklık 

ve oksijen tüketimi sergilemiştir, bunun da enerji harcamasının arttığını gösterdiğini 

bildirmişlerdir (Higuchi ve ark, 2007). 

 

SONUÇ 

Hem kemirgenlerde hem de insanlarda sıvı homeostazı, kardiyovasküler fizyoloji, anjiyogenez, 

enerji metabolizması gibi çeşitli fizyolojik fonksiyonlarda önemli roller oynayan ve 36 ila 12 

amino asit arasında değişen birkaç aktif izoforma sahip bir peptit olan Apelin ve onun reseptörü 

APJ, bir Gprotein-bağlı reseptör, vücutta geniş çapta dağılmıştır. Böylece apelin/APJ sistemi, 

farklı hastalıkların patolojilerinde potansiyel bir terapötik hedef olarak büyük ilgi görmüştür. 

Bu derleme, son yıllarda dünya çapında bir sağlık sorunu haline gelen obezite ve obezite ile 

bağlantılı diyabet gibi metabolik hastalıklarda apelinin etkileri ele alınmıştır.  
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ÖZET 

Futbol, küreselleşen dünyada toplumun en önemli aktivite ve pazarlama faaliyetlerinin başında 

gelmektedir. Tüketici kitlesi bu denli büyük olan futbol, beraberinde kendi hizmet sektörünü ve 

bu hizmet sektörüne bağlı olarak futbol endüstrisini oluşturmuştur. Şüphesiz ki, küreselleşen 

spor ekonomisinin dünya ekonomisi içinde önemli bir pazar payı olduğu gibi, futbol endüstrisi 

de spor ekonomisi içinde en önemli pazar payına sahiptir. Avrupa küresel futbol pazar payında 

dünyada birinci sırada yer almaktadır. Bu çalışma ile spor endüstrisi içerisinde yer alan futbolun 

ekonomik gelişimi, ekonomik boyutu ve hitap ettiği tüketiciler ile futbol ekonomisinin, spor 

ekonomisi içindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, çalışmada küresel anlamda 

futbol transfer harcamaları ile transfer gerçekleşmeleri hakkındaki bilgiler ele alınmıştır. 

Bunula birlikte, çalışmada Avrupa ve Türkiye futbol gelirleri, spor organizasyonları ile yayın 

gelirleri kapsamındaki ekonomik verilere de yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol Endüstrisi, Spor Ekonomisi, Küreselleşme 
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF FOOTBALL AND MARKET SHARE IN SPORTS 

ECONOMY 

 

 

ABSTRACT 

Football is one of the most important activities and marketing activities of the society in the 

globalizing world. Football, which has such a large consumer base, has created its own service 

sector and the football industry depending on this service sector. Undoubtedly, the globalizing 

sports economy has an important market share in the world economy, and the football industry 

has the most important market share in the sports economy. Europe ranks first in the world in 

global football market share. With this study, it is aimed to determine the economic 

development of football in the sports industry, its economic dimension and the consumers it 

appeals to, and the place of the football economy in the sports economy. In addition, in the 

study, information about football transfer expenditures and transfer realizations in the global 

sense is discussed. In addition to this, economic data within the scope of European and Turkish 

football revenues, sports organizations and broadcasting revenues are also included in the study. 

Keywords: Football Industry, Sports Economy, Globalization 
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GİRİŞ 

Spor, küreselleşen dünya koşullarında, toplum hayatının önemli unsuru haline gelmiştir. Öyle 

ki, küçükten büyüğe herkesin taraftarı olduğu bir futbol takımı, yatkın olduğu bir spor aktivitesi 

bulunmaktadır. Spor toplumun yaşam kalitesinin arttırılması açısından her bireyin gerçek 

yaşamındaki iş faaliyeti dışında ikincil bir faaliyet alanı olarak konumlanmıştır. Bu bağlamda 

bakıldığında, toplumsal olarak bireylerin çoğu, yaşam koşulları için gerekli olan işlerini idame 

ettikten sonra geriye kalan zamanlarını spora ayırdıkları bir kural haline geldiğine şahit 

olmaktayız. Hal böyle olunca, sporun her alanıyla küreselleşmesi, ticarileşmesi ve 

endüstrileşmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Toplumun tüm katmanlarına yayılan bu denli büyük 

bir aktivite kendi üretici ve tüketici kitlesini de beraberinde meydana getirmiştir. Spora dayalı 

üretici ve tüketici kitlesinin ekonomik döngüsü ise spor ekonomisi denen devasa bir mali varlığı 

bilim dünyasının literatürüne kazandırmıştır.  

Spor ekonomisi, 20. yüzyılın son çeyreğine kadar, para kazanmanın bir yolu olarak görülmemiş, 

spordan para kazanmanın yadırgandığı, bu nedenle toplum nezdinde ekonomik bir faaliyet 

olarak yerini alamadığı varsayılmaktadır (Cerrahoğlu, 2016; 310).  

Spor ekonomisi çok farklı ve karmaşık bütçesel verilerden oluşsa da şüphesiz ki bu pastadan 

önemli bir payı futbol almaktadır. Zira futbolun büyük organizasyonlardan oluşan taraftar 

kitlesi, aynı zamanda ekonomik verilerin önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Bu durum Spor 

ekonomisi kavramı içinde yer alan futbolun pazar payındaki hedef kitlesini de dayanak teşkil 

etmektedir. Bu hedef kitledeki pazar payı ise; “spor medyası, spor ile ilişkili kamu ve özel 

nitelikli spor teşkilatları, sportif faaliyetlere yönelik organizasyonları, spor pazarlamasına 

ilişkin süreçleri, spor ve teknoloji ilişkisini, sportif faaliyetler ile ilişkili tüm ürün, hizmet, 

materyal ve tesisleri içerisinde barındıran geniş kapsamlı bir disiplin” olarak tanımlanmıştır 

(Sivrikaya ve Demir, 2019). 

Bu çalışmada; özellikle Avrupa ve Türkiye’de spor ekonomisi ve spor ekonomisi kavramı 

içerisinde yer alan futbol ekonomisinin tarihsel gelişim içindeki seyri ve bütçesel verilerin 

kapsamının değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bununla birlikte futbol ekonomisinin bütçesel 

verilerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi de amaçlanmıştır. Ayrıca, futbol ekonomisinin 

spor ekonomisi içerisindeki mali varlık boyutunun saptanması hedeflenmiştir. Bu minvalde 

spor endüstrisinin gelişim ve bütçe döngüsü sürecinde futbol ekonomisi hakkında makul 

derecede literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.   

Sporun Ekonomik Anlamda Gelişimi 

Buhar gücünün 19. yüzyılda teknolojik gelişmeler neticesinde sanayide kullanılmasıyla sanayii 

devrimine geçiş sürecini başlatmıştır. Sanayi devrimine geçiş süreci ile birlikte ailelerin toplu 
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olarak işgücü ortamına dâhil olmasıyla, fabrikalarda aileleriyle birlikte çalışan çok sayıdaki işçi 

grupları büyük kalabalıklara dönüştü. Büyük kalabalıkların oluşturduğu iş ortamları, sosyal 

faaliyetlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Oluşan bu sosyal faaliyetler zaman içinde; futbol, 

kriket, beyzbol ve benzeri sporların temelini oluşturdu. Birinci ve ikinci dünya savaşları sonrası 

yaşanan ekonomik buhranların küreselleşmesi ile birlikte ABD’nin teknolojik ve ekonomiye 

hâkim olan diğer ülkelerle siyasi ilişkinin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetler noktasında 

ilişkiler geliştirmesi, yeni gelişim ve dönüşümleri beraberinde getirirken, sporun 

endüstrileşmesine de olanak sağlamıştır (Halicioğlı, 2018).  

Dünyada 20. yüzyılın başlarında yaşanan buhranların da etkisiyle ucuz işgücü hâkim olmaya 

başladı. Bu durum sporun endüstrileşmesini ve önemli yatırım araçlarından biri haline 

gelmesinde etkili olmuştur. Spor ekonomisinin gelişimi beraberinde spora dayalı mal ve 

hizmetlerin toplum hayatına aktif olarak girmesini ve şirketleşmeye geçişi sağlarken, 

profesyonel anlamda da spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadı. 

Bunun sonucunda; spor organizasyonları, futbol şampiyonaları Avrupa’da hatta dünya çapında 

olimpiyat şampiyonaları gerçekleşmiştir (Özer, 2017: 2,3).  

19. ve 20. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkıp bu yönde gelişim gösteren, önceleri ulusal ve 

uluslararası, sonrasında ise tamamıyla küresel bir özelliğe erişen spor organizasyonları, 

zamanla daha modern hale gelen olimpiyat oyunlarına dönüşmüştür. Bu denli ilgi ve talebin 

artmasıyla, sporun ekonomik anlamda küresel bazda kazanç sağlayan, bu faaliyetlerin farklı 

alanları ile iştigal edenlerin, sporu ekonomik olarak meslek haline getirmelerine vesile olmuştur 

(Malcolm, 2008). 

Spor ekonomisi bağlamında stadyumlara maç seyretmeye gelen seyirciler için önce 1980'lerde 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, daha sonra Avrupa’da 1990'larda bilet satışlarına başlandı. İlk 

olarak 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel takım sporu maçları canlı 

olarak yayınlandı. Sporun ekonomik anlamda 1980’li yıllardan sonra, ticari olarak bir karşılık 

bulduğu, bu dönemle birlikte spora karşı artan ilginin küresel anlamda sporu pazar haline 

getirdiği söylenebilir. Ticari anlamda önem kazanan spor, özellikle radyo ve televizyonların ilgi 

odağı haline gelmiştir. Artan ilgi fazla zaman geçmeden küresel anlamda ulusal ve uluslararası 

pazar haline gelebilecek şekilde genişlemiştir (Gratton and Solberg-2012). 

Spor Ekonomisinin Boyutları 

Sporun diğer sektörlerle kıyaslaması yapıldığında ciro büyüklüğü olarak otomotiv sektörünün 

önünde yer aldığı görülmektedir. Dünya da mali anlamda 22. sektör konumundadır. Spor 

endüstrisi bünyesinde 5.5 milyon kişi istihdam edilecek büyüklüktedir. Bu istihdama aktif 

sporcular dâhil değildir. Yine televizyon yayın faaliyetlerinde en çok izlenen program 
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sıralamasında spor birinci sırada yer almaktadır. Bu konuda 2003 yılında 5 milyar kişilik izleme 

trendiyle Formula 1 birinci sırada yer alırken, dünya kupası 2’nci sırada yer almıştır (Saros ve 

Gökduman; 2006). 

Tablo 1. Avrupa Birliği Ülkelerin GSMH İçindeki Sporun Payı 

Ülke (AB)-Sporun GSMH'deki Payı (%) 

Avusturya 2,7 

İtalya 2,5 

Slovenya 2,4 

Hollanda 1,8 

Fransa 1,7 

Yunanistan 1,7 

İngiltere 1,5 

Almanya 1,4 

Polanya 0,6 

Finlandiya 0,57 

Macaristan 0,32 

(AB) Ortalaması 1,56 

Kaynak: Vocasport Research Grup.2006, s.39 

 

Yukarıda tablo 1.de Avrupa birliğine üye ülkelerin spor gelirlerinin GSMH’deki payı 

gösterilmiştir. Hesaplamaya dâhil Avrupa ülkeleri dikkate alındığında spordan kaynaklı 

gelirlerin GSMH’deki ortalama oranı % 1.56 olarak gösterilmiştir. Bu veriler ülkelerin tüm 

gelirleri dikkate alındığında yüksek meblağlara tekabül ettiği görülmektedir. 

Spor Ekonomisinde Futbol Pazarı  

Küresel olarak spor faaliyetleri içerisinde şüphesiz ki, olimpiyatlardan sonra futboldaki 

şampiyonluk müsabakaları gelmektedir. Bu yönde parasal akışın başını Avrupa futbol 

şampiyonaları çekmektedir. Bu nakit akışı çok yüksek boyutlarda olup, gün geçtikçe istikrarlı 

olarak yükseliş trendi devam etmektedir.  Güvenilir olmasıyla dünyada adından söz ettirmiş 

Deloitte firması spor grubu hak sahipleri yayıncı kuruluşlara, ajanslara spor yatırımcılarına dair 

veriler “futbol küresi” üzerinde çeşitli organizasyonlardaki ekonomik döngüyle ilgili 

varsayımları aşağıdaki küre topu şekli üzerinde gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Futbol Küresi Spor Yatırımcılarına Dair Varsayımlar 

 
Kaynak:https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-businessgroup/deloitte-uk-arff-

2015-highlights.pdf 

 

Yukarıda şekil 2’de bulunan futbol küresinin üzerinde, 2016-2017 yıllarında yapılacak gelir ve 

harcamalarla ilgili varsayımlarda bulunulmuştur. Bu çerçevede; 2016-2017 sezonunda Avrupa 

futbol piyasasının 25 milyar Euro’yu aşacağı öngörülmektedir. Birleşik Küresel yayın hakları 

beş büyük ligde 7.5 milyar Euro’yu, 92 kulübün geliri 2016-2017 sonuna kadar 5 milyar Sterlini 

aşacağı tahmin edilmiştir. Uluslararası yayın hakları ücreti premier ligine 2016-2017 için 1 

milyar Sterlini, premier liginde kulüplerin faaliyet kârının 1 milyar Sterlini aşacağı 

varsayımında bulunmuştur. Premier liginde yer alan kulüplere 2019-2020 sonuna kadar toplam 

katılımın 15 milyon kişiyi aşacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur. Ayrıca La Liga’nın 

2016-2017 yılına kadar Bundesligayı en yüksek ikinci gelir getirici lig olacağı belirtilmiştir. 

Futbol pazarlamasının en önemli çekim merkezi elbette ki seyircinin kendisidir. Çünkü 

seyircisiz bir futbol müşterisi olmayan ürün durumundadır. O halde seyirci ve taraftar futbol ve 

diğer sporlar içinde pazarlamanın asıl unsurunu oluşturan tüketici durumundadır. Bu zaviyede 

bakıldığında, seyirci ve taraftar sayısının artması bu pazarın daha canlı hale gelmesi anlamına 

gelmektedir. Canlı hale gelen bu pazar ortamı ise beraberinde diğer spor ürünlerinin de hem 

alıcı bulmasına hem de sporun ekonomik anlamda daha geniş bir endüstri yelpazesine 

dönüşmesine zemin hazırlamaktadır. Spor endüstrisindeki ürün çeşitlemesinin pazar payı 

arttıkça bu kez isim hakkı, lisanslı ürün, stadyum, sponsorluk, yayın hakkı gibi pazarlama 

unsurları ortaya çıkmaktadır. Bu kavramların hepsine bakıldığında, aslında spor pazarının tüm 
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ürünlerinin birbirinin tamamlayıcısı olarak değerlendirmek mümkünüdür (Serarslan, 2009: 11). 

Aşağıda tablo 2.de futbol pazarlamasının boyutları ve tüketici grupları belirtilmiştir.  

Tablo 2. Futbol Pazarlamasının Boyutları ve Tüketicileri 

Futbol Pazarlamasının Boyutları Tüketicileri 

Futbol seyrinin pazarlanması Seyirciler/Taraftarlar 

İsim hakkı pazarlaması Spor işletmesi, cafe, lokanta vb. yatırımcısı 

Lisanslı ürün pazarlaması Logolu ürün tüketicileri 

Sponsorluk Futbol yoluyla pazarlama yapan firmalar 

Yayın hakkı pazarlaması Medya örgütleri 

Taraftar kart Seyirciler/Taraftarlar 

Stadyum pazarlaması Stadyum hizmetleri tüketicileri 

Gençlik geliştirme programı Spor işletmesi, kulüpler 

Kaynak: (Serarslan 2009: 11) 

 

Yukarıda tablo 2.de futbol pazarlamasının boyutları ve tüketici durumu gösterilmiştir. Futbol 

pazarlamasının boyutları olarak; seyirci, isim hakkı, ürün pazarlaması, yayın hakkı stadyum 

pazarlaması ile sponsorluk ve gençlik geliştirme programları yer almaktadır. Futbolun 

tüketicileri ise seyirci/taraftar, spor işletmeleri, logolu ürün tüketicileri, pazarlama yapan 

firmalar, medya örgütleri, stadyum hizmetleri ve kulüpler şeklinde devam etmektedir. Bu 

durum futbol ve tüketici grubunun tamamlayıcısı olmaları açısından önemlidir. 

Son 10 Yılda Küresel Olarak Futbol Transfer Harcamaları ve Bütçe Döngüsü  

Spor branşları içinde şüphesiz ki, en yüksek ekonomik döngüyü sağlayan organizasyonların ve 

transfer harcamalarının başında futbol gelmektedir. Milyar dolarları bulan transfer harcamaları 

uluslararası kuruluşlar tarafından da istatistiksel olarak paylaşılmaktadır.  

Uluslararası Futbol Birliği Federasyonu FIFA'nın raporuna göre dünyadaki futbol kulüpleri, 

2011’den 2020’nin sonuna kadar 48,5 milyar dolarlık transfer harcaması gerçekleştiği 

belirtilmiştir. FIFA'nın yayımladığı "On Yıllık Uluslararası Transfer Raporu"na göre futbola 

ilişkin faaliyetler kapsamında 2011'yılında 11 bin 890 transfer gerçekleştiği, bu rakamların 

2019 yılına gelindiğinde ise 18 bin 79'a kadar yükseldiği belirtilmektedir (diken.com.tr, 2021).  

Küresel olarak takımlar arası oyuncu değişikliği ile 66 bin 789 oyuncu takımlarını değiştirmiş, 

bonservis alma veya kiralama yöntemiyle 133 bin 225 transfer gerçekleşmiştir. 2011 yılında 

3167 kulüp transfer faaliyetini gerçekleştirirken, bu kulüp sayıları 2019'da 4139'lara kadar 

yükselmiştir. Mali anlamda en yüksek transfer ücretleri bakımından Avrupa ülkeleri dünyada 

birinci olurken, bu anlamda en yüksek transfer ücreti sıralamasında 30 kulüp de Avrupa ligi 

takımlarından çıkmıştır (Beinsports.com.tr, 2021). 2011-2020 yılları arasında ilk 10 ülkenin 

futbol takımlarındaki transfer harcamaları tablo 3’te gösterilmiştir.  
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Tablo 3. 2011-2020 Yılları Arasında İlk 10 Transfer Sıralaması ve Harcamaları 
Sıra No Ülke Transfer Yapan Kulüp Sayısı Transfer Harcaması 

1 İngiltere 12 12.4 Milyar $ 

2 İspanya  5 6.7 Milyar $ 

3 İtalya 5 5.6 Milyar $ 

4 Almanya 3 4.4 Milyar $ 

5 Fransa 2 4 Milyar $ 

6 Portekiz 2 1.3 Milyar $ 

7 Rusya 1 1.7 Milyar $ 

8 Çin  1.7 Milyar $ 

9 Türkiye  1.1 Milyar $ 

10 Belçika  900 Milyon $ 

Kaynak; www.sporx.com 

 

Tabloda görüldüğü üzere, ilk 7 sırada 30 kulüp yer almış, bu 30 kulüp yaklaşık harcamaların 

%30’nu gerçekleştirmiştir (www.sporx.com. 2021). Transfer harcamalarında 12.4 Milyar 

dolarla dünya sıralamasında İngiltere ilk sırada yer almıştır. Kulüp bazlı transfer 

harcamalarında ise Türkiye’nin 2011-2020 yılları arasında 1.1 milyar dolarla dünya 

sıralamasında dokuzuncu sırada yer almıştır.  

Küresel anlamda 2021 yılında 4.8 milyar dolar transfer harcaması gerçekleşmiştir. Türkiye ise 

yurt dışından transfer ettiği 402 oyuncu için 107.2 milyon dolar ödemiş ve dünyada en çok 

transfer yapan 8’inci ülke olmuştur (transfermarkt.com.tr, 2021).  

Türkiye’de Futbol Ekonomisi 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de spor ekonomisi mali değeri yüksek meblağlardan 

teşekkül etmektedir. Bu mali verilerin boyutu yaklaşık olarak 2 milyar $’lık bir yekünü 

bulmaktadır. Bu rakamın yarısından fazlası futbol ekonomisine ait olduğu söylenebilir. Bu 

gelirler; sponsorluk anlaşmaları, yayın haklarından elde edilen gelirler, maç 

organizasyonlarından elde edilen gelirler ve transfer gelirlerinden oluşmaktadır. Süper Lig’in 

2021 yılı itibariyle toplam mali değeri 925 milyon €’dur. Bu tutar 2020 yılında 720 milyon € 

civarındaydı. Kulüpler 2020-2021 yıllarında yaklaşık olarak 40 milyon €’yu aşan tutarda 

harcama gerçekleştirirken, 2021-2022 sezonu öncesi 75 milyon €’transfer harcaması 

gerçekleşmiştir. Kulüp gelirleri ise 2020 yılında yaklaşık olarak 31 milyon € iken, 2021 yılında 

bu tutar 47 milyon € olarak gerçekleşmiştir (brandday.net, 2021). 

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu için yaklaşık 3 milyar lira yayın geliri gerçekleşmiştir. Bu 

gelirin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna, yaklaşık olarak yüzde 82’si yani 2.5 milyar 

liralık pay süper lig takımlarına, yüzde 14'ü de diğer liglere verilmek üzere ayrılmıştır.  

(gercekgundem.com, 2021). 
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SONUÇ  

Küresel anlamda Spor ekonomisi spor ile ilgili farklı endüstri kollarını bünyesinde 

barındırmaktadır. Sporun ekonomik olarak endüstrileşmesine bakıldığında; 1980’li yıllarda 

ABD’de ve 1990 yıllarda ise Avrupa ülkelerinde stadyumlara maç seyretmeye gelen seyircilere 

bilet satışlarının gerçekleşmesiyle ekonomik anlamda yeni bir döneme girildiğini söylemek 

mümkündür (Gratton and Solberg-2012). Futbol spor endüstrisinin en önemli kollarından 

biridir. Bununla birlikte olimpiyat ve organizasyonların önemli ayaklarını ise yayın kuruluşları 

oluşturmaktadır. 

Avrupa’da hatta dünya çapında futbol ile ilgili olarak; olimpiyat şampiyonalarının 

gerçekleşmesi, küresel anlamda spor endüstrisinin gelişmesini, spor ekonomisinin hızlı bir 

şekilde büyümesini ve ekonomik olarak diğer sektörler içindeki yerini almasını sağlamıştır. 

2021 yılında Küresel anlamda 4.8 milyar dolar transfer harcaması gerçekleşmiştir. Türkiye ise 

yurt dışından transfer ettiği 402 oyuncu için 107.2 milyon dolar ödemiş ve dünyada en çok 

transfer yapan 8. inci ülke olmuştur (transfermarkt.com.tr, 2021).  

AB’ye üye ülkelerin toplam bütçe verileri dikkate alındığında; spor ekonomisinin GSMH 

içindeki payının %1.56 olması, spora dayalı ekonomi boyutunun yüksek meblağlara tekabül 

ettiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.    

Türkiye’de spor ekonomisinin yaklaşık olarak 2 milyar $’lık tutarının yarısından fazlası futbol 

ekonomisine ait olması da, futbol ekonomisinin spor ekonomisi içindeki yerinin ne denli önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu verilere bakıldığında; spor ekonomisinin GSMH içinde önemli bir meblağı teşkil ettiği 

aşikârdır. Bu bağlamda, spor ekonomisinde futbol gelirlerinin önemli bir payeye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yayın gelirlerinin de spor ekonomisinin önemli gelir 

unsurlarından bir olduğu değerlendirilmektedir.   
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ABSTRACT 

In this paper, our main goal is to systematize and clarify the issues related to the approach in 

the reports of consulting companies of the concept and characteristics of societal technological 

megatrends (STM), as well as a delimitation of the manifestations of the most representative 

STMs in today's society. Thus, we conducted a literature review of the reports of consulting 

firms, which led us to formulate our own definition of megatrends, while classifying them based 

on the delimitation of the main features and their technological formalization. Through our 

approach, we have achieved added value in the sense of academic treatment and inclusion in 

the literature of relevant information in the field of consulting companies. The results of our 

research show that the main societal megatrends are rapid demographic change, rapid 

urbanization, accelerated technological innovation, changes in power, resource depletion and 

climate change, the most important of which is a technological advancement that induces the 

idea of technological singularity. 

Keywords: megatrends, global forces, technological singularity. 
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INTRODUCTION 

Human society has been and will always be dominated by technology, motivated by the obvious 

fact that in the last 10,000 years technology has marked the evolution of human society. In this 

context, we aim to identify the main societal technological megatrends, their definition and 

descriptive treatment as well as the highlighting of the technological component. 

The fact that in our previous studies (Jeflea, Danciulescu, Sitnikov, Filipeanu, Park, & Tugui, 

2022) we carried out a bibliometric analysis intended to map the research field with reference 

to the concept of technological megatrends, which led to the identification of the main 

researchers in the field, the most cited papers, the scientific research network aspects, motivates 

us to further expand our research in the area of consulting firm reports. Our study (Jeflea et al., 

2022) determined that in the literature of the Scopus and WoS databases the term megatrends 

is less common, but it appears more frequently in reports, periodicals or other documents 

elaborated by profile institutions or research centers of certain consulting firms. 

In this regard, F. Retief and A. Bond (2016) consider it opportune to first reach a consensus on 

identifying global megatrends and thereafter to analyze their impact on the environment. The 

consensus consists of an agreement under which at least five of the selected sources must jointly 

define a megatrend. With this rule in mind, we moved on to the content analysis of the research 

reports of the following consulting companies: De Gruyter, PwC, EY, Gartner, KPMG, 

Delloite, Rolland Berger, Frost and Sullivan, FIRES, OECD and EEA from which to 

systematize and clarify aspects related to the concept and characteristics of societal 

technological megatrends (STM), along with the delimitation of the most representative 

manifestations of the STMs in the current society. 

About the megatrends concept 

The term megatrends has traditionally been attributed to John Naisbitt, who in the work 

“Megatrends – Ten New Directions that Transform Our Lives” defines them as “general 

changes in thinking or approach, which affect countries, industries and organizations” while 

The Oxford English Dictionary identifies them as “important changes in the evolution of a 

society or of any other field”. Krys and Fuest (2015) consider that megatrends are long-term 

developments (usually global), with a major impact on societies, economies and the natural 

world. Vidyasekar, Kolhapur, and Amarnath (2014), Modly (2016) and Kamble, Gunasekaran 

and Gawankar (2018) believe that global megatrends are transformative, macroeconomic and 

geostrategic forces that are shaping our world and our collective future in profound ways, with 

a significant impact on business, economies, industries, societies and individuals. In the same 

sense, Hessel (2014) insists on global changes in individual, social and technological structures 
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with a major impact on future markets, while Vukanović (2018) highlights the sustainable side 

of the synergistic development system with a major impact on IT, business, economy, society, 

culture and individuals, defining factors for the rapid change of the world and its development. 

In their turn, Munters and Marx (2017), referring to a specific framework of time and space, 

consider that megatrends can have the potential to change the society in all its fields, for 

example politics, economy, technology, values, social relations, and on all levels of the society, 

for instance structures, actors and individuals. From a government perspective, Chism (2014) 

insists on the idea that megatrends equally constitute global forces that shape the political 

options available to governments in order to address emerging issues. 

From the brief review of the definitions regarding megatrends, in order to identify common 

elements and formulate a new and more comprehensive definition with a higher degree of 

applicability, we distinguish that the term megatrends is defined by many authors and 

consulting firms, as referring to its own research directions, a fact also noticed by Malik and 

Janowska (2018). We find that the term megatrends does not have a comprehensive, coherent 

understanding, as it reflects different perspectives and different approaches, be they political, 

economic or social, and that, as Vukanović (2018) also acknowledged, these involve the 

following essential aspects: the duration of their manifestation and their impact for a period of 

at least fifteen years, the influence of the global context of the business and social environment 

and the transformation of socio-economic strategies. 

In our opinion, systematizing, we consider that megatrends represent global forces which are 

manifested over large geographical areas, over long periods of time, with a major impact on 

economies, societies and the lives of individuals, operating profound changes in the future of 

humanity. 

A brief analysis of the consulting firms reports 

After scrutinizing the results obtained in previous studies, we intuit that the main societal 

technological megatrend is represented by the technological advancement, resulting mainly 

from the advancement of computing technology and artificial intelligence. Hessel (2014), as 

editor-in- chief of De Gruyter, launches some of his own considerations about megatrends that 

will change everything, including science. Thus, although referring to science under the 

influence of megatrends, he brings into question the influence of digital technologies, talking 

about digital culture and digital convergence. In this sense, the reality of computer-assisted data 

processing will be replaced by artificial intelligence-based analysis, which is increasingly 

impacting all areas of science. In fact, when referring to artificial intelligence, he uses the term 

ubiquitous intelligence, which he also mentions distinctly as a megatrend. In this context, 
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technological convergence amplifies the trend of transdisciplinarity by bringing, in the same 

context, different but complementary scientific fields and contributes to the development of 

global research teams. Although Hessel refers to megatrends as global forces that will affect 

science, because we live in a world based on scientific truth, we will refer to the megatrends 

mentioned above as societal technological megatrends among which is very prominent 

ubiquitous intelligence, artificial intelligence. Modly (2016), a Global Leader within the PwC 

advisory group, referring to the rise of technology as a megatrend, nominates artificial 

intelligence as the first global force that will change economic activity and the society as a 

whole. Actually, in a very subtle way, he induces the idea of technological singularity, referring 

to the Cray-2 Supercomputer from 1985 and the Apple iPhone6 from 2016, presenting it as a 

dramatic increase in computing power. Less subtle in terms of technological uniqueness is 

when he relates to the technology of the future in terms of mobility or ubiquity, free and 

unlimited access to data, and last but not least, simplification, these being some of the features 

of technological uniqueness introduced by its proponents (Ulam, 1958; Good,1965; Vinge, 

1993; Kurzweill, 2012). 

Technological advancement is so important that the differentiation that the experts of the EY 

Consulting Group make is obvious, placing technology as a human augmentation, together with 

globalization and aging, in the first place, among the basic megatrends, the primary forces that 

constitute real waves (Schreiber, 2018).  Returning to technology, it will increasingly assume 

the role of catalyst for human augmentation, moving increasingly more from a passive role of 

task assistance, lucrative operations to an active role, “working with us and directly on our 

behalf”. This expression, “working with us and directly on our behalf”, suggests the idea of 

transferring human tasks to an area of technology, autonomous in part, which induces the idea 

of the emergence of technological uniqueness. 

The exponential increase in the volume and speed of access to information makes KPMG 

experts refer to technological advancement as a technological wave that has changed the society 

in its depth for thirty years up to now, and will continue to do so, generating a new era of 

humanity (Chism, 2014). The exponential growth we are referring to is justified by the data 

presented, such as: the increase in the number of Internet users, the production of robots used 

in industrialization, examples that are conclusive for what we call technological uniqueness. 

Technological advancement, according to those working in KPMG, will generate innovation in 

the technological area, resulting in the emergence of new products and services, although we 

would have been tempted to believe that it will contribute to improving what already exists. 
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The experts of the Delloite consulting group come up with a new approach to megatrends, first 

defining the tendencies, trends, which they see as creative forces of the future, then from the 

combination of trends belonging to STEEP (societal, technological, economic, environmental 

and political) (Klein, 2017). In fact, analyzing each megatrend, we find the ubiquity of 

information technology in the form of trends presented at the beginning of the report: additive 

manufacturing, artificial intelligence, augmented reality, automation, blockchain system, cloud 

technology, digitization, Internet of Things, but it is much more important to keep in mind the 

technological features in authors’ opinion: continuous growth, simplification, connection that 

gives the future technological era, the attributes of technological uniqueness. Moreover, another 

idea is accredited regarding technological singularity, that it occurs in the present, for us this 

only constituting a matter of perception, “we would also like to open your eyes to the fact that 

the future is already here, you just need to perceive it” (Klein, 2017). 

Technological dynamics and innovation are classified as the most important megatrends by the 

experts of the Roland Berger consulting group (Krys, 2017). They assert that the digital 

transformation that is already taking place has changed everything, and will continue to 

develop on an exponential growth curve in the future. Then this megatrend is broken down into 

trends similar to those presented by Klein (2017), estimating that new technologies have a 

strong impact on our economies, businesses, but also on our private lives. Vidyasekar, 

Kolhapur, Amarnath (2014) emphasize the role of new technologies as subcomponent trends 

for megatrends. Thus, within the megatrend of connectivity and convergence, the exponential 

growth of internet users is approached; the future of mobility presupposes the existence of 

technological platforms and of mostly autonomous vehicles; according to the same algorithm, 

we identify more and more trends such as: additive printing, the emergence of personal robots, 

the Internet of Things, digitization. Regarding the data, interesting is the statement according 

to which the digital content doubles in volume every eighteen months, also following the 

trajectories of an exponential curve. 

At a fundamental level, expected and unexpected scientific and technological breakthroughs in 

fields such as biotechnology and nanotechnology, advanced materials, computer and 

information technology or robots and automated production “will bring changes in all areas of 

daily life by 2030”. This is the conclusion of the researchers Munters and Marx (2017) who 

practically named technological evolution using the term revolution. In detail, we observe that 

the driving forces of the technological revolution are in line with those presented in previous 

reports, being in fact: big data and automated knowledge, the Internet of Things, advanced 

autonomous robots, additive manufacturing, cloud computing and Internet mobility. 
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The OECD Report (2016) mentions the importance of technological advancement as an 

aggregate megatrend, stating that digital technologies “transform societies, changing the way 

people live, work and communicate”.  

Velkavrh (2015) regards as a megatrend the accelerated technological changes, mentioning the 

same exponential growth of internet users, the unprecedented development of 

nanotechnologies, biotechnologies. At the same time, the authors express concern about the 

transfer of human-specific tasks to cars, which would lead to an increase in societal inequities. 

Although they do not refer to the loss of control over technology, the emergence of 

technological singularity makes its presence felt by partially taking over some specific human 

activities. Moreover, the authors of the report recommend caution in approaching new 

technologies, probably from the same fears related to the overrun of the human factor and 

specify “the precautionary principle should help shape innovation towards societal utility, 

environmental desirability and sustainability” Velkavrh (2015). 

 

CONCLUSIONS 

From the above analyzed perspectives, we discover the ubiquity of technological advancement 

under various names, technological wave (Chism, 2014), ubiquitous intelligence (Hessel, 

2014), human augmentation (Schreiber, 2018), technological dynamics (Krys, 2017), 

technological revolution (Munters, 2017) within all megatrends or as constitutive driving 

forces. However, all this will lead humanity to a new era (Chism, 2014) which increasingly 

acquires the characteristics of technological singularity: mobility or the ubiquity of technology, 

free and unlimited access to data, and last but not least, simplification, exponential growth of 

technology (Krys, 2017; Vidyasekar, Kolhapur, Amarnath, 2014). At this point we are entitled 

to conclude that technological advancement is one of the most significant, perhaps even the 

most important, societal technological megatrend.  

Also, following our analysis of megatrends, we will agree on the following ranking: rapid 

demographic changes; rapid urbanization; accelerated technological innovation; exchanges of 

power; resource depletion and climate change. 
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ÖZET 

Türkiye’de 2017 Anayasa değişikliği ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya 

da bazı çevrelerce Türk Tipi Başkanlık Sistemi olarak ifade edilen ve 2018 yılından itibaren 

uygulanmaya başlanan bu sistem birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu 

tartışmalardan birisi de erken seçim olmadığı takdirde 2023 yılında yapılacak olan 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez 

cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı ekseninde sürmektedir. Bu çalışmada ise bu 

tartışmalara anayasa hukukunun genel teorisi açısından yaklaşılmıştır.  Bu çalışmada öncelikle 

Çalışmada öncelikle karşılaştırılmalı hukukta devlet başkanının aday olma ya da yeniden 

seçilme sınırlamaları örneklerine yer verilmiştir. Daha sonra Türkiye’de aşamalı olarak 

gerçekleşen bu durumu anayasalar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve seçim krizleri bağlamında 

ele alınmıştır. En sonunda hukuk tekniği açısından mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden 

aday olup olamayacağı konusu tartışılmıştır.  Değerlendirme yapılırken Hükümet sistemi 

değişikliğinin yeniden aday olup olamayacağına etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca erken seçim 

olması halinde adaylık durumu çözümlenmiştir. Sonuç olarak cumhurbaşkanın görev süresini 

düzenleyen anayasanın 101’inci maddesi 2017 öncesi haliyle hala yürürlükte olması ve 2017 

anayasa değişikliği ile birlikte yeni hükümet sistemine geçilirken mevcut anayasaya bu hususta 

bir geçiş normu konulmaması gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü 

kez aday olamayacağı açıktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday 

olması ancak erken seçim durumunda mümkündür.  

Anahtar kelimeler: Cumhurbaşkanı görev süresi, erken seçim, hükümet sistemi değişikliği 
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EVALUATING PRESIDENT RECEP TAYYIP ERDOGAN'S PREDISENCY 

CANDIDACY FOR THE THIRD TIME 

 

 

ABSTRACT 

This system, which is referred to as the Presidential Government System adopted by the 2017 

Constitutional Amendment in Turkey or the Turkish-Type Presidential System by some circles 

and which has been implemented since 2018, has brought about many discussions. One of these 

debates continues on the axis of whether President Recep Tayyip Erdoğan can be the 

presidential candidate for the third time in the presidential elections to be held in 2023 if there 

is no early election. In this study, these discussions have been approached from the point of 

view of the general theory of constitutional law. In this study, first of all, the term of office of 

the head of state is analyzed in the Turkish Constitutions. Later, it was evaluated whether 

President Recep Tayyip Erdogan could be a candidate for president for the third time in terms 

of the constitutional legal doctrine and in terms of the 1982 Constitution. During the evaluation, 

the effect of the change in the system of Government on whether a candidate can run again was 

analyzed. In addition, in the event of an early election, the nomination situation has been 

resolved. As a result, it is clear that President Recep Tayyip Erdogan will not run for a third 

time for reasons such as the fact that Article 101 of the constitution governing the term of office 

of the president is still in force as it was before 2017 and that a transitional norm has been put 

in the current constitution while the new government system is being passed with the 2017 

constitutional amendment. It is only possible for President Recep Tayyip Erdogan to run for a 

third time in the event of an early election. 

Keywords: Term of office of the President, early elections, change of the system of government 
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GİRİŞ 

Hemen hemen tüm modern demokrasiler temsili demokrasilerdir. Seçimler, insanların bir ideal 

etrafında örgütlenmesini ve yöneteceklerin meşruluğunu sağlayacak temel araçlardır. Siyasi 

haklar, siyasal iktidara geleceklere veya siyasal iktidarı belirleyecek halk yığınlarına hak verir. 

Seçme ve seçilme hakkı siyasi hakların kilit unsurlarıdır. Bütün modern demokrasiler bu siyasi 

haklara anayasalarda yer vermişlerdir. Siyasi hakların sınırları ve içeriği anayasalar ve yasalar 

tarafından belirlenmiştir.  

Yeniden seçim, bir dönem görev yaptıktan sonra seçilme olasılığı olarak tanımlanabilir. 

Yeniden seçim ile siyasi katılım hakkının bir parçası olarak anlaşılan seçme hakkı arasında bir 

ilişki vardır. Yeniden seçilmek, seçme- seçilme hakkı ve ilgili kurumların işleyiş boyutuna da 

yer veren bir haktır. Devlet başkanları için görev süreleri ve yeniden seçilmeyi düzenleyen 

ilkeler devlet başkanlığına atıfta bulunan anayasa bölümlerinde yer verilir. Bu nedenle bir 

anayasanın sadece hakları değil, demokratik kurumların işleyişine ilişkin hükümleri de 

içerdiğini belirtmek önemlidir. Anayasalar temel hak ve hürriyetler, sosyal ve ekonomik 

hakların yanında siyasal hakları da ifade eder. Haklar sosyal tanınmayı gerektirir. Demokratik 

bir devlette bu tanınma kurumsallaştırılmalı ve devlet tarafından kabul edilmelidir. Böyle bir 

tanıma olmadan, insan hakları ahlaki açıdan haklı olabilir, ancak uygulanabilir olmayabilir. Öte 

yandan yeniden seçilmek isteyen bir kişi zaten seçilme hakkını kullanmıştır, bu nedenle dönem 

sınırları veya hatta yeniden seçilme yasağı, bir insan hakkının ihlali olarak yorumlanmamalıdır. 

İktidara talip olanların yeniden seçilmesinin yasaklanması veya herhangi bir kimsenin arka 

arakaya iktidara gelmesinin kısıtlanması gibi farklı şekillerdeki sınırlamalar meşru bir amaç ile 

gerekçelendirilmeli ve demokratik bir toplumda gerekli ve makul olmalıdır.  

Bu çalışmada mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde de aday olup olamaması durumu çözümlenmiştir.  Çalışmada öncelikle 

karşılaştırılmalı hukukta devlet başkanının aday olma ya da yeniden seçilme sınırlamaları 

örneklerine yer verilmiştir. Daha sonra Türkiye’de aşamalı olarak gerçekleşen bu durumu 

anayasalar ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve seçim krizleri bağlamında ele alınmıştır. En 

sonunda hukuk tekniği açısından mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olup 

olamayacağı konusu tartışılmıştır.  

 

1. DÜNYADA YENİDEN DEVLET BAŞKANI ADAY OLMA YA DA SEÇİLME 

SINIRLAMALARI ÖRNEKLERİ 

Görevdeki devlet başkanının veya daha önce bu makamda bulunmuş kişinin tekrar devlet 

başkanlığına aday olup olamayacağı sorununa tekrar seçilebilirlik sorunu denmektedir. 20 Mart 
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2018’de yayınlanan Venedik Komisyonu Raporuna göre Tekrar seçilebilirliğin 5 ana modeli 

olduğunu göstermektedir (Venice Commission Report On Term-Limits Part I – Presidents, 

2018: 3-4):  

Tekrar seçilebilme konusunda sınırlama yoktur: Bu ülkeleri tekrar seçilebilme konusunda 

aksine herhangi bir hüküm bulunmayanlar ülkeler (Azerbaycan, Belarus, muhtemelen Bolivya, 

Kosta Rika, Kıbrıs, İzlanda, İtalya) ve tekrar seçilebilme konusuna anayasalarında izin veren 

belirli hükümlerin olduğu ülkeler (Venezuela); 

Ardışık şartlarda sınırlama (maksimum sayı olmadan): Bu ülkeler, tekrar seçilebilme 

konusunda arka arkaya seçilme yasağı koyan ancak arka arkaya olmamak şartıyla 

anayasalarında yeniden seçilmelerine imkân tanıyan hükümlerin bulunduğu ülkelerdir. Peru, 

Şili, San Marino, İsviçre, Uruguay; 

En fazla iki defa seçilebilenler:  Bu ülkelerde arka arkaya ya da müstakil olarak bir kişi en 

fazla iki kez devlet başkanlığına gelebilir. Bu ülkeler: Arnavutluk, Cezayir, Hırvatistan, 

Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Kosova, Karadağ, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, 

Güney Afrika, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Tunus, Türkiye, ABD; 

Aynı kişinin arka arkaya iki dönemden fazla devlet başkanı olamama yasağı: Bu sistemdeki 

ülkelerde devlet başkanı arka arkaya en fazla iki dönem seçilebilir ve iki dönemden sonra en az 

bir dönem ara vermek zorundadır. Bir dönem ara verdikten sonra yeniden aday olabilirler. Bu 

ülkeler:  Arjantin, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, İsrail, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Moldova 

Cumhuriyeti, Rusya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna; 

Tekrar seçilebilme konusunda mutlak yasak: Bu ülkelerde devlet başkanı en fazla bir kez 

görev yapabilir. Görev süresi biten hiçbir şekilde yeniden aday olmaz. Yani bu anayasalarda 

tekrar seçilebilirlik kabul edilmemiştir. Bu ülkeler: Ermenistan, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti, 

Kırgızistan, Malta, Meksika.  

1.1. Eski SSCB (Post Stalinist) Ülkeleri 

SSCB’nin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’da, Azerbaycan 

Komünist Partisinin eski sekreteri Haydar Aliyev; devlet başkanlığına geldiği 1993 yılından 

öldüğü 2003 yılına kadar bu görevi yürütmüş ve ölümünden sonra da babasının yerine geçen 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; 31 Ekim 2003’ten bu yana bu görevi sürdürmektedir. Şuan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in cumhurbaşkanlığında dördüncü dönemidir. 18 Mart 2009 

tarihinde yapılan plebisit ile seçmenler, cumhurbaşkanlığı görevine ilişkin iki dönemlik sınırı 

kaldıran anayasa değişikliğini ezici bir çoğunlukla desteklediler. Bu değişiklik 

cumhurbaşkanlığı makamında bulunan İlham Aliyev için geçerliydi. Tartışmalı bir plebisitten 
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sonra 2 dönem seçilme sınırlamasını kaldıran Aliyev bununla da yetinmeyip 2016 yılında 

Azerbaycan anayasasının 101’inci maddesinde yeni bir değişiklik yaparak görev süresini 5 

yıldan 7 yıla çıkartarak dördüncü kez seçildiği 11 Nisan 2018 erken seçimleriyle birlikte 

monarklıka doğru evrildi.  

1996 Yılında değiştirilen Belarus Anayasası, cumhurbaşkanlığı görevinde iki dönemlik bir sınır 

öngörmüştür. 7 Eylül 2004'te, 1994'ten bu yana görevde olan Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 

seçmenlerden aşağıdaki tek soruyu cevaplamaları istenecek olan 17 Ekim 2004'te plebisiter 

halk oylaması yapılması çağrısında bulundu: “Belarus Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı 

Alexander Grigoryevich Lukashenko'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerine Belarus Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı adayı olarak katılmasına izin veriyor musunuz ve Belarus Cumhuriyeti 

Anayasası'nın 81. Maddesinin 1. kısmını aşağıdaki ifadeyle kabul ediyor musunuz: 

“Cumhurbaşkanı, beş yıl süreyle doğrudan Belarus Cumhuriyeti halkı tarafından evrensel, 

özgür, eşit, doğrudan ve gizli oyla seçileceğini kabul ediyor musunuz?”  Bu soru aslında hem 

Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun üçüncü bir görev süresine aday olma kabiliyeti sorununu hem 

de iki dönemlik sınırlamayı kaldırarak 81’inci maddede yapılan değişikliği kapsıyordu. 

plebisiter halk oylaması teklifi ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Lukaşenko 

2006, 2010, 2015 ve yine altıncı dönem için 2020’de yeniden seçildi. 

1996 Ukrayna Anayasası, arka arkaya cumhurbaşkanlığı görevlerinde iki dönemlik bir 

sınırlama öngörüyordu. Başkan Leonid Kuchma 1994 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı ve 

1999'da beş yıllık bir dönem için yeniden seçildi. 2003 Yılında, Ukrayna'daki cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinden bir yıl önce, Başkan Leonid Kuchma yeniden aday olmak istediğinde yeniden 

aday olup olamayacağına ilişkin tartışma, Ukrayna Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Aralık 

2003'te Mahkeme, cumhurbaşkanlığı şartlarını sınırlayan hükmün yalnızca Ukrayna 

Anayasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra seçilen kişilere uygulanacağına karar verdi. Yani 

1996 anayasasından sonraki seçimler için uygulanacağına hükmetti. Ne var ki 2004 seçimleri 

için aday olma hakkına sahip olan Kuchma “Turuncu devrim” olarak nitelendirilen olaylara 

neden olan 2004 seçimlerinde (üst üste üçüncü dönem için) aday olmamaya karar verdi. 

SSCB’nin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Kazakistan’da, Kazakistan 

Komünist Partisinin eski sekreteri Nursultan Nazarbayev ülkenin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. 

Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 42’inci maddesinin 5’inci fıkrasında hiç kimsenin 2 

dönemden fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği hükmü yer almasına rağmen, 2007 yılında çok 

tartışılan bir halk oylaması ile "Mevcut kısıtlama Kazakistan Cumhuriyeti Birinci 

Cumhurbaşkanını kapsamaz" hükmü anayasaya eklenerek Cumhurbaşkanı Nazarbayev 2’den 
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fazla seçilme yasağından muaf tutulmuştur.  Kesintisiz olarak 2019 yılına kadar 

cumhurbaşkanlığı yapan Nursultan Nazarbayev20 Mart 2019’da görevinden istifa etmiştir. 

Rusya’da ise mevcut anayasada aynı kişinin art arda iki dönemden fazla cumhurbaşkanı 

olamayacağı yasağından dolayı eski KGB ajanı olan Putin ile Medvedev arasında dönüşümlü 

bir cumhurbaşkanlığı görevi sürdürülmektedir. Şöyle ki 1999-2000 yılında Başbakan olan Putin 

2000 yılında cumhurbaşkanı seçildi bu görevi 2008 yılına kadar 2 dönem yaptı 2000-2008 

arasında Medvedev ise Başbakanlık yaptı. 2008-2012 yılları arasında arka arakaya iki dönem 

yasağından dolayı dönüşüm tersine oldu. 2008-2012 döneminde Medvedev cumhurbaşkanı 

Putin Başbakanlık koltuğuna geçti. 2012 yılında Putin tekrar cumhurbaşkanı oldu ve görev 

süresini anayasa değişikliği ile 6 yıla çıkardı. Rus Anayasasına göre 2018’de son kez ve yeniden 

cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Putin, 2024 yılında bitecek olan görev süresini (seçim 

sayılarını) 2020 yılında gerçekleştirdiği tartışmalı bir anayasa değişikliği ile sıfırladı. Putin aynı 

zamanda Medvedev’inde seçim sayılarını 2020 anayasa değişikliği ile sıfırladı. Bu şekilde 

‘2024 cumhurbaşkanlığı krizini’ aşan Putin’e 2024 ve 2030 yıllarında cumhurbaşkanlığı yolu 

açılmış oldu. 

1.2. Amerika  

Bu kısımda önce ABD’yi ele alacağız daha sonra And Sıra Dağları silsilesinde yer alan 

devletlerdeki sosyalist dalgalanmaya tanımlamak için geliştirilmiş bir kavram olan ‘And 

Anayasacılığı’nın belli başlı ülkelerini inceleyeceğiz. Çünkü bu ülkelerin ekserisinde devlet 

başkanlığına iki dönemden fazla gelme yasağı yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Bu ülkelerdeki 

liderler ABD’nin, iç işlerine karışmalarına ve müdahalesine karşı durdukları için seçim sayısı 

sınırlamasına mesafeli durmaktadırlar. 

   Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihsel olarak Başkanlığı iki dönemle sınırlama geleneği 

vardı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington'dan başlayarak, ikinci 

döneminden sonra görevde kalmamaya karar verdi. Ancak dünyadaki ilk modern anayasa olan 

1787 tarihli ABD Anayasasının yapım sürecinde devlet başkanının bir monarka dönüşmemesi 

için devlet başkanı seçimlerinde ve adaylık kriterlerinde bazı sınırlamalar tartışılmıştır. Örneğin 

devlet başkanı adayının ABD ‘de doğmuş olması şartı gibi. Çünkü ABD’liler, İngiliz 

aristokratlarının seçimi manipüle ederek iktidarı ele geçirmelerinden hatta satın almalarından 

korkuyorlardı. Ayrıca adaylık kriteri olarak 35 yaş şartı getirerek iktidarın monarklarda olduğu 

gibi babadan oğula geçmesini engellemek istiyorlardı. Bu hususta o kadar hassas olan 

ABD’liler ilk devlet başkanı olan George Washington'un hiç erkek evladı olmamasından çok 

hoşnut olmuşlardı. Sadece kız evladı olmasından dolayı George Washington'a ABD’liler çok 

güveniyorlardı. Yani erkek evlada sahip olmamam bile başkana güven duymayı sağlıyordu. 
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George Washington ABD’lilerin bu jestine  "Ben (İngiliz kralı) III. George'a karşı I. George 

olmak için gelmedim" diyerek karşılık vermişti. ABD Anayasasının hazırlık sürecinde 

tartışılmasına rağmen seçim sayısı ile ilgili bir madde konulmamış ve George Washington’dan 

sonra tüm başkanlar iki dönemden fazla görev almamıştır. Âdeta yazısız bir kural haline gelen 

bu geleneği bozan ilk ve son kişi ise 2 dönemden fazla görev yapan Başkan Franklin Delano 

Roosevelt’dir. 1932 ve 1936 başkanlık seçimlerinde zaferle çıkan Başkan Roosevelt’in II. 

Dünya Savaşı devam ederken yapılan 1940 seçimlerinden sonra 1944 seçimlerinde de dördüncü 

bir dönem için seçilmesinden sonra Kongre,  1951 yılında Anayasada yapılan (Yirmi ikinci) 

değişikliği kabul etmiştir. Hiç kimsenin başkanlık görevine iki defadan fazla seçilmemesi şartı 

aşağıdaki şekilde anayasaya eklenmiştir: 

"Kimse, Başkanlık görevine iki defadan fazla seçilemez. Daha önce Başkanlığa seçilmiş başka 

bir kişinin görev süresinin iki yıldan fazla bölümünde Başkanlık sorumluluğunu yüklenmiş veya 

ona vekillik etmiş bir kişi, bir kereden fazla başkan seçilmez." 

 Dünyanın ilk yerli devlet başkanı olan Bolivya devlet başkanı Morales ilk olarak 2005 yılında 

bir önceki anayasa rejimi altında seçildi. 2009 yılında dünyanın ilk yerli anayasası olma özelliği 

taşıyan anayasayı yapan Morales’in bu anayasasının 168’inci maddesinde cumhurbaşkanlığı 

görev süresinin beş yıl olarak belirlendiği ve bir kişinin arka arakaya sadece bir defa seçileceği 

düzenlemişti.  Bu yeni anayasal rejim uyarınca, Başkan Morales 2009 ve 2014 yıllarında 

yeniden seçildi. 2014 devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye’dekine benzer bir tartışma 

yaşandı ve konu anayasa mahkemesine taşındı. Anayasa Mahkemesi ilk görev süresinin 

sayılmayacağına karar verdi, çünkü 2005 yılındaki ilk seçim bu süre sınırı getirilmeden önce 

gerçekleşmişti. 

 Morales’in MAS iktidar partisi üçüncü kez seçilmek için anayasa değişikliği için 

referandumuna gitti. 21 Şubat 2016 tarihinde yapılan referandumda, cumhurbaşkanı ve başkan 

yardımcısının üst üste üçüncü dönem için aday olmasına izin verecek anayasa değişikliği 

önerisi % 51,3'lük bir çoğunluk tarafından reddedildi. Bunun üzerine söz konusu kısıtlama 

Anayasa Mahkemesinin önüne taşındı ve Mahkeme, bugün bile çokça tartışılan bir iptal kararı 

verdi. Kasım 2017 tarihli kararında, Mahkemeye göre seçme ve seçilme hakkı için sadece "yaş, 

milliyet, ikametgâh, dil, eğitim, medeni ve zihinsel ehliyet veya cezai işlemlerde yetkili bir 

mahkeme tarafından verilen bir ceza" dışında bir sınırlama nedenine yer veremeyen İnsan 

Hakları Amerikan Sözleşmesi'nin siyasi haklara getirdiği koruma Anayasa'dan daha üstüdür ve 

ileridir. Mahkeme, göre güvencelerden daha ileri koruma getiren uluslararası sözleşmenin 

uygulanacağını söyleyerek "Anayasa'ya aykırı anayasa hükmü" sonucuna ulaştı. 
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Bolivya ile benzer bir süreçten geçen Ekvador’da Cumhurbaşkanı Rafael Correa, ilk 

döneminde, bir kişinin yalnızca bir kez seçilebileceği dâhil olmak üzere 2008 Anayasasında 

değişiklik yapıldı.  Bu değişiklik uyarınca 2009 ve 2014 yıllarında iki başkanlık dönemi daha 

geçirdi. 4 Aralık 2015'te Ekvador Ulusal Meclisi, 2021'den itibaren başkanlık süresi sınırlarını 

kaldıran bir anayasa değişikliğini kabul etti. Bu değişiklik, diğer 15 kişiyle birlikte, 

Cumhurbaşkanı Rafael Correa'nın siyasi partisi Alianza Pais'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu 

bir mecliste 100-8 oyla onaylandı. Bu değişikliğin Mayıs 2017'deki cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinden sonra yürürlüğe girmesi için geçici bir hüküm dahil edildi.  Başkan Correa, 

2017'deki ikinci görev süresinin sonunda yeni değişiklik kapsamında önünde bir engel 

olmamasına rağmen 2021 seçimlerine katılmayacağını taahhüt etti. Bu bağlamda dikkat çekici 

nokta, Anayasa Mahkemesi, başkanlık sürelerine getirilen sınırların kaldırılmasının temel 

anayasal temelleri ve Devletin örgütlenmesini değiştirmediği ve hakları kısıtlamadığı – aksine 

katılım haklarını genişlettiği, böylece Kongre aracılığıyla anayasa reformu olarak işlenebileceği 

görüşünü dile getirmişti. Mayıs 2017'de Lenin Moreno Cumhurbaşkanı seçildi ve bir kişinin 

yalnızca bir kez devlet başkanı olacağını düzenleyen anaya değişikliğini halk oylamasına 

götürdü. 4 Şubat 2018 tarihinde yapılan referandumda, Ekvadorlu seçmenlerin yüzde 64’ünün 

evet oylarıyla referandum maddeleri kabul edildi. Böylece anayasada cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde seçim sayısı sınırlarını kaldıran 2015'teki değişikliklerden önceki hale yeniden 

dönüldü. Bu nedenle eski Cumhurbaşkanı Correa'nın artık 2021 seçimlerinde 

cumhurbaşkanlığına aday olmasına izin verilmeyecek. 

Bir diğer And ülkesi olan Venezuela'da; 1990 Venezuela Anayasası, arka arkaya iki dönem 

başkan olmayacağı sınırlamasını içeriyordu. Hugo Chavez ilk olarak 1999 yılında 

Cumhurbaşkanı seçildi, ancak o yıl yürürlüğe giren yeni Anayasa uyarınca, başkanlık şartlarını 

düzenleyen 230’uncu maddenin orijinal versiyonuna uygun olarak arka arakaya iki kez aday 

olabilecekti. 2007 yılında Başkan Chavez, Ulusal Meclis tarafından daha da genişletilen bir dizi 

anayasa değişikliği önerdi. Chavez'in önerdiği reformlar arasında cumhurbaşkanlığı süresini 

altı yıldan yedi yıla uzatmak ve yeniden seçilme sınırlarını kaldırmak amacıyla 230’uncu 

maddenin değiştirilmesi de yer aldı. O yıl yapılan referandumda anayasa değişikliği % 50,65 

oyla reddedildi. 2009 Yılında yeniden seçim konusu yeniden referanduma sunuldu ve 

Anayasanın 160, 162, 174, 192 ve 230. maddelerinde, halkın siyasi haklarını genişleten, 

seçilmiş bir kamu görevini yerine getiren herhangi bir vatandaşın, Anayasa'nın öngördüğü 

sürelerde aynı sürelerle yeniden aday olmaya olanak tanıyan referandum % 54,86 oyla kabul 

edildi. Anayasa değişikliği bu kez oyların% 54,86'sı tarafından onaylandı. Anayasa Mahkemesi 
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de halkın siyasi haklarını genişleten bu değişikliğe onay vermiştir. 2012 Yılında Chavez, üst 

üste dördüncü başkanlık dönemi için yeniden seçildi 

Bir diğer And ülkesi olan Kolombiya'da; 1991 Kolombiya Anayasası'nın 197. Maddesi, 

cumhurbaşkanlığının ikinci defa seçilmesi konusunda mutlak bir yasak oluşturmuştur. Bu 

madde 2004 yılında değiştirilerek bir kişinin ikinci defa seçilmesine olanak tanımıştır. Anayasa 

Mahkemesi, görevdeki Cumhurbaşkanının bir dönem daha derhal yeniden seçilmesine izin 

verilmesinin anayasal rejimin “ikame edilmesi” anlamına gelmediğini ve bu nedenle anayasal 

olduğunu ve Kongre tarafından kabul edilebileceğini öne sürerek değişikliği onayladı. 

Değişikliğe göre, Başkan Uribe'nin ikinci bir dönem geçirmesine izin verildi. 2009 Yılında, üst 

üste üçüncü bir başkanlık dönemine izin verecek başka bir anayasa değişikliği ile karşı karşıya 

kalan Mahkeme, bu anayasa değişikliğine ret verdi. 2015 Yılında, Anayasanın 197. Maddesi, 

iki defa seçimle ilgili mutlak 1991 yasağına geri dönmek üzere yeniden değiştirildi ve bu 

değişikliğin yalnızca halk referandumu veya kurucu meclis tarafından değiştirilebileceğini veya 

yürürlükten kaldırılabileceğini anayasaya ekledi. 

Siyasi atmosfer itibarıyla benzer özellikteki bir diğer And ülkesi Honduras'taki durum ise iyice 

özgündü.22 Nisan 2015'te, Yüksek Adalet Divanı'nın Anayasa Bölümü, Honduras'ta devlet 

başkanının yeniden adaylığıyla ilgili bir karar verdi. Kararda, cumhurbaşkanlığının yeniden 

seçilmesini engelleyen Anayasa maddelerinde değişiklik yapmak isteyen herkesin hapis 

cezasına çarptırılmasını öngören Ceza Kanunu'nun 330. maddesinin anayasaya aykırılığı ilan 

edildi. Mahkeme, söz konusu maddenin hukuka aykırı biçimde ifade özgürlüğünü kısıtladığını 

ve Anayasa'da ve Amerikan insan Hakları Sözleşmesi'nde belirlenen ilkelere aykırı olduğunu 

değerlendirmiştir. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesinin yasaklanmasına 

ilişkin Anayasa'nın 425. maddesini ve yeniden seçilmesini öneren herkesin diskalifiye 

edilmesine veya görevden alınmasına ilişkin Anayasa'nın 239. maddesini uygulanamaz ilan etti. 

Buna ek olarak, Anayasa'da bu yasağı ve bu bağlamda öngörülen vatana ihanet hükmünün de 

uygulanamaz olduğu kararı verildi. Honduras'ın erken dönem tarihinde anlamlı olan bu yasağın 

1982'den bu yana müdahalesiz devam eden demokrasi için artık makul olamayacağını söyledi. 

Bu bakımdan "anayasaya aykırı anayasa değişikliği" öğretisi bu ülke bağlamında da uygulama 

buldu. 

1.3. Anayasalar Mezarlığı Bir Kıta: Afrika 

Afrika ülkeleri, dünyada anayasaları çok çabuk ve en çok askıya alan ya da yürüklükten kaldıran 

ülkelerdir.  1960-1990 yılları arasında bu kıtada tamı tamına 130 anayasa, ya askıya alınmış ya 

da yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sayıya anayasa değişiklikleri dâhil değildir. Kara kıtada 1990 

yılından beri her iki yılda bir yeni bir anayasa yapılmakta ve 1990-2017 arasında 48 yeni 
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anayasa yapıldığı görülmektedir.  Ayrıca 2000 yılından beri Afrika’da 20 devlet başkanı kendi 

görev süresini sınırlandıran, anayasaları ilga etmiştir. İstikrar yaftası altında kesintisiz görevde 

kalmak isteyen Afrikalı liderler anayasaları ya askıya almış ya çöpe atmış ya da değiştirmiştir. 

Öte yandan ilginçlikler kıtası Afrika dünyanın en genç nüfusuna sahiptir bununla birlikte 

dünyanın en yaşlı liderlerine sahip bir kıtadır. Günümüzde en uzun iktidarda kalan 10 devlet 

başkanından 7’si Afrika ülkelerinden iken diğerleri İran’da 37 yıl ile Ali Hamaney 

Kamboçya’da 37 yıl ile Hu Sen ve Kazakistan’da 35 yıl ile Nursultan Nazarbayev’dir. 

1986 yılında Uganda’da başkanlık koltuğuna oturan Yoweri Musaveni, koltuğa oturmadan önce 

“Afrika’nın sorunu insanlar değil, bir türlü görevi bırakmayı bilmeyen liderleri” diyerek 

Afrika’daki liderlerin görev süresi sınırsızlığını eleştirmiştir.   Devlet başkanlığı yemin 

töreninde ise yemin ederken ‘bu milletin iktidarı olacak, devletin değil’ taahhüdünde 

bulunmuştu. Genç bir lider olarak Afrika’da umut veren Yoweri Musaveni’nin, iktidarda 

olmanın verdiği güç sarhoşluğuyla belirli bir süre sonra görüşleri değişti. Önce en fazla iki 

dönem seçilme sınırı getiren anayasayı 2006 yılında değiştirerek üçüncü kez seçilmesini 

sağladı. Kendisine muhalefet edenleri seçimlerden önce hapse attıran Yoweri Musaveni, 2011 

seçimlerinden de şaibeli bir şekilde zaferle çıkarak dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.  

2016 seçimlerinde de şaibeli bir şekilde beşinci kez başkanlık koltuğuna oturan ve halen 77 

yaşındaki Yoweri Musaveni, 2021 seçimlerinde aday olmasına engel olacak Uganda 

anayasasındaki 35 yaşından küçüklerin ve 75 yaşından büyüklerin devlet başkanı olamayacağı 

amir hükmünü anayasa değişikliği ile ilga ederek kendisine altıncı kez başkanlık yolunu da açtı. 

Yoweri Musaveni, kendisinden başkasının iki dönemden fazla göreve gelmesini istemediği için 

kendisinden sonra göreve gelecek liderler için anayasada iki dönem sınırını tekrar geri getiren 

anayasa değişikliğini de yaptı. Yoweri Musaveni, bir sonraki seçimlerde kendisini dinamik ve 

zinde görürse sekizinci kez koltuğa oturmak için 94 yaşında yeniden adaylığa soyunan 

Zimbabwe devrik lideri Robert Mugabe gibi anayasayı tekrar değiştirmekten geri 

durmayacaktır. 

Öte yandan bir başka Afrika ülkesi Çad’a baktığımızda durum Uganda’dan pek farklı 

gözükmüyor. 1991’de Çad’da devlet başkanlığı koltuğuna oturan İdris Deby, 2001’de yeniden 

aday olurken 2006 yılında görevi bırakacağını ve anayasayı değiştirmeyeceğini taahhüt 

etmesine rağmen 2005’te anayasa değişikliği yaparak yeniden aday olması önündeki engelleri 

de kaldırmıştı. Daha sonra 2011 ve 2016’de yapılan şaibeli seçimlerle iktidara gelen İdris Deby, 

öldüğü 20 Nisan 2021 tarihine kadar 31 yıl iktidarda kaldı. Uganda devlet başkanı Yoweri 

Musaveni gibi İdris Deby, 2018 yılında anayasa değişliği yaparak kendisinden sonra gelecekler 

için yeniden iki dönem görev yapma sınırına dönmüş gözüküyor.  
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Tıpkı Çad devlet başkanı İdris Deby gibi Nijer devlet başkanı Mamadou Tandja’da 2007 yılında 

görev süresinin biteceği 2009 yılı seçimlerinde yeniden aday olmayacağı ve emekliye 

ayrılacağını söylemesine rağmen 2008 yılında Mamadou Tandja’nın partisi yeniden seçilme ve 

görev süresi yasağı getiren anayasayı rafa kaldırarak devlet başkanının sınırsız olarak aday 

olabileceği ve seçildiği takdirde iktidarda kalacağı yeni bir anayasa yaptı. Mamadou Tandja 

büyük bir tevazu ile “Halkımızın emrindeyim. Onların üçüncü dönem hizmet isteğine 

uymamazlık edemem’’ diyerek 2009 seçimlerinde yeniden aday oldu ve muhalefetin boykot 

ettiği bu seçimlerden zaferle! çıkmıştı. Mamadou Tandja,2010 askeri darbesiyle görevden 

düşürülmüştür. 

 

2. TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE SEÇİMLERİNDE 

KISITLAMALAR 

Türkiye’de devlet başkanlığı görev süresi ve yeniden seçilme kısıtlamaları aşamalı bir şekilde 

olmuştur. İlk Türk-Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esaside saltanat “Saltanatı Seniye-i 

Osmaniye… Sülale-i ali Osmandan usul-i kadimesi veçhile ekber evlada aittir”. Hükmü 

uyarınca ekber evlat sistemi benimsenmiş ve padişahın ölümü veya tahttan indirilmesi halinde 

yerine hanedanlığın en yaşlı erkek üyesi tahta geçmekteydi. Monark yapıya sahip Osmanlı 

Devleti’nde,  Kanun-i Esaside devlet başkanının görev süresi ve demokratik yollarla seçimine 

dönük bir hüküm bulunmamaktaydı. 1921 Teşkilat-ı Esasiye ise olağanüstü dönemde 

hazırlanan bir savaş anayasası olduğu için ve milli birlik ruhunu bozmamak padişah ve hilafet 

yanlısı kişilerin kurtuluş mücadelesinde desteğini almak ve milli mücadele hareketini sabote 

etmeleri engellemek için devlet başkanlığı müessesine yer vermemişti. 

1924 Teşkilat-ı Esasiye ise cumhurbaşkanının görev süresini 4 yıl olarak düzelenmiş ve yeniden 

seçilme sınırı ya da yasağı koymamıştı. 1924 Teşkilat-ı Esasiye döneminde Mustafa Kemal 

Atatürk 15 yıllık devlet başkanlığında 4 kez (1923, 1927, 1931 ve 1935) İsmet İnönü 12 yıllık 

devlet başkanlığı görev süresince 4 kez (1938, 1939, 1943 ve 1946) ve Celal Bayar 10 yıllık 

devlet başkanlığı görev süresinde 3 kez ( 1950, 1954 ve 1957) cumhurbaşkanı seçilmiştir. 

1961 Anayasası ile birlikte parlamenter hükümet sistemine geçen Türkiye’de 

cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamak için bir takım seçilme yasağı getirilmiştir. 1961 

Anayasasında cumhurbaşkanının seçimi ve tarafsızlığını düzenleyen 95’inci maddeye göre,  

cumhurbaşkanı TBMM üyeleri arasından yedi yıllık bir süre için seçileceği ve bir kimsenin 

araka arkaya iki defa cumhurbaşkanı seçilemeyeceği sınırlaması getirilmişti. Ayrıca 

cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiği kesileceği ve TBMM üyelik sıfatı sona ereceği 

düzenlenmişti. Anayasa yapım sürecinde Temsilciler Meclisi’nde yeniden seçilme 
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sınırlamasının getirilmemesi getirilecekse de “iki defadan fazla seçilememesi” şeklinde bir 

düzenleme yapılması yönünde öneriler getirilmişse de bu önerilerin kabul edilmediği 

görülmektedir. 1961 Anayasasına  (m. 95/2) göre bir kişinin arka arkaya seçilemeyeceği yasağı 

madde gerekçesinde yoktur ancak görüşmeler sırasında anayasa komisyonu sözcüsü Turan 

Güneş’in sınırlamanın gerekçesini şu şekilde açıklamıştır. 

"İki defa seçilmez, çünkü o zaman 14 sene eder. Bu da bir nevi müruruzaman iktisabı ortaya 

çıkarır. İkinci bir defa seçilme kapısı açık olursa, Cumhurbaşkanı bu arzuya kapılabilir, onu 

düşünerek, seçilmeyi düşünerek bazı hatalı hareketlere kendisini kaptırabilir. Sonra, yedi 

senelik müddetini bitiren Cumhurbaşkanından sonra, yeni bir Cumhurbaşkanı seçilecek ve yeni 

bir ruh, yeni bir zindelik getirecektir." 

Turan Güneş’in yukarıdaki açıklamalarından arka arkaya iki defa seçilememe yasağı ile 

amaçlananları şu şekilde özetleyebiliriz: 

 Devlet başkanlığı sıfatının kötüye kullanılmasını engellemek, 

 Tarafsız bir devlet başkanı istenmesi, 

 Devlet başkanlığı makamına dinamiklik sağlamak.  

1961 Anayasası sadece arka arkaya seçilme yasağı getirmiş ancak seçilme sayısı hususunda bir 

sınırlamaya gitmemiştir. 1982 anayasa taslağında da görev sayısı ve sınırlaması ile ilgili 1961 

anayasasındaki düzenlemeler aynen yer almış ancak Danışma Meclisi üyelerinden bu 

kısıtlamalara karşı çıkanlar da olmuştur. Fakat anayasada görev süresi sınırlamasının 

olmamasının cumhurbaşkanın tarafsızlığını zedeleyeceği ve bu makamın kötüye kullanılacağı 

gerekçesiyle sınırlama ile ilgili düzenlemeler uygun bulundu (Tutanak Dergisi, 02/09/1982: 

398-400). Sadece arka arkaya görev yasağı olması ve birden fazla seçilememe yasağının 

olmaması “yaşı ilerlemiş cumhurbaşkanı”  sorununu oluşturacağı gündeme gelmiş ve arka 

arkaya göreve gelme yasağı yerine iki defa göreve gelme şeklinde yasağın düzenlenmesi 

gerektiğinin yeterli olacağını Danışma Meclisi üyesi Abdülbaki Cebeci şöyle savunmuştur: 

"Cumhurbaşkanı 7 sene için seçiliyor. 7 sene oldukça uzun ve yeterli bir süredir. Devlet 

Başkanının tarafsızlığını sürdürmesi bakımından bir defa seçilmesi esas tutulmalıdır. Bu 

suretle yaş sorunu da önceden karşılanmış olur. Cumhurbaşkanlarının ortalama 60 yaşlarında 

bu göreve seçilebileceklerini mümkün ve muhtemel görüyorum. Her ne kadar Atatürk 42 

yaşında, İsmet İnönü 54 yaşında Cumhurbaşkanlığına seçmişlerse de birisi Devletin Kurucusu, 

ikincisi onun en yakın çalışma arkadaşıdır. Bu iki millî Kahraman istisna edilirse, daha sonraki 

dört Cumhurbaşkanı 60 yaşın bir hayli üstünde bu göreve seçilmişlerdir. Ortalama 60 yaşında 

bile seçilen bir Cumhurbaşkanı, 67 yaşında süresini bitirir. Tasarıya göre müteakip dönemde 

seçilemeyecektir. Demek ki, metne göre ancak 74 yaşında ikinci kez seçilebilecektir; ama 7 
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senelik dönemi bitirdiğinde yaşı 81 olacaktır. Şimdiye kadar yaşlı Cumhurbaşkanlarının dış 

memleketlere yapacağı zorunlu ziyaretleri dahi yerine getiremediği düşünülürse, 

Cumhurbaşkanlarının sadece bir dönem için seçilebilmeleri yolundaki önerimi 

destekleyeceğinizi umar, Sayın Başkanıma ve değerli arkadaşlarıma saygılar sunarım." 

Cebeci'nin savunduğu bu sözler "insan ömründe 14 yılın uzun sürdüğü ve ikinci yedi yıllık 

süreçte ilk dönem performansın gösterilmesinin biyolojikman mümkün olmadığı" gibi 

gerekçeler ile destek topladı. Cebeci'nin savı, dönemin Anayasa Komisyonu sözcüsü Orhan 

Aldıkaçtı’nın da  benimsemesi ile anayasada yeniden göreve gelme kısıtlaması şu şekilde 

düzenledi:  

"Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez." 

1982 anayasasında düzenlenen  "Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez." Şeklindeki 

düzenleme ilk kez Süleyman Demirel’in yeniden cumhurbaşkanı seçilmek istemesiyle 

tartışmaya açılmıştır.  17 Nisan 1993 tarihinde cumhurbaşkanı Özal’ın ani ölümüyle boşalan 

cumhurbaşkanlığı koltuğuna Süleyman Demirel oturmuş ve Demirel’in görev süresi 16 Mayıs 

2000 tarihinde dolmuştur. Görev süresini sona erdiğinde Demirel ‘in yeniden seçilmek için 

anayasada değişikliğe gidilmesi isteği karşılık buldu ve cumhurbaşkanın halk tarafından 

seçilmesini isteyen muhalefet partileri (DYP ve Fazilet Partisi)   önerilerinde ısrar ediyor ancak 

ANAP’tan farklı sesler yükseliyordu. Cumhurbaşkanın 5+5 seklinde iki dönem halk tarafından 

seçilmesini öngören anayasa değişikliği koalisyon ortakları Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan 

Yardımcısı Devlet Bahçeli ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, söz konusu anayasa 

değişikliği tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundular. teklifi dönemin iktidar ortakları olan DSP, 

MHP ve ANAP ‘lı vekiller tarafından reddedildi. Reddedilen bu anayasa teklifinde ilginç olan 

şudur ki anayasa teklifinde imzası olan ANAP’lı vekillerin gizli oylamada fire vermesi ve 

Cumhurbaşkanı Demirel’in görev süresinin uzatılmasına yönelik girişimi sabote etmek isteyen 

Fazilet Partisi‘nin açık muhalefetiyle teklifin kabulü için gereken nitelikli çoğunluk 

sağlanamadı. 

2000 yılında Anavatan Partisine mensup bazı milletvekillerinin gizli oylamada Fazilet Partili 

milletvekillerin ise aleni muhalefetiyle gerçekleşmeyen anayasa değişikliği teklifi 2007 yılında 

eski Fazilet Partili Abdullah Gül’ün tarihe 367 krizi olarak geçen cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde seçilememesi üzerine hayat buldu. 2000 yılındaki cumhurbaşkanını halkın 

seçmesi ve cumhurbaşkanın 5+5 şeklinde iki kez seçilmesini düzenleyen anayasa değişikliği 

teklifi kabul edildi. Abdullah Gül’ün seçilmesinin akabinde yapılan bu anayasa değişikliği 7 yıl 

için seçilen Gül’ün görev süresinin mevcut anayasaya göre 2012 yılında dolup dolmadı 

tartışması anayasa mahkemesine taşındı ve mahkeme Abdullah Gül’ün seçildiği andaki hukuki 
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durumunu geçerli diyerek Gül’ün görev süresini 7 yıl olarak kabul etti. 2014 cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde Abdullah Gül aday olmayarak bir tartışmanın önünü kapattı. Acaba ikinci kez 

aday olabilecek miydi? 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ve rakipleri 

Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş arasında geçti. Seçimlerden zaferle çıkan R.T. 

Erdoğan birinci kez cumhurbaşkanı seçildi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 

OHAL ilan eden Erdoğan 2017 yılında Anayasa değişikliği teklifini referanduma götürdü. 

Anayasa değişikliği ile kabul edilen "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından 

seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir." 

(md. 116/2) hükmü uyarınca yeniden seçilmesine istisna getirerek 2023 adaylığına kapı araladı. 

 

3. CUMURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE 

TEKRAR SEÇİLEBİLİRLİK SORUNU 

Çalışmanın bu kısmında öncelikle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut 

cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini savunuların görüşlerine yer verelim. 

Öncelikle Anayasa hukuku profesörü Abdurrahman Eren (2018)’in görüşlerine yer verelim. 

Eren görüşünde özetle şöyle demektedir: 

6771 sayılı Kanunla gerçekleşen 2017 Anayasa Değişiklikleri ile hükümet sistemi parlamenter 

sistemden başkanlık sistemine evrilmiştir. Bu doğrultuda, devlet başkanlığı makamının 

anayasal statüsü tarafsız, yetkisiz sorumsuz Cumhurbaşkanlığından; partili, yürütmede tek 

yetkili ve tam sorumlu başkanlık olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar “Cumhurbaşkanlığı” 

kavramı korunmuş olsa da, devlet başkanının yeni statüsü başkanlıktır. Anayasa Değişikliği 

hakkında 6771 sayılı Kanun’un 18. maddesinin b) fıkrasına göre, “ 101 ve 

102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte, 

…yürürlüğe girer”. Bu hüküm gereğince ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvim, 30 Nisan 2018 tarihinde başladığından, 101. 

maddenin yeni halinde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü 

de,  24 Haziran 2018 tarihinde yapılan ilk birlikte seçimde uygulanmış olmaktadır. Dolayısıyla, 

24 Haziran tarihinde seçilen Cumhurbaşkanının ilk başkanlık seçimidir. Bundan sonra 

yapılacak ilk birlikte seçim ikinci seçimi olacaktır. 

Öte yandan mevcut cumhurbaşkanının yeniden aday olabileceği görüşündeki bir diğer yazar 

Adnan Küçük (2018) ise Anayasa mahkemesinin 2012 yılında o dönemki cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül’ün görev süresi ile ilgili verdiği karara da atıf yaparak özetle şu ifadelere yer 

vermiştir: 
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2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının seçilme dönemleri de dâhil olmak üzere, 

hükümet sistemi bağlamında külliyetli değişiklikler oldu; yepyeni bir anayasal statü ortaya 

çıktı. Burada, AYM’nin 19.1.2012 tarih ve 6271 sayılı kanunun Geçici 1/(2). fıkrası hakkında 

yaptığı değerlendirmeye benzer bir durum söz konusudur. Dolayısıyla 2017 Anayasa 

değişikliğiyle, Cumhurbaşkanının seçilme dönemlerini de içerecek şekilde, 2017 sonrası için 

ileriye yönelik geçerli olacak şekilde yeni bir anayasal sürecin başladığı söylenebilir. 

Öğretide yukarıdaki iki ismin aday olabileceği yöndeki görüşlerine yer verdik şimdi ise TBMM 

Başkanı Mustafa Şentop’un görüşlerine yer verelim (Aras, 2022): 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar adaylığı konusunda hukuki 

bir tartışma olmadığını söyledi. Şentop, “Üçüncü kez değil, ikinci kez adaylık söz konusu. 

Yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim”…. 

Genelde mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabileceği savını ileri sürenler 

yukarıdaki görüşlerde birleşmişlerdir. Kanımızca yeniden aday olması istisnai şart hariç 

mümkün görünmüyor. Çünkü 1982 anayasasının 101’inci maddesinin 2’inci fıkrası son derece 

açıktır. Anayasaya (md.101/2) göre “bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir”. Bu 

bir kuraldır. Bu kuraldan sapmak ancak istisnai durumlarda mümkündür.  Ancak 

cumhurbaşkanının yeniden aday olabileceğini düşünenler yorum yaparken çok fazla zorlama 

bir yorum yapmışlardır. Temel bir yorum ilkesine göre “hukukta kurallar geniş, istisnalar dar 

yorumlanır ve yorum yoluyla istisna üretilemez” hukukta elbette amaçsal yorum yapılabilir 

ancak bunun da şartları vardır. Öncelikle amaçsal yorumla istisna üretilmesi için konulan 

anayasa normunun üzerinden çok fazla zaman geçmesi gerekir. Yani tercilerin yeni yapıldığı 

bir zamanda bu durum mümkün değildir. Üstelik bu tür istisna koymalar normu koyan 

otoritenin istisnai koşulları düşünemediği ya da akıl edemediği durumlarda olur. Ancak 1982 

anayasasına bakıldığında normdan (ikinci defa seçilme) hangi hallerde sapılacağı net bir şekilde 

düzenleme altına alınmıştır. O da cumhurbaşkanının ikinci döneminde görev yaparken meclis 

tarafından erken seçim kararı alınırsa… Dolayısıyla daha taze olan ya da yeni değiştirilen bir 

anayasa normunda açıkça ifade edilmeyen bir istisnayı yorum yoluyla türetmek çok mantıklı 

değildir.  Öte yandan kural koyucu isteseydi böyle bir istisnayı net bir şekilde ifade ederdi. 

Çünkü "kanun istediği zaman söyler; istemediği zaman ise susar." gibi… Eğer gerçekten 

Erdoğan’ın kural konulduktan sonraki seçimlerde bu kısıtlamadan muaf olduğuna yönelik bir 

irade olsaydı bu geçici madde olarak apaçık yazılabilirdi (Şirin, 2021) ancak anayasa değişikliği 

yapılırken  “intikal normu” ya da ”geçiş normu” gibi bir norm ne konulmuş ne de tartışılmıştır.  

Ne anayasa komisyonunda ne de teklifin madde gerekçesinde mevcut cumhurbaşkanı için görev 

süresinin sıfırlanması veya istisna oluşturacak bir durum tartışılmamıştır. Ayrıca anayasanın 
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101’nci maddesinde “bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” buradaki bir kimse 

herkesi ifade etmektedir. Yani yasağın ya da sınırlamanın muhatabı herkestir. Kural koyucu bir 

kimse derken ayrım yapmamış genel bir ibare koymuştur. Nitekim hukukta “genel ibare genel 

yorumlanır” (Gözler, 2019: 794).  

 Öte yandan 2017 anayasa değişikliği cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sayılarını sıfırlayacağı 

iddiası pek akla yatkın görünmemektedir. Çünkü Cumhurbaşkanının niteliklerini ve 

tarafsızlığını düzenleyen anayasanın 101’nci maddesindeki bir kimse en fazla iki defa 

cumhurbaşkanı seçilebilir”. Hükmü 2007 anayasa değişikliği ile gelmiş ve daha sonraki 

anayasa değişikliklerinde aynen korunmuştur. Yani öğretide bazı yazarların iddia ettiği gibi 

yeni bir hüküm tesis edilmemiştir. 2017 yılında anayasa değişmedi anayasada değişiklik yapıldı 

ancak değişiklik yapılırken bir kişinin en fazla iki dönem aday olabileceği kuralına hiç 

dokunulmadı. Sadece anayasanın 116’ncı maddesinde  “Cumhurbaşkanın ikinci döneminde 

meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa 

daha aday olabilir”  diyerek bir istisna getirmiştir. Burada kural koyucu seçimlerin 

cumhurbaşkanının iradesi dışında yenilendiği için cumhurbaşkanına yeniden aday olma ve 

seçilme hakkı tanımaktadır.  

Öğretide bazı yazarların 2017 anaysa değişikliği ile hükümet sisteminin değiştiği 

cumhurbaşkanı isminin aynen korunmasına rağmen içeriğinin değiştiğini iddia ederek 

cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini iddia etmektedir. Ancak hiçbir yerleşik 

demokraside ve modern anayasalarda hükümet sistemleri anayasada geçmez ne ABD 

anayasasında ‘başkanlık’ sistemi, ne Fransa’da ‘yarı-başkanlık’ sistemi ne de Türkiye’de 

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ya da ‘Türk tipi başkanlık’ sistemi ifadesi anayasa yer 

almaz çünkü hükümet sistemleri hukukçulardan ziyade siyaset bilimcilerin isimlendirdiği ve 

hiçbir modern anayasada geçmeyen ifadelerdir. 

 

SONUÇ YERİNE 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için dört yol 

bulunmaktadır. Birincisi ve en kesin olanı meclisin bir erken seçim kararı almasıdır. Bu 

durumda cumhurbaşkanın yeniden adaylık yolu açılacaktır ve aday olası için önünde hiçbir 

engel kalmayacaktır. İkincisi Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda Erdoğan’ın üçüncü dönem 

aday olmasını sağlayacak bir düzenleme yapılacak ve bu düzenlemenin iptali için anayasa 

mahkemesine götürülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olup olamayacağına anayasa 

mahkemesi karar verecektir. Üçüncü yol 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı üçüncü kez 

adaylığını koyacak ve Yüksek Seçim Kurulu adaylığına karar verecektir. Dördüncüsü ise 
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görünüşte anayasal olan ancak “suiistimalci bir anayasacılık” anlayışıyla Post-Stalinist 

devletler ya da “and anayasacılığı” veya Afrika tarzı “anayasacılıksız anayasalar” tarzı bir 

anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilme sınırlandırmasından muaf 

tutulması veya yeni bir norm getirilerek cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez seçilmesinin 

anayasal olarak düzenlenmesi gerekiyor. Ancak teorikte olası görünen bu durumun pratikte 

anayasa değişikliği için gereken çoğunluğa AK Parti sahip değildir.  Ayrıca iktidar ortağı 

MHP’nin oyları 360 sayısı ya da 3/5 çoğunluğa ulaşmada yeterli değildir.  3/5 çoğunluğa 

ulaşmak için Mecliste grubu olan bir partinin desteğini almak da pek mümkün görünmüyor.  
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ÖZET 

Ekstraadrenal feokromasitoma veya paraganglioma az rastlanan nöroektodermal tümörlerdir. 

Paragangliomalar kromaffin doku ile ilişkili tümörlerin %10-%20’sini oluştururlar. 

Paraganglial dokunun bulunduğu her yerde gelişebilirler. Olguların yaklaşık %10’u 

ekstraadrenal kaynaklı olup en sık batın, toraks ve boyun bölgesinde görülür. Retroperitoneal 

paragangliomalar, genelde çocuk yaşlarda ortaya çıkar.  
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PARAGANGLIOMA (CASE PRESENTATION) 

 

 

 

ABSTRACT 

Extraadrenal pheochromocytoma or paraganglioma are rare neuroectodermal tumors. 

Paragangliomas constitute 10%-20% of tumors associated with chromaffin tissue. They can 

develop wherever paraganglial tissue is found. Approximately 10% of the cases are of 

extraadrenal origin and are most commonly seen in the abdomen, thorax and neck region. 

Retroperitoneal paragangliomas usually occur in childhood. 
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GİRİŞ 

Ekstraadrenal feokromasitoma veya paraganglioma az rastlanan nöroektodermal tümörlerdir. 

Paragangliomalar kromaffin doku ile ilişkili tümörlerin %10-%20’sini oluştururlar. 

Paraganglial dokunun bulunduğu her yerde gelişebilirler. Olguların yaklaşık %10’u 

ekstraadrenal kaynaklı olup en sık batın, toraks ve boyun bölgesinde görülür. Retroperitoneal 

paragangliomalar, genelde çocuk yaşlarda ortaya çıkar. Bunların %40-%50’si malign olup 

genelde yavaş progresyon gösterirler ve çoğu fonksiyoneldir. Fonksiyona bağlı olarak oluşan 

çarpıntı, hipertansiyon atakları, baş ağrısı, yüzde kızarıklık ve kilo kaybı gibi semptomlar tanıda 

önemlidir. Periton ve plevranın multipotansiyel sellüler diferansiasyon kapasitesi bulunan 

subserozal hücrelerinden geliştiği düşünülmektedir. Erkek kadın oranı 5: 1 olup; adölesan 

dönemdeki erkeklerde biraz daha sık gözlenir. Pediatrik popülasyonda en sık başvuru 

şikayetleri hipertansiyon (%64), çarpıntı (%53), başağrısı (%47), abdominal kitle kaynaklı 

şikayetlerdir (%30). Klasik olarak epizodik başağrıları, terleme, taşikardi çocuklarda nadirdir. 

Tümörlerin %30 kadarı aileseldir; MEN2A, MEN2B, von Hippel-Lindau, NF-1, ailesel 

paraganglioma olarak sıralanabilir. Bu yüzden genetik değerlendirme önemlidir. Şüphelenilen 

olgularda 24 saatlik idrarda normetanefrin>900mcg ve metanefrin >400mcg olarak 

saptanmıştır. Malign davranışın tek gerçek endikasyonu bölgesel lenf nodlarına ya da uzak 

metastazdır. Ekstraadrenal tümörlerin yaklaşık %20’si metastatiktir. Feokromositomada ise bu 

oran %10 civarındadır. Kafa tabanı ve boyun yerleşimli tümörler ise genellikle benigndir. 

Bölgesel tedavide cerrahi rezeksiyon ve adjuvan radyoterapi birinci basamak tedavidir. Hasta 

popülasyonun %47’sinde tümörler malign özellik gösterir ve rezeksiyondan yıllar sonra 

metastatik hastalık ile karşımıza çıkabilir. Postop izlemde ise 3 aylık takiplerle katekolamin 

salgılayan tümör olgularında biyokimyasal tarama ve görüntülemeler yapılmalıdır. Normal 

sınırlarda atılım ve negatif görünütleme küratif tedavi adına yön göstericidir.                                                                                                                                                                                  

Olgu 

16 lı, erkek hasta başvuru şikayeti: karında kitle. Daha önce bilinen herhangi rahatsızlığı 

olmayan, 4-5 aydır devam eden, haftada 1 kez olarak günde 2-3 kez olan kusma şikayetiyle 

başvurduğu dış merkezde sol böbrekte kitle tespit edilmesi üzerine Samsun 19 Mayıs 

Üniversitesi’ne yönlendirilmiş. Kilo kaybı, ateş şikayeti yokmuş. Üniversitede yapılan 

abdominal ultrasonografik görüntüleme (USG)’de ;  

 sol böbrek alt-orta pol komşuluğunda 53x55x55mm boyutlarında kistik 

komponentin olduğu heterojen solid kitle 
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Abdominal manyetik rezonans görüntülemesinde 

 sol paraaortik düzeyden sol böbrek hilus düzeyine uzanan ve sol pelvikalisyel 

sisteme bası yapıp hidronefroza yol açan 75x60x67mm boyutlarında içinde kistik alanlar içeren, 

İVKM sonrası heterojen kontrastlanma gösteren kitle görülmüş.  

 İndium-111 Octreotid sintigrafisi; 

 abdomen sol tarafta, sol böbrek hilusu seviyesinde, paraaortik T12, L2 vertebra 

arasında heterojen tarzda tutulum 

 I-123 MIBG sintigrafisi; 

 abdomen sol tarafta ve lumbal 4. vertebra korpusu sol yarıda fokal patolojik 

tutulum 

 bcr/abl füzyon transkript negatif 

Kitleden yapılan laparoskopik bx sonucunun paraganglioma olarak gelmesi, nekroz 

izlenmemekle mitoz varlığının belirgin olması üzerine agresif seyir açısından Hacettepe 

Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü’ne ileri araştırma için yönlendirilmiş. Hastanın yapılan 

fizik muayenesinde; 

Karın ön yüzünde trokar skarı mevcut. Aksiller LAP, hepatosplenomegali ve skrotal kitle 

saptanmadı. 

Laboratuvar 

HEMOGLOBİN – 12.2  gr/dL, LÖKOSİT – 6.400 /µL, TROMBOSİT – 269.000 /µL, ALT - 9  

U/L, AST - 27  U/, GGT – 14 U/L, Kreatinin (kan) – 0.48  mg/dL, LDH (laktat dehidrogenaz) 

- 242  U/L, Üre azotu (BUN) (Kan) – 9.39  mg/dL, Ürik asit – 4.17  mg/dL 

Radyolojik bulgular 

Abdomen Manyetik Rezonans 

sol retroperitoneal bölgede sol böbreğin anterior komşuluğunda böbrek parankimini baskılayan, 

sol renal hilusa uzanarak renal arteri ve veni çevreleyen, orta hatta aortanın önüne kadar gelen 

ve superior mezenterik arter ve ven ile sınırı bulunan aortanın hafif sağ tarafına geçen lobüle 

konturlu, küçük kistik alanlar ve noktasal kalsifikasyonlar içerdiği düşünülen 7x7.3x7cm 

boyutlarında solid kitle (nörojenik kökenli tümörler ile uyumludur). Sol böbrekte baskılanmaya 

bağlı minimal hidronefroz. 

Ekokardiyografi: 

Pfo 

Patoloji: 

Abdominal kitle tru-cut biyopsi:  
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 Tümörü oluşturan hücreler yuvarlak-oval, ince kromatinli, küçük nükleollü, 

geniş sitoplazmalı olup bazıları mitoz göstermektedir. Sinaptofizin, kromogranin, CD56, 

PGP9.5 ile pozitif, EMA ve LCA ile negatif boyanma saptanmıştır. Nekroz saptanmamıştır. 

 Tanı: Paraganglioma 

KLİNİK SEYİR 

 Hastanın VMA düzeyi normal sınırlarda gelmesi üzerine Çocuk Cerrahi tarafından total kitle 

eksizyonu ve sol nefrektomi yapıldı; cerrahi sınır pozitif paraganglioma olarak patoloji 

sonuçlandı. Postop çekilen MIBG’de multipl kemik metastazı, cerrahi lojda rezidü, T9 

düzeyinde sol paravertebral yumuşak dokuda tutulum görüldü. Nükleer Onkoloji Konseyi’nde 

MIBG tedavisi önerildi. Evreleme açısından yapılan PET-BT’de; MIBG sintigrafisine göre çok 

daha fazla odakta tutulum saptandı. Bölümümüzde tartışılan hastaya 150mCi I-131 MIBG 

tedavisi verilmesi planlandı. 

 

TARTIŞMA 

Paraganglioma 

Ekstraadrenal feokromasitoma veya paraganglioma az rastlanan nöroektodermal tümörlerdir. 

Paragangliomalar kromaffin doku ile ilişkili tümörlerin %10-%20’sini oluştururlar. 

Paraganglial dokunun bulunduğu her yerde gelişebilirler. Olguların yaklaşık %10’u 

ekstraadrenal kaynaklı olup en sık batın, toraks ve boyun bölgesinde görülür. Retroperitoneal 

paragangliomalar, genelde çocuk yaşlarda ortaya çıkar.  Bunların %40-%50’si malign olup 

genelde yavaş progresyon gösterirler ve çoğu fonksiyoneldir. Fonksiyona bağlı olarak oluşan 

çarpıntı, hipertansiyon atakları, baş ağrısı, yüzde kızarıklık ve kilo kaybı gibi semptomlar tanıda 

önemlidir. Periton ve plevranın multipotansiyel sellüler diferansiasyon kapasitesi bulunan 

subserozal hücrelerinden geliştiği düşünülmektedir. Erkek kadın oranı 5: 1 olup; adölesan 

dönemdeki erkeklerde biraz daha sık gözlenir. Pediatrik popülasyonda en sık başvuru 

şikayetleri hipertansiyon (%64), çarpıntı (%53), başağrısı (%47), abdominal kitle kaynaklı 

şikayetlerdir (%30). Klasik olarak epizodik başağrıları, terleme, taşikardi çocuklarda nadirdir. 

Tümörlerin %30 kadarı aileseldir; MEN2A, MEN2B, von Hippel-Lindau, NF-1, ailesel 

paraganglioma olarak sıralanabilir. Bu yüzden genetik değerlendirme önemlidir. Şüphelenilen 

olgularda 24 saatlik idrarda normetanefrin>900mcg ve metanefrin >400mcg olarak 

saptanmıştır. Malign davranışın tek gerçek endikasyonu bölgesel lenf nodlarına ya da uzak 

metastazdır. Ekstraadrenal tümörlerin yaklaşık %20’si metastatiktir. Feokromositomada ise bu 

oran %10 civarındadır. Kafa tabanı ve boyun yerleşimli tümörler ise genellikle benigndir. 

Bölgesel tedavide cerrahi rezeksiyon ve adjuvan radyoterapi birinci basamak tedavidir. Hasta 
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popülasyonun %47’sinde tümörler malign özellik gösterir ve rezeksiyondan yıllar sonra 

metastatik hastalık ile karşımıza çıkabilir. Postop izlemde ise 3 aylık takiplerle katekolamin 

salgılayan tümör olgularında biyokimyasal tarama ve görüntülemeler yapılmalıdır. Normal 

sınırlarda atılım ve negatif görünütleme küratif tedavi adına yön göstericidir. 

 

SONUÇ 

Nöroektodermel  bir tümör olan ve kromaffin doku ile ilişkili olan  ve paraganglial dokunun 

olduğu her yerden gelişen paragangliomaya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 
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ÖZET 

Cotinus Mill. cinsi (Anacardiaceae) Avrupa'nın güneyinden Çin'e ve ortadoğu-güneydoğu 

Amerika Birleşik Devletleri'nden kuzeydoğu Meksika'ya kadar uzanan doğal bir yayılış alanına 

sahiptir. Kabul edilmiş 7 tür içeren Cotinus cinsinde yer alan Cotinus coggygria Scop. (Boyacı 

sumağı) türü ise ortagüney Avrupa'dan, orta ve güney Çin'e kadar doğal olarak yetişir. Bitki 

flavonoitler, auronlar, kalkonlar, antosiyaninler, uçucu yağ, kateşinler ve diğer fenolikler 

bileşileri içerir. Geleneksel halk tıbbında boğaz ağrısı, diş ağrısı, diş eti iltihabı, hemoroid, 

gastrit, deri ve mukoza lezyonları tedavisi, kalp hastalıkları, hipertansiyon, ateş düşürücü ve 

kabızlık giderici olarak kullanılan bitkinin antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuvar, 

hepatoprotektif, antiülserojenik, immünostimülan, yara iyi edici ve antikanser etkileri olduğu 

bilinmektedir.Bu çalışmada Boyacı sumağı meyvelerinin morfolojik ve anatomik incelemesi 

yapılmıştır. Anatomik incelemelerde Sartur reaktifi kullanılmıştır. Meyvenin morfolojik ve 

anatomik özellikleri mikrofotoğraflar ile detaylı olarak gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Boyacı sumağı, Cotinus coggygria, Meyve, Morfoloji, Anatomi. 
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AN INVESTIGATION ON THE MORPHOLOGY AND ANATOMY OF THE 

“SMOKE TREE” FRUITS IN TERMS OF PHARMACEUTICAL BOTANY 

 

 

ABSTRACT 

Cotinus Mill. (Anacardiaceae) has a natural distribution from southern Europe to China and 

from the middle east-southeast USA to northeastern Mexico. The genus includes 7 accepted 

species. Smoke tree (Cotinus coggygria Scop.) grows naturally from south central Europe to 

central and southern China. The plant contains flavonoids, aurons, chalcones, anthocyanins, 

essential oil, catechins and other phenolic compounds and in traditional folk medicine, is used 

as a treatment for sore throat, toothache, gingivitis, hemorrhoids, gastritis, skin and mucous 

membrane lesions, heart diseases, hypertension, antipyretic and constipation relief. It is known 

that the plant has antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, hepatoprotective, 

antiulcerogenic, immunostimulant, wound healing and anticancer effects. In this study, the 

morphological and anatomical examination of Smoke tree fruits was made. Sartur reagent was 

used in anatomical examinations. Morphological and anatomical characteristics of the fruit are 

shown in detail with microphotographs. 

Keywords: Smoke tree, Cotinus coggygria, Fruit, Morphology, Anatomy. 
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GİRİŞ 

Cotinus Mill. cinsi (Anacardiaceae) Avrupa'nın güneyinden Çin'e ve ortadoğu-güneydoğu 

Amerika Birleşik Devletleri'nden kuzeydoğu Meksika'ya kadar uzanan doğal bir yayılış alanına 

sahiptir (POWO, 2022). Kabul edilmiş 7 tür içeren Cotinus cinsinde yer alan Cotinus coggygria 

Scop. (Boyacı sumağı) Türkiye'de doğal olarak yetişmektedir (Davis, 1967). Bitki 5-7 m. 

boylanır ve kışın yaprak döker, yaprakları oval-obovat şekilli, pinnat damarlı ve alternat 

dizilişlidir, bitki tek tohumlu bir drupa meyveye sahiptir (Davis, 1967). 

Bitki flavonoitler, auronlar, kalkonlar, antosiyaninler, uçucu yağ, kateşinler ve diğer fenolikler 

bileşikleri içerir (Demirci vd., 2003; Deniz vd., 2020; Gospodinova vd., 2021; Shaboyan vd., 

2021). Geleneksel halk tıbbında boğaz ağrısı, diş ağrısı, diş eti iltihabı, hemoroid, gastrit, deri 

ve mukoza lezyonları tedavisi, kalp hastalıkları, hipertansiyon, ateş düşürücü ve kabızlık 

giderici olarak kullanılır (Antal vd., 2010; Baytop, 1999; Kültür, 2007; Bahadırlı, 2020; Matić 

vd., 2016). Bitkinin antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuvar, hepatoprotektif, 

antiülserojenik, immünostimülan, yara iyi edici ve antikanser etkileri olduğu bilinmektedir 

(Deniz vd., 2020; Gospodinova vd., 2021). 

Geleneksel kullanımı olan ya da toksik bitkilerin organlarının morfolojik ve anatomik 

özelliklerinin ve farklılıklarının ortaya çıkarılması farmasötik botanik açıdan büyük önem 

taşımaktadır (Hürkul ve Yayla, 2021). Bu çalışmada C. coggygria (Boyacı sumağı) meyve sapı 

ve meyvesine ait morfolojik ve anatomik özellikler aydınlatılmıştır. 

 

MATERYAL 

Meyve örnekleri Ankara/Çankaya bölgesinden toplanmıştır. Meyvenin toplandığı bitkiden 

alınan herbaryum örneği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'na (AEF 30751) 

kaydedilmiştir (Şekil 1). 

 

METOD 

Morfolojik ve anatomik çalışmalar için numuneler %70 alkolde korunmuştur. Enine kesitler bir 

jilet yardımıyla el ile alınmıştır. Anatomik incelemelerde Sartur solüsyonu kullanılmıştır. 

Morfolojik ve anatomik karakterlerin mikrofotoğrafları bir mikroskop yardımıyla çekilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Morfolojik Bulgular 

C. coggygria meyvesi, 1 tane tohum içeren drupa tipi bir meyvedir. Meyve asimetrik obovat 

şeklindedir. Meyve yüzeyi buruşuk bir görünüme sahiptir. 4-5 x 3-4 mm boyutlarında olan 
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meyve olgunlukta da sepallere sahiptir (Şekil 2). Meyve uzun bir sapa sahiptir. Meyve sapı 

köşeli ve oluklu bir yapıya sahiptir. Üzeri oldukça uzun, seyrek, dik örtü tüyleri ile kaplıdır 

(Şekil 3). 

 
Şekil 1. C. coggygria herbaryum örneği 

 

 
Şekil 2. C. coggygria meyvesi 

 

 
Şekil 3. C. coggygria meyve sapı 
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Anatomik Bulgular 

Meyve sapı 

Meyve sapı enine kesiti, meyve sapının köşeli bir görünüme sahip olduğunu göstermiştir. 

Meyve sapı üzerin uzunlamasına düzensiz oluklar gözlenir. Epiderma tek sıralı hücrelerden 

meydana gelir. Hücreler kare-dikdörtgen şekilli olup, çok hücreli, uzun örtü tüyleri içerir. 

Meyve sapının her köşesine karşılık gelecek şekilde, floeme gömülü olarak yerleşmiş bir büyük 

salgı kanalı görülür. Bu salgı kanallarının arasında nispeten daha küçük bir ya da iki tane salgı 

kanalı da gözlenebilir. Sapın orta kısmı ince çeperli öz parenkimatik hücreleri ile döşenmiştir 

(Şekil 4). 

Meyve 

Meyve enine kesiti mekik şeklinde bir görünüme sahiptir. Ekzokarp tek sıralı, çeperi 

ligninleşmiş hücrelerden oluşur. Mezokarp tabakası parenkimatik doku, iletim demetleri ve 

floeme gömülmüş büyük salgı kanallarından oluşmuştur. Endokarp tabaka 4 sıra hücreden 

meydana gelir. İlk sıra hücreler küçük, düzenli dizilmiş ve hemen hemen hepsi basit billur 

kristalleri içerir. Bu hücre tabakasının altında iki sıralı taş hücrelerin meydana getirdiği doku 

yer alır. Endokarp tabakanın son hücre sırası ise boyuna uzamış ve çeperi ligninleşmiş 

parenkimatik hücrelerden oluşur. Tohumda endosperma doku yoğun bir şekilde yağ 

damlacıkları içerir ve testa ince bir tabaka şeklindedir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 4. C. coggygria meyve sapı enine kesiti. 

e: epiderma, fl: floem, ks: ksilem, öt: örtü tüyü, p: parenkima, s: salgı, sk: salgı kanalı 
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Şekil 5. C. coggygria meyve enine kesiti. 

ek: ekzokarp, en: endokarp, es: endosperma, mz: mezokarp, sk: salgı kanalı, t: testa, yd: endospermada yağ 

damlacıkları 
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ÖZET 

Son on yıldır, Elektrokimyasal arıtma prosesleri ile mikro kirleticilerin gideriminde yüksek 

giderme verimleri elde edilmesi alternatif bir arıtma yöntemi olarak çeşitli micro kirleticileri 

giderilmesinde bu artıma yöntemine kullanılabilirliğine olan ilgiyi arttırmıştır. Bu amaçla 

çalışmada, çelik ve grafit elektrotlarının kullanıldığı elektroflotasyon-koagülasyon (EF-EC) 

prosesiyle sulu çözeltilerden bir antibiyotik etken maddesi ve mikro kirletici olan 

Tetracycline’in atıksulardan giderimi araştırılmıştır. EF-EC prosesine etki eden 

parametrelerden başlangıç pH, akım yoğunluğu, elektriksel iletkenlik ve elektroliz süresinin 

etkisi incelenmiştir. Çelik elektrotların anot malzemesi olarak, Grafit elektrotların katot 

malzemesi olarak kullanıldığı EF-EC prosesinde başlangıç pH 4-10, akım yoğunluğu 20-150 

A/m2, elektriksel iletkenlik 250-1000µs/cm ve elektroliz süresinin 0-60 dk aralıklarında 

değiştirilerek sulu çözeltiden Tetracycline ve KOİ giderme verimleri araştırılmıştır. Maksimum 

Tetracycline (80 mg/Liçin) giderme verimi; başlangıç pH 6, Akım yoğunluğu 100 A/m2, 750 

µs/cm ve 30 dk elektroliz süresinde elde edilmiştir. Bu koşullar altında % 99,9 Tetracycline 

giderme verimi ve  % 94,5 KOİ giderime verimleri elde edilmiştir. Ayrıca arıtılmış ve ham 

sulardan UV-VIS spektrum taramaları yapılarak EF-EC prosesi sonrası arıtımda absorbans 

pikleri karşılaştırılarak Tetracycline giderimi tartışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Elektrokoagülasyon prosesi, Tetracycline giderimi, KOİ giderimi, Çelik 

ve Grafit elektrotlar. 
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TETRACYCLINE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY THE 

ELECTROFLOTATION PROCESS USING STEEL AND GRAPHITE ELECTRODES 

 

 

ABSTRACT 

In the last ten years, high removal efficiencies in the removal of micropollutants with 

electrochemical treatment processes have increased the interest in the usability of this treatment 

method in the removal of various micropollutants as an alternative treatment method. For this 

purpose, the removal of Tetracycline, an antibiotic active ingredient, and micropollutant from 

aqueous solutions, from wastewater was investigated by electroflotation-coagulation (EF-EC) 

process using steel and graphite electrodes. The effects of initial pH, current density, electrical 

conductivity, and electrolysis time, which are among the parameters affecting the 

electrocoagulation process, were investigated. In the EF-EC process, in which steel electrodes 

are used as the anode material and graphite electrodes as the cathode material, the initial pH is 

4-10, the current density is 20-150 A/m2, the electrical conductivity is 250-1000 µs/cm, and the 

electrolysis time is changed at intervals of 0-60 minutes, resulting in Tetracycline and COD 

from aqueous solution. removal efficiencies were investigated. The maximum Tetracycline (80 

mg/L) removal efficiency; Initial pH 6, current density 100 A/m2, 750 µs/cm, and 30 min 

electrolysis time were obtained. In addition, Tetracycline removal was discussed by comparing 

the absorbance peaks in the treatment after the EF-EC process by performing UV-VIS spectrum 

scans from treated and raw water. 

Keywords: Electrocoagulation process, Removal of Tetracycline, Removal of COD, Steel and 

Graphite electrodes. 
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GİRİŞ 

Küresel iklim sisteminde meydana gelen değişikliklerden dolayı her geçen gün kullanılabilir 

suya olan ihtiyaç, nüfusun artması ve sanayileşme ile hissedilebilir seviyede artış 

göstermektedir. Özellikle microkirleticiler olarak ifade edilen ve kullanılabilir bir suda az 

miktarda bile bulunması sakıncalı olan kirleticilerin önemi artmaktadır.  

Genel olarak mikrokirletici olarak sularda bulunan kirleticiler ilaç ve kişisel bakım ürünlerinde 

kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde ilaç etken maddeleri yeraltı ve yüzey 

sularında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu da insan ve çevre sağlığı açısından hem kronik hem de 

akut problemlere neden olmaktadır. Özellikle antibiyotik etken maddelerinin hem insan hem de 

hayvan sağlığı açısından kullanılması bu etken maddelerinin alıca ortamlara geçmesini 

sağlamaktadır. Tetrasiklinler geniş kullanım alanına sahip insan, veterinerlik ve tarım ve su 

ürünlerinde yaygın kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotik grubudur (Scaria., 2021; Ahmed 

ve diğ., 2015). Tetrasiklin kalıntılarının alıcı ortamlara verilmesi ve konveksiyonel arıtma 

sistemleri ile bu kirleticilerin uzaklaştırılamaması, toprakta, yüzey suyunda, yeraltı suyunda ve 

içme sularında bu kirleticilerin sıklıkla görülmesine neden olur (Babić ve diğ., 2006; Scaria ., 

2021). Alıcı ortamlara verilmeden mikro kirleticilerin atıksulardan arıtılması zorunlu hale 

gelmektedir. 

Genel olarak fiziksel ve kimyasal arıtma yöntemleri kullanılarak araştırmacılar Tetrasiklinin 

giderimini araştırmaktadırlar. Biyolojik arıtma yöntemleri ile TC giderimi aerobik veya 

anaerobik yöntemlerle denenmiş başarılı sonuçlar alınmasına karşın aktif çamur bakterilerinde 

yüksek toksititeye sahip olduğu görülmüştür (Carvalho ve diğ., 2013; Zhang ve diğ., 2019). 

Ayrıca adsorpsiyon ( Bangari and Sinha, 2019; Li et al., 2020),  Membran filtrasyon prosesleri 

(Pan ve diğ., 2015) ve ileri oksidasyon prosesleri (Lai ve diğ., 2019) gibi proseslerle TC 

gideriminde yüksek giderme verimleri elde edilmiştir.  Ancak bu proseslerde karşılaşılan bazı 

dezavantajlar; adsorpsiyon için adsorbent geri kazanımı ve bertarafı, membran proseslerde 

karşılaşılan mebranın tıkanması ve bozunması ve ileri oksidasyonda kullanılan kimyasal 

maddelerin pahalı olması gibi faktörlerden dolayı diğer arıtma yöntemlerininde bu kirleticiler 

için araştırılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Elektrokimyasal arıtma prosesleri son yıllarda çeşitli su ve atıksuların arıtılmasında 

kullanılmaktadır. Özellikle elektrokimyasal arıtma prosesleri diğer proseslere göre sağladığı; 

basit işletme ve ekipman gereksinimi, işletme kolaylığı, prosesin çok yönlülüğü, kimyasal 

madde kullanılmaması ve çamur miktarının az olması gibi avantajlardan dolayı tercih 

edilmektedir. Elektrokoagülasyon ve elektroflotasyon prosesleri elektrokimyasal arıtma 

proseslerinden çok kullanılanı olup en önemli avantajı basit ve ucuz bir proses olmasıdır. 
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Hastane, ilaç ve ilaç kalıntı atıksularında elektrokoagülasyon ve oksidayon prosesleri 

uygulanmış ve tatmin edici sonuçlar alınmıştır. Ancak literatür çalışmaları hızlıca tarandığında 

yapılan çalışmalarda, Fe, Alüminyum, Ti oksit (Ti/RuO2-IrO2, PbO2, ve elmas kaplı elektrotlar 

(BDD) kullanılmıştır (Brinzila ve diğ., 2021; Wu ve diğ., 2012; Yahiaoui ve diğ., 2013). Bu 

çalışmada ise paslanmaz çelik ve grafit elektrotlar kullanılarak Elektroflotasyon prosesi ile 

Tetrasiklinin giderimi araştırılmıştır.  

Elektroflotasyon prosesi çözelti içerisinde suyun/atıksuyun elektrolizi sonucu ortamda oksijen 

ve hidrojen gaz kabarcıklarının oluşturulması prensibine dayanmaktadır. Oluşan bu gaz 

kabarcıkları kirleticileri beraberinde taşıyarak sudan istenmeyen maddelerin ayrımını sağlar.  

Genel olarak anot ve katotta aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşmektedir (Müller., 1992).  

Anotta: 

𝟐𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝐎𝟐(𝐠) + 𝟒𝐇+(𝐚𝐪) + 𝟒𝐞− 

 

Katotta; 

𝟐𝐇𝟐𝐎(𝐥) + 𝟐𝐞− → 𝐇𝟐(𝐠) + 𝟐𝐎𝐇−(𝐚𝐪) 

 

Bu çalışmada, Elektroflotasyon prosesine etki eden işletme parametrelerinden başlangıç pH 

akım yoğunluğu, elektriksel iletkenlik ve elektroliz süresinin Tetrasiklin giderimi üzerine etkisi 

incelenmiştir.  

 

MATERYAL 

Bu çalışmada; saf suya moleküler ağırlığı 444,435 g/mol olan TC (Tetracyline) ilave edilerek 

sulu çözeltisi hazırlanmıştır. Kullanılan TC’nin karakteristik özellikleri şekil 1’de verilmiştir. 

Kimyasal Formülü C22H24N2O8 

Molekül Ağırlığı 444,435 g/mol 

KOİ 118,5 mg/L (80 mg/L için) 

Dalgaboyu (ʎm) 360 nm 

Şekil 1. Tetrasikli’nin karakteristik özellikleri. 

 

METOT 

Çalışmada, KOİ ölçümleri, “Close Reflux” titrimetrik metoda göre  ve Tetracycline 

konsantrasyonu ise sulu çözeltilerinden hazırlanan anahtar eğrisi ile spektrofotometrede 

ölçümler yapılarak belirlenmiştir. Şekil 2’de 80 mg/L konsantrasyona sahip TC sulu çözeltinin 

absorbans pik değeri verilmiştir.  
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Şekil 2. Tetrasiklin 200-750nm arası spektrum taraması 

Deneysel çalışmada kullanılan EC reaktörünün şematik şekli (Özyonar, 2016) Şekil 3’de 

verilmiştir. Reaktöre 1000 ml sulu çözelti konularak deneyler gerçekleştirilmiştir. Çelik 

elektrotlar anot ve grafit elektrotlar ise katot olarak MP-P paralel bağlandı ve her bir elektrotun 

arasına 2 cm aralık konuldu. Doğru akım kaynağı olarak ALPHA 10A, 60V bir dijital bir güç 

kaynağı kullanılmıştır.  

  

 
Şekil 3. Elektroflotasyon prosesinin şematik görünümü (Ozyonar, 2016). 

 

BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Tetrasiklinin sulu çözeltilerden Elektroflotasyon prosesi ile giderim çalışmasında, Çelik 

elektrotlar anot, grafit elektrotlar ise katot malzemesi olarak kullanılmıştır. Elektroflotasyon 

prosesine etki eden parametrelerden başlangıç pH 4, 6, 8 ve 10, akım yoğunluğu 20, 40, 80, 100 

ve 150 A/m2, elektriksel iletkenlik 250, 500, 750 ve 1000 µs/cm ve elektroliz süresi 2,5, 5, 7,5, 

10, 15, 20, 30, 45 ve 60 dk. aralığında değiştirilerek giderim verimleri belirlenmiştir. Deneysel 

çalışmada TC konsantrasyonu 80 mg/L ve elektrotların bağlantısı MP-P olarak sabit tüm 

deneylerde uygulanmıştır.   

 

553



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Başlangıç pH’ın Etkisi 

Elektrokimyasal arıtma proseslerinde çözeltinin başlangıç pH değeri oluşan metal hidroksit 

floklarının, gaz kabarcıklarının türünü ve boyutunu belirler. Elektroflotasyon prosesinde her ne 

kadar inert çözünmeyen bir elektrot kullanılsa da çelik bazlı bir elektrot kullanıldığında 

çözeltide bir miktar demir hidroksit flokları oluşmaktadır. Ancak bu floklar miktarı demir 

elektrotlarına göre oldukça düşüktür. Yapılan çalışmada, anot malzemesi olarak kullanılan çelik 

elektrotlarında bir miktar çözündüğü ve demir hidroksit floklarının oluştuğu görüldü. En yüksek 

TC giderme verimi pH 6 başlangıç pH değerinde elde edildi. Bu da bu pH değerlerinde oluşan 

Fe(OH)3 floklarının adsorpsiyon özelliklerinin yüksek olması ve çözünürlüğünün düşük olduğu 

yapıdan kaynaklanması ile açıklanabilir. Ayrıca nötre yakın veya bazik şartlarda oluşan 

hidrojen ve oksijen gazlarının kabarcık boyutlarının da daha küçük olduğunda reaktör yüzeyine 

bu floklarla kirleticilerin taşınmasında yararlı olacağından giderme verimin bu değerde yüksek 

olduğu görüldü (Jiménez ve diğ., 2010; Alam ve diğ., 2017). Şekil 4.’te görüldüğü üzere pH 6 

değerinde TC giderme verimi %85,2 olarak elde edilmiştir. KOİ değeri ise 118,5 mg/L’den 

27,14 mg/L’ye (%77,1 giderim) düşmüştür. Dolayısıyla başlangıç pH değeri için en yüksek 

verimin elde edildiği bu değer optimum pH değeri olarak alındı ve diğer parametrelerin 

belirlenmesinde sabit değer olarak belirlendi.   

 

 
Şekil 4. TC giderme verimi ve KOİ üzerine Başlangıç pH’ın etkisi. 

 

Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Akım Yoğunluğunun Etkisi 

Akım yoğunluğu elektroflotasyon prosesinde diğer elektrokimyasal proseslerde olduğu gibi tek 

kontrol edilebilen işletme parametresidir. Akım yoğunluğu ayarlanarak oluşan metal hidroksit 

floklarının ve gaz kabarcıklarının boyut ve miktarı değiştirilip sistemin performansının 

artmasına imkan sunar ( Omwene ve Kobya., 2018; Mollah ve diğ., 2001). Bu çalışmada akım 
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yoğunluğunun TC giderme verimine olan etkisini araştırmak için akım yoğunluğu 20-150 A/m2 

aralığında değiştirilerek uygulandı. Akım yoğunluğunun artması ile TC giderme veriminin 

arttığı görüldü. Maximum TC giderme verimi 150 A/m2’de %90,3 giderme verimi elde 

edilmiştir. 100 A/m2 de ise %85,2 olarak elde edilmiştir. Ancak akım yoğunluğunun 100 

A/m2’den 150 A/m2’ye çıkması verimde fazla bir artışa neden olmamıştır. Dolayısıyla 100 

A/m2 diğer değişkenlerin belirlenmesinde optimum akım yoğunluğu olarak seçilmiştir. Akım 

yoğunluğunun artması ile oluşan kabarcık miktarı ve flok miktarının artması ile kirletici 

giderimini arttırmaktadır (Mollah ve diğ., 2001).  

 
Şekil 5. TC giderme verimi ve KOİ üzerine Akım yoğunluğunun etkisi. 

 

Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Elektriksel İletkenliğin Etkisi 

Elektriksel iletkenlik elektroflotasyon prosesinde verim ve işletme maliyetini değiştirir. 

Elektroliz olayının sentetik sulu çözeltilerde yada iletkenliği düşük gerçek atıksularda belirli bir 

değerde olması verim ve işletme maliyeti açısından önemlidir. Özellikle iletkenlik NaCl destek 

elektroliti ile sağlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada TC giderme verimi üzerine eletriksel 

iletkenlik değerleri 250-1000 µs/cm aralığında değiştirilerek uygulandı. En yüksek giderme 

verimi 750 µs/cm iletkenlik değerinde %85,2 olarak elde edildi. Bu değerin altında ve üstündeki 

iletkenlik düzeylerinde TC giderme veriminin düşük olduğu görülmektedir. İletkenlik değerinin 

artması ile verimin artışı NaCl destek eletrolitinin elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan 

Cl2 iyonuna dönüşmesi ve Cl2’da oksitleyici olarak TC giderimini arttırması ile açıklanabilir. 

Ancak yüksek iletkenlik değerlerinde NaCl’ün elektrotları pasivizasyon ve korozyon etkisi 

göstermesi verimin düşmesine sebep olmaktadır ( Mohtasham ve Shang., 2019).     
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Şekil 6. TC giderme verimi ve KOİ üzerine Elektriksel iletkeliğin etkisi. 

 

Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Elektroliz Süresinin Etkisi 

Eklektroflotasyon prosesinde elektroliz süresi oluşacak gaz kabarcıklarının ve koagülant 

miktarı açısından önemlidir. EF prosesinde elektroliz süresi 5-60 dk aralığında değiştirilerek 

TC giderimi üzerine etkisi belirlenmiştir. Beklenildiği gibi zaman arttıkça giderme veriminin 

arttığı görülmektedir. Ayırca 30 dk elektroliz süresi sonunda kirleticilerin tamamının giderildiği 

görülmektedir.  Dolayısıyla 30 dk’lık EF süresinde TC için %100 giderme verimi KOİ için ise 

%95 giderme verimi elde edilmiştir.  

 

 
Şekil 7. TC giderme verimi ve KOİ üzerine Elektroliz süresinin etkisi. 

 

UV-Vis spektrum taraması hızlı bir şekilde organik maddelerin su içerisindeki varlığını ve 

arıtma sonucu farklı organik birleşiklerin oluşup oluşmadığı göstermektedir. Çalışmada Şekil 

8.’te görüldüğü üzere 30 dk. zamandan sonra su içerisindeki TC ilaç etken maddesinin 

tamamının giderildiği görülmektedir. Ayrıcı TC’nin herhangi bir organik yapıya da 
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dönüşmediği görülmüştür. Buda Elektroflotasyon prosesinin kullanım etkinliğini 

kanıtlamaktadır. 

 
Şekil 8. TC’nin Elektroflotasyon prosesi ile arıtımında zamana bağlı olarak UV-Vis spektrum taraması. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada, Tetrasiklin içeren sulu çözeltilerden Tetrasiklinin giderimi Elektroflotasyon 

prosesi ile araştırılmıştır. Bu amaçla Elektroflotasyon prosesine etki eden değeişkenlerden; 

başlangıç pH, akım yoğunluğu, elektriksel iletkenlik ve elektroliz süresinin etki incelenmiştir. 

En yüksek giderme verimi pH 6,  akım yoğunluğu 100 A/m2, 750 µs/cm ve 30 dk elektroliz 

süresinde % 99,9 Tetracycline giderme verimi ve  % 95 KOİ giderime verimleri elde edilmiştir. 

Ayrıca UV-VIs spektrum taramasında Elektroflotasyon prosesi sonucu herhangi bir organik bir 

yapının da oluşmadığı görülmüştür. Sonuçlar neticesinde önemli bir antibiyotik etken maddesi 

olan Tetrasiklinin gideriminde Elektroflotasyon prosesinin etkin bir şekilde kullanılabileceği 

kanısına varılmıştır.  
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ÖZET 

Güç devrelerinde herhangi bir arızanın meydana gelmesi durumunda enerjinin sorunsuz bir 

şekilde kesilmesi ve gerekli korumanın sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 

sistemde kullanılacak kesicinin seçimi hayati önem taşımaktadır. Sanayinin gelişmesi ve 

rekabetin artmasına paralel olarak geçmişten günümüze birçok kesici türü geliştirilmiştir. 

Vakum devre kesiciler (VCB), diğer kesici türlerine nazaran birçok avantajlara sahip 

olduğundan orta gerilim (OG) güç dağıtım devrelerini korumak için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Kısa devre veya elektriksel manevralarda açma kapama esnasında meydana 

gelen ark, zamanla kontak temas yüzeylerinde aşınmaya sebep olmaktadır. Meydana gelen bu 

istenmeyen durumu en aza indirmek için birçok çalışma yapılmıştır; açma-kapanma esnasında 

meydana gelen bu arkı en aza indirmek için farklı kontak yapıları geliştirilmiş veya kontak 

yapıları için farklı materyaller kullanılmıştır. Ark davranışı, kontak yapısı ve ark içinden akan 

akımın ürettiği manyetik alandan etkilenir. Kontak yüzeyleri arasında oluşan manyetik alan 

kontakların geometrik yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu kontak geometrisi iki prensibe 

dayanmaktadır. İlki eksenel manyetik alan (AMF) , ikincisi radyal manyetik alan (RMF) olarak 

adlandırılır. Bu çalışmada amaç, bu iki tip kontak yapılarını 3 boyutlu olarak modellemek ve 

sonlu elemanlar analiz yazılımı ANSYS Maxwell kullanarak elektrik alan dağılımını analiz 

etmektir. Yapılan elektrostatik analizde elde edilen sonuçlar farklı kontak yapılarının 

geliştirilmesi elektrik alan dağılımı üzerinde önemli etkisinin olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Vakum Devre Kesici, AMF, RMF, ANSYS Maxwell 
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ELECTRIC FIELD SIMULATION OF AMF AND RMF CONTACT TYPE VACUUM 

CIRCUIT BREAKERS 

 

 

ABSTRACT 

In case of any malfunction in the power circuits, it is of great importance to cut the energy 

smoothly and to provide the necessary protection. In this context, the selection of the breaker 

to be used in the system is of vital importance. In parallel with the development of the industry 

and the increase in competition, many cutter types have been developed from the past to the 

present. Vacuum circuit breakers (VCB) are widely used to protect medium voltage (MV) 

power distribution circuits as they have many advantages over other types of breakers. The arc 

that occurs during opening and closing in a short circuit or electrical maneuvers can cause wear 

on the contact surfaces over time. Many studies have been carried out to minimize this 

undesirable situation; To minimize this arc that occurs during on-off, different contact 

structures have been developed or different materials have been used for contact structures. Arc 

behavior is affected by the contact structure and the magnetic field produced by the current 

flowing through the arc. The magnetic field formed between the contact surfaces is directly 

related to the geometric structure of the contacts. This contact geometry is based on two 

principles. The first is called the axial magnetic field (AMF) and the second is called the radial 

magnetic field (RMF). This study aims to model these two types of contact structures in 3D and 

to analyze the electric field distribution using the finite element analysis software ANSYS 

Maxwell. The results obtained in the electrostatic analysis showed that the development of 

different contact structures has a significant effect on the electric field distribution. 

Keywords: Vacuum Circuit Breaker, AMF, RMF, ANSYS Maxwell 
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1.GİRİŞ 

Vakum kesicileri, iyi fren performansı, güvenlik ve güvenilirliği ile güç sistemlerinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır[1]. Vakum kesiciler, özellikle orta gerilim uygulamaları için alternatif 

ortamlara göre sayısız avantajı olan kanıtlanmış bir anahtarlama ortamıdır. Geçmişte ABB, 

devre kesiciler için vakum kesicilerini radyal manyetik alan kontakları ile donatmıştı. Eksenel 

manyetik alan kontaklı yeni geliştirilen kesiciler, 63 kA ve daha yüksek kısa devre akımlarının 

güvenilir bir şekilde kesilmesini sağlar[2]. Kontaklar, açma kapama esnasında oluşan arkı 

kontrol etmek için iki yüzey arasında oluşan manyetik alandan faydalanarak tasarlanır. Ancak 

kontak tasarımları, bu alanları oluşturmak için her bir temas yüzeyinin arkasında bulunan özel 

kontak yapıları vardır[5]. Bunlardan ilki AMF kontağıdır. Burada manyetik alan, kontak 

sistemine dahil edilmiş bir bobin tarafından oluşturulan ekseneldir. Bu yöntemde ark, manyetik 

alanın belirli bir minimum eşik değerinin üzerinde yayılım modunda olacaktır ve dağınık arkı 

söndürmek kolaydır. İkinci teknoloji, Lorentz kuvvetinin etkisi altında kontakların yüzeyi 

üzerinde arkın dönmesi için yapıldığı radyal manyetik alan (RMF) olarak adlandırılır. Arkın 

temas yüzeyindeki hareket hızı, arkın başarılı bir şekilde kesilmesi için çok önemlidir[6]. 

Önceki araştırmacılar, ark büzülmesini önlemek için önemli bir eksenel manyetik alana sahip 

olmanın gerekli olduğunu göstermişti [5]. Birçok araştırmacı, bobin görevi gören kontaklardan 

oluşan elektrik ve manyetik alan üzerine çok sayıda araştırma yapmıştır: Yunying, REN et. al. 

bir 126 kV Vakum kesicinin elektrik alan simülasyonunu gerçekleştirdi [1]. H. Fink et. al. 

eksenel manyetik alan vakum kesicilerini analiz ettiler [2], M. Fischer et. al. Vakumlu 

kesicilerde [3] eksenel manyetik alanların ve farklı temas malzemelerinin kesme davranışı 

üzerindeki etkileri bu çalışmalardan bazılarıdır. 

Bu çalışmada,  Radial Manyetik Alan Kontak(Spiral kontak) ve Eksenel Manyetik Kontak 

tiplerinin elektrik ve manyetik alan dağılımlarını ANSYS Maxwell sonlu eleman metodu 

kullanılarak elektrik alan simülasyonu yapılmıştır. 

 

2.VAKUM DEVRE KESİCİSİNİN YAPISI 

Vakum kesicinin yalıtım gücünün tasarımı, esas olarak iç bileşenlerini makul bir şekilde 

düzenlemektir, böylece elektrik alanı dağılımı daha düzgün olur, kontaklar arasındaki elektrik 

alan kuvveti azalır ve ark söndürme odasının yalıtım seviyesi daha iyi olur[1]. 

Şekil 1 de, standart bir vakum kesicinin bir kesitini göstermektedir. Yalıtkan seramik muhafaza, 

hareketli ve sabit bir anahtarlama kontağından oluşur[3]. 
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Şekil 1. Sabit temas tarafında buhar kalkanı olan bir vakum kesicinin kesiti[3]. 

 

3.RMF VE AMF KONTAKLARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Kontaklar birbirinden ayrılma aşamasında meydana gelen ark üzerinden geçen akım ilk akım 

sıfır oluncaya kadar akar. Bu akım sıfır olduğunda ark söner ve maden buharı elektrotlar ile 

yoğunlaşma ekranı üzerinde yoğunlaşır. 10 kA den yüksek ark sönmez. Bunu önlemek için 

kontaklara özel bir biçim verilerek akım yolu değiştirilir ve oluşacak manyetik alan etkisi ile 

ark elektrot çevresinde döner. Bunun sonucunda kontak yüzeyinde sadece bir noktanın aşırı 

ısınmasının önüne geçilmiş olur. Akım sıfıra yakın olduğunda bu döner ark yayılmış ark biçimi 

alır. Bu yöntem sayesinde kesicinin açma yeteneği yükseltilmiş, kontakların az aşınmasına ve 

kesme aralığının süratle yalıtkan duruma geçmesi sağlanmış olur[4]. 

 
a-Radial Manyetik alan (RMF)          b-  Eksenel manyetik alan(AMF) 

Şekil 2.  RMF ve AMF kontakların çalışma prensibi [2]. 

 

I:Akım 

B:Manyetik alan dağılımı 

F:Azimutal elektromanyetik kuvvet 

 Anahtarlama kapasitesini iyileştirmenin bir yolu, kontak geometrisini değiştirmektir. (Elektrot 

geometrisi manyetik alanlar oluşturur, bu nedenle bu tür değişiklikler arkın davranışını etkiler.) 

Yakın zamana kadar firmalar, devre kesiciler için vakum kesicilerinde her zaman spiral 

kontaklar kullanmıştır. Bu kontaklar bir radyal manyetik alan (RMF) oluşturur, bu da azimutal 
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bir elektromanyetik kuvvetin büzülmüş vakum arkına etki etmesine neden olur.  Daralan ark, 

temasın yüzeyi üzerinde hızla hareket eder. Bu yüksek hız, daha az temas erozyonu olmasını 

sağlar ve ayrıca mevcut kesme kapasitesini önemli ölçüde artırır[2]. 

Vakum kesicilerin anahtarlama kapasitesi, eksenel manyetik alan (AMF) oluşturan kontak 

sistemleri kullanılarak da artırılabilir. Arktaki akımın akışına paralel bir manyetik akı 

yoğunluğu uygulandığında, akışa dik yük taşıyıcıların hareketliliği önemli ölçüde azalır. Bu, 

özellikle iyonlardan daha küçük bir kütleye sahip elektronlar için geçerlidir. Elektronlar 

manyetik kuvvet çizgileri etrafında dönerler, böylece arkın daralması daha yüksek akımlara 

doğru kaydırılır. Ark, dağınık bir ışıkla yanar ve elektronların enerji beslemesi azalır. Bu aynı 

zamanda, RMF kontaklarından daha düşük olan ark voltajıyla da gösterilir. 

RMF kontak sisteminin avantajı basit fiziksel yapısında yatmaktadır. Kapalı durumda akımın 

doğrudan gövde aracılığıyla kontaklardan akar, böylece nominal akımda vakum kesici için daha 

düşük güç kayıpları sağlanır. 

 

4.MODEL TASARIMI VE ELEKTRİK ALAN SİMÜLASYONU 

4.1.Model Tasarımı 

Model tasarımı sırasında Autocad ve Ansys Maxwell yazılımlarından faydalanılmıştır. Autocad 

te çizilen kontak yapıları Ansys maxwell e import edilerek geliştirilmiştir. Malzeme tipi olarak 

bakır kullanılmıştır. 

 
a-Radial Manyetik alan (RMF)             b- Eksenel manyetik alan(AMF) 

Şekil 3. RMF ve AMF kontaklarının 3D tasarımları (a-b). 
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4.2.Elektrik alan Simülasyonu 

Sonlu elemanlar metodu kullanılarak RMF ve AMF kontak tiplerinin 3D modeli geliştirildi ve 

elektrostatik analiz yapılarak ark odasında meydana gelen elektrik alan simülasyonu yapılarak 

şekil 3,4 te gösterilmiştir. Analiz sonucunda AMF kontak tipinin RMF kontak tipine göre daha 

az ve daha düzgün elektrik alan yaydığı gözlemlendi. Şekil 5-a de görüldüğü gibi AMF kontağın 

Elektrik alan vektörleri Y ekseni boyunca daha düzgün iken, şekil 4-a deki RMF kontağının 

elektriksel alan vektörleri daha dağınıktır. Yine Şekil 5-b de AMF kontağında görüldüğü gibi 

elektrik alan dağılımı, şekil 4-b deki RMF kontağının elektriksel alan dağılımına göre daha 

düzgün olduğu görülmektedir. 

 

 
a-RMF  Elektrik alan vektörel dağılımı           b-RMF  elektrik  alan dağılımı 

Şekil 4.  RMF kontak elektriktriksel alan dağılımı ve vektörel gösterimi (a-b). 

 
a-AMF  Elektrik alan vektörel dağılımı                    b-AMF  elektrik  alan dağılımıŞekil 5.  AMF kontak 

elektriktriksel alan dağılımı ve vektörel gösterimi (a-b). 
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5.SONUÇ 

Bu yazıda, Eksenel ve Radyal manyetik alan üreten RMF ve AMF kontak tipli vakum 

kesicisinin ark söndürme odası içindeki elektrik alanını hesaplamak ve analiz etmek için sonlu 

elemanlar analiz yazılımı ANSYS Maxwell kullanılmıştır. Simülasyon sonuçları, kontakların 

geometrik yapısının elektrik ve manyetik alan üzerine önemli etkileri olduğu ve ark odalarında 

meydana gelen elektriksel alan dağılımı, AMF kontak tipinde daha düzgün ve daha az olduğu 

şekillerde görülmektedir. Sonuçlar, kontak yapılarını geliştirerek daha düzgün elektrik alanı 

elde edebileceğimizi göstermiştir.  
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ÖZET 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hem insanların yaşam standartları iyileşmiş hem de daha hızlı 

ve güvenilir ulaşım araçları gündeme gelmiştir. Günümüzdeki ulaşım sektöründe önemli bir 

yere sahip olan uçakların birçok avantajı olmakla birlikte bazı dezavantajları da mevcuttur. Bu 

dezavantajlardan biri de uçaklardan salınan emisyonların havayı kirleterek çevre ve canlılar 

üzerinde zararlı etki oluşturmasıdır.  Bu çalışmada, Malatya Erhaç Havalimanına iniş ve kalkış 

yapan uçaklardan kaynaklanan emisyonların çevresel etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda 2016 yılı içerisinde havalimanına inen ve havalimanından kalkan 

uçaklardan salınan CO2, HC, CO ve NOx emisyonları IPCC metodolojisi ve Tier 2 yöntemi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda hava limanına iniş ve kalkış yapan sivil uçak 

tiplerine göre LTO (Landing and Take Off) sayıları, uçuş fazlarına göre CO2, HC, CO, NOx 

emisyon değerleri ve LTO sayılarına göre yakıt tüketimleri belirlenerek irdelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre 2016 yılı içerisinde en yüksek LTO sayısına sahip olan B738 tip uçak için 

toplam ilgili emisyon değerleri içindeki CO2 oranı %66, HC oranı %46, CO oranı %62 ve NOx 

oranı %65 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2016 yılında Malatya Erhaç havalimanını kullanan 

uçakların çevre havaya saldıkları yıllık toplam CO2 emisyonu miktarı 14.097,77 ton, HC 

emisyonu miktarı 5,215 ton, CO emisyonu miktarı 39,451 ton ve NOx emisyonu miktarı ise 

63,653 ton olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Malatya Erhaç Havalimanı, Uçak emisyonları, Uçak tipleri, LTO safhaları 
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF AIRCRAFT EMISSIONS 

 

 

ABSTRACT 

With the development of technology, both people's living standards have improved and faster 

and more reliable means of transportation have come to the fore. Airplanes, which have an 

important place in today's transportation sector, have many advantages, but there are also some 

disadvantages. One of these disadvantages is that emissions from airplanes pollute the air and 

cause harmful effects on the environment and living things. In this study, it is aimed to 

investigate the environmental effects of emissions from airplanes landing and taking off at 

Malatya Erhaç Airport. For this purpose, CO2, HC, CO and NOx emissions emitted from 

airplanes that landed and departed from the airport in 2016 were calculated using the IPCC 

methodology and Tier 2 method. In the calculations, the LTO (Landing and Take Off) numbers 

according to the types of civil aircraft landing and taking off at the airport, CO2, HC, CO, NOx 

emission values according to the flight phases and fuel consumptions according to the LTO 

numbers were determined. According to the results obtained, the CO2 rate in the total relevant 

emission values for the B738 type aircraft, which had the highest LTO number in 2016, was 

66%, the HC rate was 46%, the CO rate was 62% and the NOx rate was 65%. In addition, the 

annual total CO2 emissions released by the aircraft using Malatya Erhaç Airport to the 

surrounding air in 2016 were determined as 14.097,77 tons, HC emissions were 5,215 tons, CO 

emissions were 39,451 tons, and NOx emissions were 63,653 tons. 

Keywords: Malatya Erhaç Airport, aircraft emissions, aircraft types, LTO phases. 
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GİRİŞ 

Taşıt egzoz emisyonlarından kaynaklanan çevresel problemler nüfus artışına paralel olarak 

artan taşıt sayısı ile birlikte gün geçtikçe artarak devam etmektedir.  Taşıt kaynaklı egzoz 

emisyonları kendi arasında karayolu taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar, deniz yolu 

taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar ve havayolu taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar olmak 

üzere üç kısma ayrılabilir. Günümüzde enerji kaynağı olarak taşıtlarda kullanılan yakıtların 

büyük çoğunluğu fosil kaynaklı olması nedeniyle tüm taşıtlardan kaynaklanan egzoz 

emisyonları çevre havayı kirleterek canlıların yaşamlarında olumsuz etki oluşturmaktadırlar. 

Fosil yakıtları oluşturan hidrokarbonların taşıt motorlarında yakılması esnasında gerek motor 

yapılarındaki aksaklıklar gerekse yakıtların ve havanın özelliklerinden kaynaklanan 

aksaklıklardan dolayı iyi bir yanma oluşmamaktadır. Bu kötü yanmadan dolayı da başta 

yanmamış hidrokarbon (HC) ve karbon monoksit (CO) olmak üzere karbondioksit (CO2), su 

baharı (H2O), sülfür oksit (SOx), azot oksit (NOx) ve partikül madde (PM) gibi birçok emisyon 

taşıt egzozlarından atmosfere salınarak çevre hava kirlenmektedir.  

Yeryüzünü saran gazların karışımı olarak tanımlanan ve atmosferde bulunan kuru temiz hava, 

%78,09 azot, %20,94 oksijen, %0,93 argon, %0,03 karbondioksit, %0,01 su buharı, neon, 

helyum gibi diğer gazlardan oluşmaktadır. Bu gaz bileşiminden azot ve oksijen havada daima 

belirtilen oranda bulunarak canlılar için yaşamın sürekliliğini sağlama noktasında bir denge 

unsurudur [1]. Hava kirliği, havanın doğal olarak içeriğinde bulunan gazların miktarının 

değişmesi ve istenmeyen yabancı maddelerin havaya karışarak havanın kalitesini bozması, 

insan ve diğer canlıları olumsuz yönde etkileyecek duruma gelmesi olarak tanımlanabilir [2].  

Havacılık faaliyetleri sonucunda insan sağlığını tehdit eden bir takım gaz ve partiküller şeklinde 

havayı kirleten emisyonlar gerek uçakların yerdeki gerekse havadaki hareketleri neticesinde 

oluşmakta ve bu emisyonlar çevre havayı kirletmektedir [3]. Taşıtlarda kullanılan petrol 

kaynaklı yakıtların oluşturduğu emisyonlar yanmanın özelliği ile alakalı olup kendi aralarında 

hava kirliliğinde az etkili olan emisyonlar ve çok etkili emisyonlar şeklinde iki kategoride 

incelenebilir. Birinci kategoride, içerisinde karbon ve hidrojenin bulunduğu yakıtın oksijen ile 

buluşturulup tam yanma işlemi gerçekleştiğinde iki temel ürün olan karbondioksit ve su buharı 

ortaya çıkmaktadır [4]. Karbondioksit gazı küresel ısınmanın en önemli etkeni olan sera gazı 

olarak bilinmektedir. Petrol türevli yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan en önemli emisyon 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Su buharı ise yakıtta bulunan hidrojenin oksijen ile buluşması 

sonucunda oluşmaktadır. Uçakların havada iken egzoz çıkışında oluşturdukları ize su buharı 

sebep olmaktadır. İkinci kategorideki emisyonlara ise, karbon monoksit, azot oksit, yanmamış 

hidrokarbonlar, sülfür dioksit gazları örnek olarak verilebilir. Bu emisyonların ortaya çıkma 
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miktarı, motorun tipine, kullanılan yakıt çeşidine ve yanma odası yapısına göre değişmektedir. 

Karbon monoksit gazı (CO) eğer yanma tam gerçekleşmezse ortaya çıkmaktadır. Genellikle 

motor ilk çalıştırmada ve motorun düşük devirlerinde gözlenmektedir. Yanmamış 

hidrokarbonlar da (HC) motorun düşük devirlerinde ortaya çıkmaktadır. Azot oksitler (NOx) 

ise motorun yüksek devirlerinde oluşmaktadır.  

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Türkiye’nin büyük şehirlerinden biri olan Malatya ili, kayısı yetiştiriciliğinin ve ticaretinin 

merkezi olması nedeniyle birçok yerli ve yabancı tarafından ziyaret edilmektedir. Bu nedenle 

Malatya Erhaç Havalimanı için yoğun bir uçuş trafiğine sahip olduğu söylenebilir. 2016 yılında 

Malatya Erhaç Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçak sayıları ve uçak tipleri şekil 4’ de 

verilmiştir. Uçakların havaalanı ve çevresine yaydığı kirletici emisyonlar, ICAO’nun 

yayınlamış olduğu motor egzoz emisyonlarına ait veriler ve LTO döngüsü kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yöntemindeki girdiler, LTO çevrimindeki uçuş fazlarına, uçuş 

fazlarında geçen sürelere ve itki gücü ayarına bağlı olmakla birlikte motor egzoz emisyon veri 

bankasındaki yakıt akış oranlarına ve emisyon indekslerine de bağlıdır.  

LTO (Landing and Take Off) Döngüsü 

Uçak emisyonlarının hesaplamaları yapılırken bilinmesi gereken verilerden biri de LTO 

sayısıdır. Uçakların her bir uçuş faaliyeti için gerçekleştirdikleri ve 3.000 feet yüksekliğin 

altındaki iniş/kalkış fazları “LTO (Landing and Take-Off) döngüsü” olarak tanımlanmıştır [3]. 

Şekil 1’de LTO döngüsünün aşamaları gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. LTO (Landing and take-off) döngüsü [5]. 
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LTO döngüsü, kalkış taksisi (taksi-out), kalkış (take-off), tırmanma (climb), yaklaşma 

(approach) ve iniş taksisi (taksi-in) olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Kalkış taksisi, 

motorların çalıştırılmasıyla beraber uçağın park pozisyonundan ayrılarak pist başına geldiği ana 

kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Kalkış aşaması, uçağın pist başından yerden teker kesmesi 

sürelerini ifade etmektedir. Tırmanma aşaması, uçağın kalkış safhasından sonra karışım 

yüksekliği olarak tarif edilen 3.000 feet (1.000 metre) irtifaya kadar geçen süreyi 

kapsamaktadır. Yaklaşma aşaması, uçağın karışım yüksekliğinden piste inişini gerçekleştirmesi 

ve pist sonuna kadar geçen süreyi ifade etmektedir. İniş taksisi aşaması ise, pist sonuna gelen 

uçağın pisti terk ederek park pozisyonuna geçerek motorları kapatmasına kadar geçen süreyi 

kapsamaktadır. Uçak motorları bu belirlenen LTO döngüsü aşamalarında farklı itki ayarlarında 

çalışmaktadır. Çizelge 1’de referans alınacak LTO döngüsü yer almaktadır. 

Çizelge 1. Referans alınacak LTO döngüsü [6]. 

LTO Aşaması Zaman (dk.) İtki Gücü (%) 

Taksi-out 19 7 

Kalkış (Take-off) 0,7 100 

Tırmanma (Climb) 2,2 85 

Yaklaşma (Approach) 4 30 

Taksi-in 7 7 

 

IPCC Metodolojisi 

1972 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP-United Nations Environment 

Programme) ile 1950 yılında kurulan Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO-World 

Meteorological Organization) ortak girişimiyle 1988 tarihinde Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change) kurulmuştur. IPCC’nin 

(Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) görevi uzman kadrosuyla iklim değişiklikleri ile 

ilgili bilimsel değerlendirmeler yaparak bu değerlendirmeleri raporlaştırmaktır.  

Havacılıkta emisyon envanteri IPCC’nin yayınlamış olduğu kılavuzlara göre belirlenmektedir. 

IPCC Havacılık sektöründen kaynaklanan emisyonların hesaplanması için 2006 yılında 

yayınlanan Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri Kılavuzu’nun Enerji başlıklı ikinci cildinin 

Mobil Yanma alt başlığındaki Sivil Havacılık konusundan istifade edilmektedir [6]. 

IPCC Emisyon Hesaplama Yöntemleri 

Uçaklardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının hesaplanması için üç tane yaklaşım 

belirlenmiştir. Bu hesaplama metotları basit, ileri ve detaylı olarak belirlenmiştir. Uçak 

emisyonlarının hesaplanmasında IPCC tarafından önerilen ‘‘Tier Yaklaşımları’’ 
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kullanılmaktadır. Tier metotlarının da Tier 1, Tier 2 ve Tier 3 olmak üzere çeşitleri 

bulunmaktadır.  

Tier 1 metodunda uçak emisyonları tüm uçuş periyotlarının yani hem LTO döngüsündeki hem 

de seyir irtifasındaki faaliyetleri boyunca motorların tüketmiş olduğu yakıt miktarından 

kaynaklanan emisyon değerleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Tier 1 yaklaşımında kullanılan 

formül aşağıda verilmiştir [5]. 

Emisyon Miktarı (E) = Kullanılan Yakıt Miktarı (F) * Emisyon Faktörü (EF)  

Tier 2 metodunda uçak tiplerinin temin edildiği durumlarda LTO döngülerinin kullanılarak 

uçak emisyonlarının hesaplandığı yöntemdir. Bu hesaplama yönteminde uçak tiplerine göre 

LTO döngüleri hesaplanırken uçağın cruise uçuşu yani karışım yüksekliği olarak ifade edilen 

3.000 feet irtifanın üzerindeki seyir faaliyetleri hesaba katılmamaktadır. Tier 2 yönteminin 

uygulanabilmesi için hem LTO döngüsü sayısı ve kullanılan uçak motoru tipinin bilinmesi 

gerekmektedir. Tier 2 yaklaşımında kullanılan formül aşağıda verilmiştir [5].  

Emisyon Miktarı (E) = İniş ve Kalkış Sayısı (LTO) * Emisyon Faktörü (EF)  

Çizelge 2’de uçak tipleri ve motor modellerine göre emisyon faktörleri verilmiştir. 

Tier 3 metodu Tier 1 ve Tier 2 metoduna göre daha ayrıntılı hesaplama yöntemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gerçekleşecek olan bir uçuş için uçağın kullandığı motor bilgileri yanında hem kalkış yapılan 

hem de iniş yapılacak havaalanı bilgilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleşmekte olan uçuş 

güzergâh mesafeleri ve uçuşun aşamaları, iniş kalkış yapılacak havaalanı bilgileri ve bunların 

yanında uçağa takılan motor tipi bilgileri bilinince emisyon miktarları belirlenmektedir. 

Dolayısıyla farklı uçuş aşamalarında emisyon miktarları değişkenlik göstermektedir [5]. 

2016 Yılına Ait Uçak Emisyonları 

Bu başlık altında Malatya Erhaç Havalimanı için 2016 yılına ait ay bazında uçak trafiği ve 

taşınan yolcu sayıları verilecek, LTO sayıları uçak tiplerine göre belirlenip her bir uçak tipi için 

uçuş fazlarına göre HC, CO ve NOx emisyon değerleri hesaplanacaktır. Ayrıca LTO sayılarına 

göre CO2, SOx, H2O, PM emisyonları ve uçakların tüketmiş oldukları yakıt miktarları da bu 

başlık altında verilmiştir. İlgili yıla ait veriler Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü’nden (DHMİ) temin edilmiştir. 2016 yılında Malatya Erhaç Havalimanını kullanan 

ticari amaçlı uçak tipi sayısı 9 olarak verilmiş ve en çok kullanılan uçak marka ve modelleri 

Boeing 738 ve Airbus A320 olmuştur. 
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Şekil 2. 2016 yılı Malatya Erhaç Havalimanı iç hat, dış hat ve toplam uçak trafiği değerleri 

 

Şekil 2’ de 2016 yılına ait Malatya Erhaç Havalimanı için aylara göre iç hat, dış hat ve toplam 

uçak trafiği sayıları görülmektedir. Grafik incelendiğinde, uçuş sayılarının temmuz ayı hariç 

diğer ayların birbirine yakın değerde olduğu görülmektedir. 2016 yılı temmuz ayı 239 adet uçak 

trafiği ile en düşük LTO sayısına, eylül ayı ise 496 sefer sayısı ile en yüksek LTO sayısına sahip 

ay olmuştur. 2016 yılı için toplam iç hat sefer sayıları 5.097 adet, dış hat sefer sayıları 65 adet 

ve toplam uçak trafiği ise 5.162 adet olarak belirlenmiştir. Toplam uçak trafiği içinde dış hat 

uçak trafiğinin sadece %1,26 olduğu görülmektedir.  

 

 
Şekil 3. 2016 yılında Malatya Erhaç Havalimanı iç hat, dış hat ve toplam yolcu sayıları. 

 

Şekil 3’de 2016 yılı için aylara göre iç hat, dış hat ve toplam yolcu sayıları verilmiştir. Grafiği 

incelediğimizde Malatya Erhaç Havalimanını kullanan toplam iç hat yolcu sayısı 783.872, dış 

hat yolcu sayısı 5.908 ve toplam taşınan yolcu sayısı ise 789.780 olduğu bilinmektedir. Toplam 

iç hat yolcu sayısının toplam yolcu sayısındaki oranı %99,25 olmaktadır. Aylık taşınan yolcu 

sayısının temmuz ayı hariç diğer aylarda benzerlik gösterdiği söylenebilmektedir. 2016 yılında 

en fazla yolcunun taşındığı ay 73.463 yolcu sayısı ile eylül ayı olmuştur. En az yolcunun 

taşındığı ay 36.429 yolcu sayısı ile temmuz ayı olmuştur. 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

İç Hat 437 424 445 429 453 430 233 414 484 471 438 439

Dış Hat 9 7 4 6 0 2 6 15 12 2 0 0

Toplam 446 431 449 435 453 432 239 429 496 473 438 439
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Şekil 4. 2016 yılında Malatya Erhaç Hava Limanı’nı kullanan uçak tiplerinin dağılımı 

 

Şekil 4’de 2016 yılında Malatya Erhaç Havalimanını kullanan uçakların tiplerine göre LTO 

sayıları görülmektedir. Grafik incelendiğinde Malatya Erhaç Havalimanına iniş/kalkış yapan 

uçakların büyük çoğunluğunu %66 ile B738 tipi uçak oluşturmaktadır. İkinci olarak %23 oranı 

ile A320 tipi uçak ve en az LTO sayısı olan uçak tipi B734 olmuştur. 

 

 
Şekil 5. 2016 yılında Malatya Erhaç Havalimanı’nı kullanan uçak tiplerinin emisyon değerleri 

Şekil 5’de 2016 yılında Malatya Erhaç Havalimanını kullanan uçakların tiplerine ve LTO 

sayılarına göre HC, CO ve NOx emisyonları kg/y olarak verilmiştir. Grafik incelendiğinde tüm 

bu emisyon değerlerinin LTO sayısı ile doğru orantılı bir şekilde arttığı görülmektedir. Emisyon 

değerlerini etkileyen bir diğer unsur da her bir uçak tipinin kullanmış olduğu motor modeline 

göre motor bilgi bankasında belirlenmiş olan emisyon faktörleridir. En yüksek LTO sayısına 

sahip olan B738 tip uçak için toplam ilgili emisyon değerleri içindeki HC oranı %46, CO oranı 

A319; 58; 1%

A320; 1149; 23%

A321; 478; 9%

A333; 8; 0%

A343; 4; 0%

B734; 2; 0%

B738; 3371; 66%

B739; 4; 0%

E190; 56; 1%

2016 yılı LTO Sayıları
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A319 A320 A321 A333 A343 B734 B738 B739 E190

LTO Sayısı 58 1.149 478 8 4 2 3.371 4 56

HC 113,68 1.884,36 678,76 16,8 15,6 1,44 2.427,12 2,88 75,04

CO 550,42 9.479,25 4.555,34 169,52 100,92 14,14 23.832,97 28,28 720,72

NOx 432,68 12.960,72 7.992,16 282,56 139,24 24,6 41.463,30 49,16 309,12

2016 Yılı Emisyonlar (kg/y)

LTO Sayısı HC CO NOx
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%62 ve NOx oranı %65 olarak hesaplanmıştır. 2016 yılında Malatya Erhaç havalimanını 

kullanan uçakların çevre havaya saldıkları toplam HC emisyonu 5.215,68 kg/y, CO emisyonu 

39.451,56 kg/y, NOx emisyonu ise 63.653,54 kg/y olarak hesaplanmıştır. 

 

 
Şekil 6. 2016 yılı için uçak tiplerine göre CO2 emisyon değerleri (kg/y). 

 

Şekil 6’da 2016 yılında Malatya Erhaç Havalimanını kullanan uçakların tiplerine ve LTO 

sayılarına göre karbondioksit (CO2) emisyonu kg/y olarak verilmiştir. Grafik incelendiğinde en 

yüksek LTO sayısına sahip olan B738 tip uçak için toplam karbondioksit emisyonu içindeki 

CO2 oranı %66, ikinci olarak en yüksek LTO sayısına sahip olan A320 tipi uçak için CO2 oranı 

%21 olarak hesaplanmıştır. 2016 yılında Malatya Erhaç havalimanını kullanan uçakların çevre 

havaya saldıkları toplam CO2 emisyonu 14.097.770,60 kg/y olarak hesaplanmıştır. 

 

 
Şekil 7. 2016 yılı farklı uçuş fazları için uçak emisyonlarının dağılımı. 

 

Şekil 7’de 2016 yılı farklı uçuş fazları için toplam LTO sayısına göre hesaplanan HC, CO ve 

NOx değerleri görülmektedir. %7 itki gücünde ve 26 dakika olarak belirlenen taksi fazında tüm 

uçuş fazları içindeki HC oranı %93, CO oranı %93 ve NOx oranı ise %13, olarak 
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Kalkış Tırmanış Yaklaşma Taksi

HC 60,66 152,2 151,2 4851,62

CO 207,67 849,32 1.514,16 36.880,41

NOx 15.120,57 31.902,03 8.594,96 8.035,89
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hesaplanmıştır. %30 itki gücünde ve 4 dakika olarak belirlenen yaklaşma fazında tüm uçuş 

fazları içindeki HC oranı %3, CO oranı %4 ve NOx oranı ise %13 olarak hesaplanmıştır. %85 

itki gücünde ve 2,2 dakika olarak belirlenen tırmanış fazında tüm uçuş fazları içindeki HC oranı 

%3, CO oranı %2 ve NOx oranı ise %50 olarak hesaplanmıştır. %100 itki gücünde ve 0,7 dakika 

olarak belirlenen kalkış fazında tüm uçuş fazları içindeki HC oranı %1, CO oranı %0,54 ve 

NOx oranı ise %24 olarak hesaplanmıştır. 

Bu hesaplanan değerlerden anlaşılıyor ki, %7 itki gücünde ve 26 dakika olarak belirlenen taksi 

işlemi zamanında motorların hem düşük devirde çalışmasından hem de taksi süresinin uzun 

olmasından dolayı karbon monoksit ve hidrokarbon emisyon miktarı yüksek çıkmaktadır. NOx 

emisyonu ise bu fazda düşük çıkmaktadır. Motor devrinin arttığı diğer fazlarda ise NOx 

emisyonu artış göstermektedir. 

 
Şekil 8. 2016 yılı için uçak tipi ve LTO sayısına göre toplam yakıt tüketimleri (t/y). 

 

Şekil 8’de 2016 yılında LTO sayılarına ve uçak tiplerine göre tüketilen yakıt miktarları ton 

cinsinden verilmiştir. Grafik incelendiğinde 3.371 LTO sayısına göre %66,48 oranı ile toplam 

yakıt tüketimi içerisinde en fazla yakıt tüketen uçak tipi B738 olmuştur. İkinci olarak en fazla 

LTO sayısına sahip olan uçak tipi A320 olup %20,96 yakıt tüketim oranına sahiptir. 2016 

yılında Malatya Erhaç havalimanında uçakların LTO safhalarında tüketmiş oldukları toplam 

yakıt miktarı 4.469,8 t/y olmaktadır. 

Çizelge 2. 2016 yılı uçak tiplerinin LTO sayısına göre toplam emisyon değerleri 

Uçak 

Tipi 

LTO 

Sayısı 

Yakıt 

Tüketimi 

(kg) 
CO2 (kg) NOx (kg) 

SOx 

(kg) 
H2O (kg) CO (kg) HC (kg) 

PM 

(kg) 

A319 58 39.904,0 125.836,80 432,68 33,64 49.139,92 550,42 113,68 3,48 

A320 1149 937.779,33 2.953.998,57 12.960,72 792,81 1.153.469,61 9.479,25 1.884,36 80,43 

A321 478 456.968,00 1.443.560,00 7.992,16 458,88 513.419,80 4.555,34 678,76 43,02 

A333 8 17.344,64 54.635,52 282,56 14,56 21.333,84 169,52 16,80 1,28 

A343 4 8.079,56 25.450,60 139,24 6,80 9.937,84 100,92 15,60 2,00 

B734 2 1.762,20 5.550,94 24,60 1,48 2.167,50 14,14 1,44 0,14 

B738 3371 2.970.188,10 9.356.109,37 41.463,30 2.494,54 3.653.321,25 23.832,97 2.427,12 235,97 

B739 4 3.528,00 11.120,00 49,16 3,52 4.358,40 28,26 2.89 0,32 

E190 56 34.272,00 121.508,80 309,12 34,16 47.443,20 720,72 75,04 2,24 

A319 A320 A321 A333 A343 B734 B738 B739 E190

LTO Sayısı 58 1149 478 8 4 2 3.371 4 56

Yakıt Tüketimi (ton) 39,91 937,78 456,97 17,34 8,08 1,62 2.970,19 3,51 34,42

1
4

16
64

256
1024
4096

16384

2016 Yı l ı  Yakıt  Tüket imleri  ( t /y )

577



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Çizelge 2’de 2016 yılında Malatya Erhaç havalimanını kullanan uçakların tiplerine göre LTO 

sayıları, yakıt tüketimleri, karbondioksit (CO2), azot oksit (NOx), sülfür oksit (SOx), su buharı 

(H2O), karbon monoksit (CO), hidrokarbon (HC) ve partikül madde (PM) emisyon değerleri 

toplu halde verilmiştir.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, 2016 yılı içerisinde Malatya Erhaç Havalimanı'nı kullanan uçaklardan 

kaynaklanan kirletici emisyonlar arasında yer alan başta CO2, CO, HC ve NOx, emisyonları 

olmak üzere hava içerisindeki tüm kirletici emisyonlar dikkate alınarak hesaplama tahminleri 

yapılmıştır. Hesaplamalarda elde edilen sonuçlara göre, 2016 yılı içerisinde Malatya Erhaç 

Havalimanını kullanan toplam iç hat yolcu sayısı 783.872, dış hat yolcu sayısı 5.908 ve toplam 

taşınan yolcu sayısı ise 789.780 olmuştur.  Yıl boyunca taşınan yolcu sayısı aylar itibariyle 

birbirine yakın olmakla birlikte aylık taşınan yolcu sayısının temmuz ayı hariç diğer aylarda 

benzerlik gösterdiği söylenebilmektedir. 2016 yılında en fazla yolcunun taşındığı ay 73.463 

yolcu sayısı ile eylül ayı olmuştur. En az yolcunun taşındığı ay 36.429 yolcu sayısı ile temmuz 

ayı olmuştur. Ayrıca, 2016 yılı içerisinde en yüksek LTO sayısına sahip olan B738 uçak tipi 

2.970,19 ton yakıt tüketerek çevre havaya en fazla emisyon salınımı yapmıştır.  B738 tipi 

uçaktan kaynaklanan toplam emisyon değerleri içindeki CO2 oranı %66, NOx oranı %65, CO 

oranı %62 ve HC oranı %46 olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber, aynı yıl içerisinde 

Malatya Erhaç Havalimanı’nı kullanan uçakların çevre havaya saldıkları yıllık toplam CO2 

emisyonu miktarı 14.097,77 ton, HC emisyonu miktarı 5,21 ton, CO emisyonu miktarı 39,45 

ton ve NOx emisyonu miktarı ise 63,65 ton olup bu emisyonlar çevre ve canlılar için zararlı 

etkiye sahip olacağı sonucuna varılmıştır.  
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ÖZET 

Hızla gelişen imalat metotları ile birlikte endüstride kullanılan metaller, gün geçtikçe yerini 

daha kolay imal edilen, daha az maliyetli ve daha ileri seviye niteliklere sahip kompozit 

malzemelere bırakmaktadır. Yeni nesil kompozit – nanokompozit malzemelerin kullanım alanı 

hızla artmaktadır. Bu polimer malzemelerin kullanılmasının planlandığı uçak yapısallarından 

biri de aviyonik kutulardır. Aviyonik şasilerin imalatında hâlihazırda polimer, bakır ve/veya 

alüminyum malzemeler kullanılmaktadır. İlgili kutuların yüksek irtifada görev yapan 

platformlarda çevresel sıcaklık koşullarından korunması için bu kutuların sıcaklığının belirli bir 

değer aralığında sabit tutulması gereklidir. Alüminyumdan imal edilen şasi yapıları, sıcaklık 

koşullarını karşılamak için soğutma sistemi kullanmak mecburiyetindedir. Görev esnasında 

enerji ihtiyacının kritik olduğu hesaba katıldığında aviyonik sistemlerinin sıcaklık isterlerini 

karşılamak için kullanılacak enerji seviyesini düşürmek büyük önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada, ilgili kutuların ısıl kontrolü için farklı elektriksel ve termal özelliklerin ölçüleceği 

bir adet aday nanokompozit malzemelerin termal analizi gerçekleştirilerek hâlihazırda 

kullanılan alüminyum malzemelerin ısıl karakterizasyon özellikleri ile karşılaştırılmıştır.  

Aviyonik kutu özelinde, nanokompozit katkılı polimer malzemeden üretilen kutunun ısıl 

katsayısının geleneksel üretim metotları kullanılarak alüminyum malzemenden üretilen 

aviyonik kutudan daha iyi ısıl performans göstermesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak, söz 

konusu yeni nesil katkılı polimer malzemelerin aviyonik kutularda kullanımı için model teşkil 

edecek malzeme karakterizasyonu planlanması mümkün kılınacaktır. Bu çalışma ile birlikte, 

havacılık sektörünün en önemli hedeflerinden olan malzeme hafifletme ve enerji verimliliği 

hususlarında iyileştirme sağlanacağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Aviyonik kutu, Isıl Değer, Nanokatkılandırma, 

Nanokompozit,  Polimer Matris 
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COMPARISON OF NANOADDITIVE COMPOSITE MATERIAL AND ALUMINUM 

MATERIAL THERMAL COEFFICIENTS FOR MANUFACTURING AN AVIONICS 

BAY 

 

 

 

ABSTRACT 

With rapidly developing manufacturing methods, metals used in the industry are being replaced 

by composite materials that are easier to manufacture, less costly and have enhanced properties. 

The usage area of novel composites – nanocomposites – is increasing rapidly in various 

applications. One of the aerospace structures for which these materials are studied is the 

avionics bay. Polymers, copper and / or aluminum materials are currently used in the 

manufacturing process of these aerospace structures. In order to protect the related bays from 

environmental temperature conditions on platforms operating at high altitudes, the temperature 

of them must be kept within a certain value range correlated to the operating conditions of the 

used avionics. Bay structures made of aluminum require an environmental control system to 

meet temperature conditions. Considering that the energy need is critical during the mission, it 

is of great importance to reduce the energy level to be used to meet the temperature 

requirements of the avionics system. In this study, thermal analysis of one candidate 

nanocomposite material, in which various measured electrical and thermal properties applied 

for the thermal control of relevant bays. Subsequently, a comparison with thermal properties of 

currently used aluminum materials is presented. It is aimed that the thermal coefficient of the 

box made of nanoadditive polymer material will show improved thermal performance than the 

avionic bay produced from aluminum material using traditional production methods. As a 

result, it will be possible to plan material characterization that will serve as a model for the use 

of the new generation polymer materials in avionic bays. With this study, it is predicted that 

material lightening and energy efficiency, which are among the most important goals of the 

aviation industry, will be improved.  

Keywords: Aluminum, Avionics Bay, Heat coefficient, Nanoadditive, Nanocomposite, 

Polymer Matrix 
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1. GİRİŞ 

Gelişen teknoloji,  kompozit malzemelerin kullanım alanları giderek artırmaktadır. Gerek düşük 

özgül ağırlıkta olmaları gerekse istenilen dayanım özelliklerini görece daha kolay üretim 

metotlarıyla sağlamaları açısından kompozit malzemeler sanayide daha sık tercih edilir hâle 

gelmiştir [1]. Dolayısıyla ürün hafifletmenin temel hedeflerden biri olduğu havacılık ve uzay 

platformunda kompozit – nanokompozit malzeme kullanımının artması beklenen bir sonuçtur.  

Yeni nesil kompozit – nanokompozit malzeme kullanımının planlandığı uçak yapısallarından 

biri de aviyonik şasilerdir. Aviyonik kelime kökeni olarak havacılık(aviation) ve 

elektronik(electronics) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş bir havacılık terimidir. Aviyonik 

sistemler, çok küçük hacimlerde, sensör, kablolama, işlemciler gibi elemanların birbirine 

entegrasyonunun sağlandığı ve uçuşun elektronik yapısının temelini oluşturan yapılardır. Şekil 

1.1’de bir örneği gösterilen aviyonik kutular, hava araçlarının en kritik yapılarından biridir. 

Kısaca, söz konusu kutunun içinde bulunan aviyonik sistemlerin elektromanyetik dalgalardan, 

mekanik darbelerden ve çevresel koşullardan korunması için yüksek irtifada görev yapan 

platformlarda çevresel sıcaklık koşullarından muhafaza edilmesi için (yüksek ve düşük 

sıcaklık) hâlihazırda, bakır ve/veya alüminyumdan yapılan bu kutuların soğutulması büyük 

önem arz etmektedir. Aviyonik kutuların kapasitesi arttıkça termal açıdan sağlanması gereken 

koşullar da zorlaşmaktadır [2].  

 

 

.  

 

 
Şekil 1.1 Bir aviyonik kutu örneği [17] 

 

Aviyonik şasinin çalışma gereksinimlerinin sağlanması için, görev icrası esnasında ısı artışı 

kaynaklı aykırı bir sorunla karşılaşılmaması gerekmektedir. Kutunun çalışma gereksinimleri 

(isterleri) arasında, mevcut sıcaklığı belirli değerler arasında tutması bulunmaktadır. 

Hâlihazırda, kutunun alüminyum malzemeden imal edilmesi halinde, içerisinde ısı üretimi 
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gerçekleşen kutunun sıcaklığı, işletim sırasında belirlenen üst limitlerin yukarılarına 

çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, aviyonik şasilerin ısıl kontrolü için farklı elektriksel ve termal özelliklerin 

ölçüleceği iki aday malzemenin termal analizi gerçekleştirilecektir. Bunlardan ilki 6061 

alaşımlı alüminyum malzemesi olacaktır. 6061 Alüminyum alaşımının ısı iletim katsayısının 

sıcaklık değerine bağlı olarak yaklaşık 170-190 W/mK olduğu bilinmektedir [3]. 

Isı iletim katsayısı ve kutu içi sıcaklığın karşılaştırılacağı bir diğer malzeme ise 

nanokatkılandırılmış kompozit malzeme olacaktır. Güncel çalışmalarda, nanomalzeme katkısı 

ile birlikte elektriksel ve termal iletkenliğin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. 

Karbon bazlı nano malzemeler [4]; grafit [5], karbon nanotüp [6], siyah karbon [7], grafen [8-

10], nano boyutta metaller [11] (Ag, Cu, Al), seramik eklentiler (TiO2, AlN, BN, Si, ZrB2)[12] 

gibi değişken malzemeler farklı amaçlar için katkılandırılmaktadır [13]. Epoksi reçinesine 

daldırılmış Karbon Fiber (VGCF) yüksek ısı iletim katsayısı değeriyle dikkat çekmektedir. 695 

W/mK gibi yüksek bir ısı iletim değerine sahip olan bu nanokompozit bu çalışmada 6061 

alaşımlı alüminyum ile kıyaslanacak ve termal analiz sonuçları değerlendirilecektir [14]. 

 

3. METOT ve YÖNTEM 

Bu çalışmada mevcutta alüminyum malzemeden imal edilen kutu ile polimer kompozit 

malzemeden üretilen aviyonik kutunun ısı iletim değerleri ve sıcaklık çıktıları 

karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmada Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımı olan 

ABAQUS CAE programından yararlanılmıştır.  

3.1. Deney Tasarımı ve Kabuller 

Bu çalışmada yapılacak analizde aviyonik sistem muhafazası için hâlihazırda kullanılan 6061 

alaşımlı alüminyum ve kullanılması öngörülen nanokatkılandırılmış kompozit kıyaslanacaktır. 

İhtiyaç duyulan kutu 20x20x40 cm3 boyutlarında, herhangi bir soğutma sistemi içermeyen bir 

yapı olacaktır. Kutunun dış ortam sıcaklığı hava aracının farklı konumlarına göre değişkenlik 

göstereceği için çeşitli olacaktır. Bu sıcaklıklar hava aracının maruz kalacağı en yüksek ve en 

düşük sıcaklıklar arasında tayin edilmiştir. Sırasıyla; -30oC, -10oC, 10oC, 30oC için analizler 

yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir. Ayrıca analizde ısı transferinin kararlı halde 

(steady-state) gerçekleştiği kabulü yapılmıştır. 

Isı transferi simülasyonu yapılacak olan ABAQUS CAE programı termal problemler için 

aşağıdaki genel denklemi çözerek analizi sonuçlandırmaktadır; 
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∫ δθ [ ρc { 
𝜕𝜃

𝜕𝑡
 + v . 

𝜕𝜃

𝜕𝐱
} - 

𝜕

𝜕𝐱
 . (k . 

𝜕𝜃

𝜕𝐱
 ) - q] dV + ∫Sq  δθ [n . k . 

𝜕𝜃

𝜕𝐱
 – qs] dS = 0 (1) 

 

Burada, θ(x,t) bir noktadaki sıcaklık, δθ(x,t) herhangi bir değişken alan, ρ(θ) akışkan 

yoğunluğu, c(θ) akışkanın özgül ısısı, k(θ) akışkanın ısıl iletkenliği, q dış kaynaklardan birim 

hacim başına eklenen ısıdır. qs sıcaklığın belirtilmediği (Sq) yüzeyi boyunca hacmin maruz 

kaldığı ısı, n yüzeyden dışarı yöndeki normal vektörü, x uzamsal konum ve t zaman, v akışkanın 

hızıdır [15]. 

Yapılacak deneyde akışkan hızı sıfıra çok yakın bir değer olduğu için v=0 kabulü yapılacaktır. 

Dolayısıyla çözülecek nihai denklem; 

 

∫Sq  δθ [n . k . 
𝜕𝜃

𝜕𝐱
 – qs] dS = 0        (2) 

 

halini almaktadır. Tablo 3.1 elde edilen tüm veriler ışığında analiz yapılacak malzemelerin 

verilerini göstermektedir. 

Tablo 3.1 Analize girecek olan malzemelerin termal ve mekanik değerleri [14,16] 

 

3.2. Termal Analiz 

Çalışma kapsamında Tablo 3.1’de belirtilen veriler ışığında analiz işlemlerine başlanmıştır. 

Aviyonik şasi gövdesinde içerisinde barındırdığı kablolama, işlemci, anakart vb. elemanlardan 

kaynaklı 250 Watt’lık ısı üretimi olmaktadır [17]. Yapılan analizlerde herhangi bir soğutma 

ünitesi kullanılmamıştır. Dolayısıyla içeride üretilen tüm ısı aviyonik kutunun duvarlarından 

dışarıya atılmaktadır. Dış ortam sıcaklık girdisinin +30oC olarak ayarlandığı analiz sonuçları, 

sırasıyla 6061 alaşımlı alüminyum ve Epoksi Matrisli VGCF malzemelerinden üretilen kutular 

için Şekil 3.1 ve Şekil 3.2’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 Alüminyum Epoksi Matrisli VGCF 

Yoğunluk (ρ) 2700 kg/m3 1700 kg/m3 

Isı iletim Katsayısı (k) 170 W/mK 695 W/mK 

Özgül Isı (Cp) 921 J/kgK 700 J/kgK 

Isı Üretimi 250 W 250 W 

Boyutlar 200 x 200 x 400 mm3 200 x 200 x 400 mm3 

Kutu Et Kalınlığı 5 mm 10 mm 
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Şekil 3.1 Alüminyum malzemeden imal edilen, içinde ısı üretimi olan aviyonik şasinin +30oC’deki sıcaklık 

dağılımı. 

 

 
Şekil 3.2 Nanokompozit malzemeden imal edilen, içinde ısı üretimi olan aviyonik şasinin +30oC’deki sıcaklık 

dağılımı. 

 

İlgili analizler ayrı ayrı -30oC, -10oC, 10oC, 30oC için yapılmış olup elde edilen veriler Tablo 

3.2’de gösterilmiştir.  

Tablo 3.2 Farklı sıcaklıklarda yapılan analiz sonuçlarına göre kutunun maksimum ve minimum 

sıcaklıkları 

SICAKLIK 

Alüminyum Epoksi Matrisli VGCF 

Max. Değer (oC) Min. Değer (oC) Max. Değer (oC) Min. Değer (oC) 

+30oC 162,36 158,34 149,96 149,04 

+10oC 150,18 146,14 137,10 136,19 

   0oC 144,16 140,10 130,74 129,82 

 -10oC 138,99 134,92 125,16 124,24 

 -30oC 137,26 133,13 121,84 120,92 
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Analiz sonucunda elde edilen veriler ışığında örnek durum için nanokatkılandırılmış kompozit 

kullanılarak imal edilen kutunun en yüksek sıcaklık değeri, herhangi bir ek soğutucu 

kullanılmadan konvansiyonel yöntemlerle üretilen alüminyum kutuya göre 13 oC seviyelerinde 

düşürülmüştür. Bu sonuç irdelenirken örnek alınan kutuların et kalınlıkları arasındaki farka da 

dikkat çekmek gerekir. Yapısal dayanım gereksinimlerini sağlaması açısından alüminyum 

kutuların et kalınlığının 5 mm seviyesinde olması yeterli iken aynı dayanımı 

nanokatkılandırılmış malzeme 10 mm ile sağlayabilmektedir. Nanokompozit malzemenin 

gerekli isterleri sağlaması açısından daha kalın olmasının, ısı transferine karşı direnç 

oluşturduğu hesaba katıldığında, nanokatkılandırılmış malzemenin ısı iletim değerini sabit 

tutarak dayanım özelliklerinin artırıldığı durumda, kutunun gerekli dayanımını daha düşük bir 

et kalınlığıyla sağlayabileceği için ısı transferi hususunda daha iyi sonuçlar elde edileceği 

aşikârdır.  

Burada göze çarpan bir diğer husus ise 6061 alaşımlı alüminyum malzeme ile 

nanokatkılandırılmış kompozit malzemeden imal edilmiş kutuda meydana gelen, Tablo 3.3’de 

gösterilen en yüksek ve en düşük sıcaklık farkıdır.  

Tablo 3.3 Farklı sıcaklıklarda yapılan analiz sonuçlarına göre alüminyum ve nanokompozit 

malzemeden imal edilen kutuların maksimum ve minimum sıcaklıkları arasındaki farklar 

Sıcaklık 
En Yüksek Sıcaklık ile En Düşük Sıcaklık Arasındaki Fark (oC) 

Alüminyum Epoksi Matrisli VGCF 

+30oC 4,02 0,92 

+10oC 4,04 0,91 

   0oC 4,06 0,92 

 -10oC 4,07 0,92 

 -30oC 4,13 0,92 

 

Bu verilerden anlaşılacağı üzere; sıcaklık farkı yüksek olan Epoksi matrisli VGCF malzeme, 

ısı iletimi konusunda daha homojen bir dağılım sağlamaktadır. Bu yeteneğinin en temel sebebi, 

yüksek seviyelerdeki ısı iletim seviyesidir. Isı iletimi homojen olduğundan, kutu içerisinde 

üretilen ısı kutunun her yerine eşit şekilde dağılarak daha efektif bir soğuma sağlamaktadır.  

 

4. SONUÇ 

Günümüzde imalat metotlarının gelişimi ve gösterdiği üstün özellikler sayesinde, kompozit 

malzemelerin endüstrideki kullanım alanları hızla artmaktadır. Havacılık sektörü, kompozit 

malzemelerin kullanımının yoğun olduğu ve bu malzemeler özelinde Ar-Ge çalışmalarının 

yapıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada hava araçlarının kritik parçalarından 

biri olan aviyonik kutular ele alınmıştır. Hâlihazırda 6061 alaşımlı alüminyumdan imal edilen 

aviyonik kutu, ısı iletimi hususunda istenilen seviyelerde olmadığından bu kapsamda 
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nanokatkılandırılmış kompozit malzemenin alüminyumun yerini alıp alamayacağı sorusuna 

cevap aranmaktadır.  

Yapılan analizler sonucunda işlem esnasında kablolama, işlemci, dış ortam sıcaklığı gibi ısıl 

yüklere maruz kalan aviyonik şasinin farklı ortam sıcaklıklarındaki termal karakterizasyonu 

incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda +30oC dış ortam sıcaklığı için alüminyum 

malzeme en yüksek 162,36oC, nanokatkılandırılmış kompozit malzeme en yüksek 149,96oC 

sıcaklığında değer sağlamıştır. Herhangi bir soğutma sistemi kullanılmadan, yalnızca malzeme 

tasarımı ile sıcaklık çıktısı 13oC azaltılıştır. Elde edilen bir diğer sonuç ise kutu içerisindeki en 

düşük ve en yüksek sıcaklık farkları olmuştur. Bu hususta alüminyum malzeme kullanımında, 

kutuda ortalama 4,04oC, nanokompozit malzeme kullanımında ise ortalama 0,92oC sıcaklık 

farkı meydana gelmektedir. Bu veriler ışığında nanokompozit malzemenin daha homojen ısı 

dağılımına imkân sağladığı bu sayede soğutma verimliliğinin daha yüksek olduğu kanısına 

varılmıştır. 

Aviyonik kutuların çalışma sıcaklıklarının belirli değerler arasında kalması gerektiği hesaba 

katıldığı zaman analiz sonucunda elde edilen sıcaklık değerleri bu isterleri karşılamamaktadır. 

Mevcut durumda yalnızca malzeme karakterizasyonu yapılarak istenilen seviyelerdeki sıcaklık 

değerleri elde edilememiştir. Kutuların görevlerini sorunsuz olarak ifa edebilmeleri için haricen 

soğutma sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında bu çalışmanın hızla ilerleyen, 

geliştirilmeye açık kompozit teknolojilerine bir örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir. 
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ABSTRACT 

This research aimed to evaluate the effect of various gluten-free flour (pseudo cereal, legume 

and seed) on the physical, some chemical and textural properties of gluten-free chips. As 

alternative gluten-free flour was used quinoa (QUF), lupine (LUF), chia (CHF), buckwheat 

(BUF) and flaxseed flour (FLF) until 20% ratio instead of corn:rice flour mixture. The lowest 

lightness, redness and yellowness values were obtained with the FFC sample. LFC sample give 

similar L* and b* values compared to the control. QFC and BFC samples gave the highest 

spread ratio values while CFC sample gave the lowest. The fracturability values of all samples 

except BFC were found to be higher than the control sample. The moisture values of chips 

samples produced from various flour changed between 5.53% and 6.54%. The ash content was 

determined a significant increase 1.22-fold with QUF, 1.13-fold with LUF, 1.37-fold with CHF, 

1.16-fold with BUF and 1.31-fold with FLF. The present results showed an increase in the 

percentage of ash content (from 3.41% to 4.67%) depending on the various flour in chips. 

Considering all the results, these pseudo cereals, legumes and seed flours can be acceptability 

as an alternative component for consumer's demand for gluten-free foods. 

Keywords: Gluten-free, chips, pseudo cereals, legumes, seeds 
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FONKSIYONEL GLUTENSİZ CİPS GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

 

 

ÖZET 

Bu araştırma, çeşitli glutensiz unların (tahıl, benzeri ürünler, baklagiller ve tohum) glutensiz 

cipslerin fiziksel ve bazı kimyasal özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Alternatif glutensiz un olarak, mısır:pirinç karışımı yerine %20 oranına kadar kinoa (QUF), 

lüpen (LUF), chia (CHF), karabuğday (BUF) ve keten tohumu unu (FLF) kullanılmıştır. En 

düşük açıklık, kırmızılık ve sarılık değerleri FFC örneği ile elde edilmiştir. LFC örneğinde, 

kontrol örneğine kıyaslandığında benzer L* ve b* değerleri bulunmuştur. QFC ve BFC 

örnekleri en yüksek yayılma oranı değerlerini verirken, CFC numunesi en düşük değeri 

vermiştir. CFC örneğinin yayılma oranı değerinde diğer örneklerden farklı olarak kontrol 

örneğine göre bir düşüş belirlenmiştir. Çeşitli unlardan üretilen cips numunelerinin nem 

değerleri %5.53 ile %6.54 arasında değişmiştir. Örneklerin kül içeriğinde, QUF ile 1.22 kat, 

LUF ile 1.13 kat, CHF ile 1.37 kat, BUF ile 1.16 kat ve FLF ile 1.31 kat bir artış tespit edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, cips örneklerinin kül değerleri çeşitli unlara bağlı olarak (%3.41'den 

%4.67'ye) bir artış göstermiştir. Tüm sonuçlar göz önüne alındığında, bu tahıl benzeri ürünler, 

baklagiller ve tohum unları glutensiz gıda üretiminde alternatif bir bileşen olarak kabul 

edilebilir. 

Anahtar kelimeler: Glutensiz, cips, tahıl benzeri ürünler, baklagiller, tohumlar 
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INTRODUCTION 

Celiac disease is a malabsorption syndrome, characterized by a small intestinal problem related 

to the immune system. The disease occurs as a result of the interaction of genetic and 

environmental factors and the consumption of wheat, rye, barley and sometimes oat products 

(Catassi and Fasano 2008, Ergin 2011). The efficient treatment of celiac disease is removed 

foodstuff with gluten from diets (Marston et al. 2016). 

Chips are an important product group in cereal-based snacks consumed by all age groups. These 

cereal-based products often contain gluten protein, which is an allergen cause. Consumption of 

these foods by individuals can be limited due to changes in eating habits and health problems. 

Gluten-free foods generally have insufficient nutritional value due to being starch-based. 

Pseudo cereal, legumes and seeds can be used to develop healthier gluten-free products with 

high nutritional value.  

Pseudo cereals have good nutritional content and potential health benefits thanks to starch, 

dietary fiber, proteins, minerals, vitamins, and phytochemicals such as saponins, polyphenols, 

phytosterols, phytosteroids, and betalains (Martínez-Villaluenga et al. 2020). 

Legumes are good sources of proteins, carbohydrates, several water-soluble vitamins and 

minerals such as calcium and iron (Kaur et al. 2007, Sreerama et al. 2012).  Legume proteins 

are rich in lysine and are insufficient in terms of sulfur-containing amino acids, so their 

consumption with cereals rich in sulfur-containing amino acids provides an important balance 

in the daily diet (De la Hera et al. 2012, Kadam et al. 2012). The high nutritional content of oils 

seeds such as flaxseed is originated from polyunsaturated fatty acids, vegetable protein, soluble 

fiber and flavonoids (Alpaslan and Hayta 2006). Many different gluten-free flours are used to 

enrich the snack type gluten-free formulations by researchers in recent years as hemp flour in 

biscuits (Korus et al. 2017), white and brown tef flour in crackers (Rico et al. 2019) and lupine 

flour in chips (Çoban et al. 2020). 

In this study, we aimed to improve the gluten-free chips using flours obtained from lupine, 

buckwheat, chia, quinoa and flaxseed. For this purpose, color, texture some chemical and 

sensory attributes of chips samples were determined. 

 

MATERIALS AND METHOD 

Materials  

Corn flour, rice flour, quinoa, lupine, chia, buckwheat, flaxseed, black pepper, red pepper, 

thyme, salt and onion powder were purchased from local markets. Hydroxypropyl Methyl 

Cellulose (HPMC) was provided from TNT Industrial (Konya, Turkey). For flour production 
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from quinoa, lupine, chia, buckwheat, flaxseed, raw materials were ground in a laboratory mill 

(Alveo, AHE.OG.01, Konya, Turkey) and sieved through a 500 μm sieve. 

 

METHODS 

Gluten-free chips production 

The recipe for the control gluten-free chip sample produced was as follows: 43.48 g corn flour, 

43.48 g rice flour, 1.30 g HPMC, 3.48 g salt, 0.26 g black pepper, 1.04 g red pepper, 0.87 g 

thyme, 6.09 g onion powder and 73 ml water. The chips dough was prepared using a Hobart 

mixer (Hobart UK, London). The obtained chips dough was divided into 2.5 g pieces and the 

dough pieces were baked in between two teflon plates for 2.5 min at 300 °C. Other gluten-free 

chips samples were produced by substituting 20% with lupine flour, buckwheat flour, chia flour, 

quinoa flour, flaxseed flour of corn : rice flour mixture. Chips samples were stored at room 

temperature until used for further analysis. Chips samples are demonstrated in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Chips samples 

(QFC: Quinoa flour chips, LFC: Lupine flour chips, CFC: Chia flour chips, BFC: Buckwheat flour chips, FFC: 

Flaxseed flour chips) 

 

Colour analysis 

Color analysis of the raw materials and chips samples was carried out using Hunter Lab Chroma 

Meter (Minolta CR-400, Osaka, Japan). Color values of the chips were recorded as L* 

(lightness), a* (redness) and b* (yellowness). a* and b* values were used to calculate the 

saturation index (SI) ([a2 + b2]1/2) and hue angle (arctan [b*/a*]). Firstly, the instrument was 

calibrated with a white reference tile. Then, the color measurement values were determined 

three times and at five different points for each sample. 
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Table 1.  Chips formulations 

Raw Materials Control LFC BFC CFC QFC FFC 

Corn flour 43.48 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 

Rice flour 43.48 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 

Lupine flour - 17.39 - - - - 

Buckwheat flour - - 17.39 - - - 

Chia flour - - - 17.39 - - 

Quinoa flour - - - - 17.39 - 

Flaxseed flour - - - - - 17.39 

HPMC 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Salt 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 

Black pepper 0,26 0,26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Red pepper 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 

Thyme 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 

Onion powder 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 

Water (ml) 73.00 90.00 90.00 75.00 67.00 65.00 

LFC: Lupine flour chips, BFC: Buckwheat flour chips, CFC: Chia flour chips, QFC: Quinoa flour chips, FFC: 

Flaxseed flour chips, HPMC: Hydroxypropyl Methyl Cellulose. 

 

Physical analysis 

Measurements of the diameter and thickness values of the chips samples were evaluated with a 

digital micrometer (0.001 mm, Mitutoyo, Minoto-Ku, Tokyo, Japan) at five different places for 

each chip and average values were calculated. The spread ratio was then calculated as diameter 

divided by the thickness of the chips samples according to Equation (1). 

Spread ratio=Diameter(mm)/Thickness(mm)                                                                           (1) 

Texture analysis 

The fracturability of the chips samples was measured using a texture analyzer (TA-XT plus, 

Stable Microsystems, England). Three Point Bend Rig was performed to measure the 

fracturability properties of gluten-free chips samples using a TA-XT2 texture analyser. The test 

conditions in this study were as follows:  Pretest speed: 1.0 mm/s, test speed: 3.0 mm/s, posttest 

speed: 10 mm/s, distance: 5 mm. 

Chemical analysis 

Moisture and ash content raw materials and chips samples were determined according to AACC 

method 44-12 and AACC Method 08-01.01 (AACC 1990). 

Statistical analysis 

All the data were expressed as means ±standard deviation. Statistical analyses were performed 

using the Statistical software JMP 5.0.1 (SAS Institute). The averages of the main variation 

sources were compared at p < .05 level. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Colour values of raw materials are shown in Table 2. L* values of raw materials changed 

between 50.92 and 93.23. COF, RIF, QUF and LUF had higher L* values than others. The 
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lowest L* values were determined with CHF and FLF. The highest a* value was determined in 

BUF and FLF, while the lowest a* value was found in LUF. As expected, COF (33.24) and 

LUF (34.14) gave higher b* values than other raw materials due to having naturally high levels 

of carotenoid pigment (Ghezlou 2000). Similarly, Yaver and Bilgiçli (2021) found that the b* 

value of debittered lupin flour was 31.25. Hue angle and saturation index values ranged between 

77.63-97.85 and 6.66-34.19, respectively (Table 2). Saturation index differences were due to 

the a* and b* values of the raw materials. Therefore, the highest saturation index value was 

obtained in LUF and this followed COF. 

Table 2. Color properties of raw materials1 

Raw  

Materials 

L* a* b* Hue  

Angle 

Saturation  

Index 

COF 89.84±2.39a -1.51±0.20de 33.24±2.38a 92.60±0.99b 33.27±0.18b 

RIF 93.23±2.64a -0.91±0.11cd 6.60±0.99c 97.85±1.56a 6.66±0.16g 

QUF 86.46±3.25a -0.26±0.06c 14.80±1.16bc 91.01±0.16b 14.80±0.07e 

LUF 84.52±3.20a -1.76±0.11e 34.14±2.76a 92.95±0.98b 34.19±0.18a 

CHF 50.92±1.98c 2.23±0.06b 12.38±1.60bc 79.79±0.35c 12.58±0.14f 

BUF 73.36±2.97b 3.44±0.08a 17.10±2.52b 78.63±0.62c 17.44±0.12d 

FLF 59.78±2.33c 4.14±0.27a 17.98±2.83b 77.03±0.63c 18.45±0.13c 
Values are the average of two measurements. Means followed by the different letters within a column are 

significantly (P < 0.05) different. COF: Corn flour; RIF: Rice flour, QUF: Quinoa flour, LUF: Lupine flour, 

CHF: Chia flour, BUF: Buckwheat flour, FLF: Flaxseed flour. 

 

Moisture and ash contents of raw materials (Corn, rice, quinoa, lupine, chia, buckwheat and 

flaxseed flour) are demonstrated in Table 3. Moisture content of raw materials varied between 

4.04 and 11.97%. The moisture content of corn flour (COF) and rice flour (RIF) was 

significantly higher than other raw materials (p<0.05).  

Table 3. Moisture and ash  properties of raw materials1 

Raw  Materials Moisture (%) Ash (%) 

COF 11.97±0.13a 0.60±0.09e 

RIF 11.70±0.17a 0.46±0.07e 

QUF 9.21±0.22c 2.40±0.16c 

LUF 8.34±0.06d 1.68±0.11d 

CHF 4.04±0.04e 4.73±0.12a 

BUF 10.71±0.20b 1.89±0.16d 

FLF 4.44±0.14e 3.37±0.04b 
Values are the average of two measurements. Means followed by the different letters within a column are 

significantly (P < 0.05) different. Ash values are based on dry matter. COF: Corn flour; RIF: Rice flour, QUF: 

Quinoa flour, LUF: Lupine flour, CHF: Chia flour, BUF: Buckwheat flour, FLF: Flaxseed flour. 

 

Ash content was determined as 0.60, 0.46, 2.40 1.68, 4.73, 1.89 and 3.37% for COF, RIF, QUF, 

LUF, CHF, BUF and FLF, respectively. Compared to COF and RIF, the QUF, LUF, CHF, BUF 

and FLF provide approximately 4.00- and 5.22-, 2.8- and 3.65-, 7.88- and 10.28-, 3.15- and 

4.11- and 5.62- and 7.33-fold ash content, respectively. 
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Demir and Bilgiçli (2020) determined the ash content of CHF as 2.07% on a dry weight basis. 

In literature by Otondi et al. (2020) expressed chia seeds have 6.35% moisture content and 

4.98% ash content. In a previous study, moisture and ash content of LUF have been stated as 

7.8% and 1.47%, respectively (Yıldız 2012). Similar moisture (11.60% and 4.13%) and ash 

content (1.42% and 3.25%) for BUF and FLF were reported in the literature (Baljeet et al. 2010, 

Shaikh et al. 2020). 

Colour values of chips samples are demonstrated in Table 4. L* values of chips samples ranged 

between 60.24 and 69.00. Usage of all different flour in chips formulation except the LFC, leads 

to generally lower L* values than control samples. Due to the high protein, lysine and free sugar 

content of legume flours, the Maillard reaction can occur easily and this causes a decrease in 

the lightness value of the final product (Martinez-Villaluenga et al. 2006, Wijngaard and Arendt 

2006).The a* values of chips samples, with the utilization of LUF significantly (p<0.05) 

increased compared to control sample, while decreased with replacement of CHF BUF and 

FLF. In the chips samples containing QUF were found similar a* value with control samples 

(p>0.05) (Table 4). The b* value of QFC and LFC samples did not change significantly 

(p>0.05), but a decrease in CFC, BFC and FFC samples was observed compared to control 

samples. 

Table 4. Color properties of chips samples 

Samples L* a* b* Hue  

Angle 

Saturation 

Index 

Control 69.00±0.07a 6.00±0.06b 35.75±0.37a 80.47±0.46a 36.25±0.79a 

QFC 66.87±0.57c 6.10±0.08b 35.91±0.59a 80.36±0.44a 36.42±0.78a 

LFC 68.13±0.16ab 6.49±0.06a 36.12±0.16a 79.81±0.33a 36.70±1.04a 

CFC 60.24±0.30d 5.70±0.07c 27.91±0.95c 78.46±0.10b 28.49±1.83b 

BFC 67.18±0.18bc 5.40±0.06d 30.44±0.45b 79.94±0.30a 30.92±1.04b 

FFC 60.40±0.13d 5.17±0.03d 27.48±0.41c 79.35±0.19ab 27.96±1.39b 
1Values are the average of two measurements. Means followed by the different letters within a column are 

significantly (P < 0.05) different. QFC: Quinoa flour chips, LFC: Lupine flour chips, CFC: Chia flour chips, 

BFC: Buckwheat flour chips, FFC: Flaxseed flour chips. 

 

Hue angle and saturation index values changed from 78.46 to 80.47 and from 27.96 to 36.70, 

respectively. When evaluated the effect on hue angle values of various flour, the use of all flour 

except to CHF was determined no significance. The CFC, BFC and FFC had the lowest 

saturation index, while the highest saturation index value was obtained in control, QFC and 

LFC samples. 

The diameter, thickness and spread ratio values of chips samples are shown in Table 5. Diameter 

values were changed slightly in LFC sample, while there was no significant difference in the 

diameter values of chips made by the QUF, CHF and FLF (p>0.05) compare to control samples. 

A similar observation with supplementation of lupine flour was reported by Yıldız (2012) as 
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decreased in diameter values with used lupine flour. The highest thickness value was awarded 

for CFC samples (1.78 mm) followed by control (1.50 mm), LFC (1.34 mm), FFC (1.22 mm), 

QFC (1.12 mm) and BFC (1.10 mm). This revealed that thickness values were increased with 

the incorporation of CHF and decreased with the use of LUF, FLF, QUF and BUF.  

 
Table 5. Some physical properties of chips samples1 

Samples Diameter (mm) Thickness (mm) Spread ratio 

Control 40.50±0.49a 1.50±0.07b 27.00±0.18d 

QFC 41.10±0.51a 1.12±0.03c 36.70±0.12a 

LFC 38.50±0.47b 1.34±0.08bc 28.73±0.23c 

CFC 41.40±0.44a 1.78±0.06a 23.26±0.35e 

BFC 40.10±0.34ab 1.10±0.07c 36.45±0.25a 

FFC 40.60±0.48a 1.22±0.06c 33.28±0.32b 
1Values are the average of two measurements. Means followed by the different letters within a column are 

significantly (P < 0.05) different. QFC: Quinoa flour chips, LFC: Lupine flour chips, CFC: Chia flour chips, 

BFC: Buckwheat flour chips, FFC: Flaxseed flour chips. 

 

Spread ratio is considered one of the most important quality parameters of products that spread 

by baking like biscuits due to associated with the texture and overall mouth feel of biscuits 

(Bose and Shams-Ud-Din 2010). The change amount in diameter and thickness values of chips 

samples have affect in the spread ratio and percent spread of chips. The spread ratio values of 

chips samples have varied in the range of 23.26 to 36.70 Compare to control samples, 

incorporation of QUF and BUF in chips formulation were significantly increased the spread 

ratio values. On the other hand, the replacement of LUF, BUF and FLF provided the lower than 

spread ratio values (Table 5). 

The fracturability values of control samples were 10.00 mm and in other chips samples were 

determined the highest fracturability values with CFC samples (25.64 mm) and the lowest 

fracturability values with BFC samples (8.26) (Figure 2). 

 

 
 

Figure 2. Fracturability properties of chips samples 

(QFC: Quinoa flour chips, LFC: Lupine flour chips, CFC: Chia flour chips, BFC: Buckwheat flour chips, FFC: 

Flaxseed flour chips) 
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The moisture and ash content of chips samples are presented in Table 6. In the moisture content 

values were determined an increase in QFC and LFC samples, a decrease in BFC samples and 

a similar in CFC and FFC compare to control chips sample.  

Table 6. Moisture and ash content of chips samples1 

Samples Moisture (%) Ash (%) 

Control 6.01±0.05b 3.41±0.03e 

QFC  6.45±0.09a 4.16±0.06c 

LFC  6.54±0.09a 3.84±0.04d 

CFC  5.82±0.07b 4.67±0.03a 

BFC  5.53±0.06c 3.95±0.07d 

FFC 6.05±0.07b 4.48±0.04b 
1Values are the average of two measurements. Means followed by the different letters within a column are 

significantly (P < 0.05) different. Ash values are based on dry matter. QFC: Quinoa flour chips, LFC: Lupine 

flour chips, CFC: Chia flour chips, BFC: Buckwheat flour chips, FFC: Flaxseed flour chips. 

 

Ash content of control chips sample was found as 3.41 % and the QFC, LFC, CFC, BFC and 

FFC samples supplied 1.22-fold, 1.13-fold, 1.37-fold, 1.16-fold and 1.31-fold much more ash 

content. Rich ash contents of  QUF, LUF, CHF, BUF and FLF significantly (p<0.05) affected 

the nutritional properties of the end product-chips samples. 

 

CONCLUSION 

The increased demand for gluten-free products supplies the development of new products. This 

study was carried out to investigate the moisture, ash, colour, diameter, thickness, spread ratio 

and fracturability properties of chips samples containing different gluten-free flour. According 

to the findings of the study, the diameter values of the chips samples were similar to the control 

sample or slightly lower. The addition of gluten-free flours except to CHF caused a significant 

(p < 0.05) decrease in thickness and increase in spread ratio. The use of all gluten-free flour 

except to BUF provided a more fracturability structure compared to the control sample. The 

highest ash content that indicates high mineral substance in all used gluten-free flours was found 

in CHF and this followed FLF, QUF, BUF and LUF. In parallel with the raw material used, the 

highest ash content in the chips samples was determined in the CFC sample. This study 

indicated that gluten-free chips can be a nutritious alternative snack for patients suffering from 

celiac disease. 
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ÖZET  

Vatandaşların devlet (idare) karşısında haklarına zeval gelmemesi ve idarenin işlem ve 

eylemlerine karşı korunabilmeleri gerek hukuk devletinin gerekse de yeni kamu yönetimi 

anlayışının gereğidir. Kamu gücünü elinde bulunduran idareye karşı daha zayıf durumda 

bulunan bireylerin hukuken zarar görmemeleri için bir takım denetim mekanizmaları 

bulunmaktadır ki bunların en önemlisi çalışmamızın da konusunu oluşturan kamu 

denetçiliğidir. Dünya hukuk literatüründe ombudsman olarak yerleşmiş olan Kamu Denetçiliği 

kavramının kökeni orijin ülkesi olan İsveççe dilinde temsilci, avukat, koruyucu gibi anlamlara 

gelmektedir. Anlamlarından da anlaşılacağı üzere ombudsmanlık vatandaşlar ile devlet arasında 

arabuluculuk görevini üstlenen, idarenin sebep olduğu zararları ortadan kaldırmayı amaçlayan 

bağımsız bir kurumdur.  İdarenin işlem ve eylemlerinin sebep olduğu zararlara karşı idare 

hukuku ilkelerine göre dava açılabileceği gibi dava açmadan önce daha hızlı ve pratik bir yol 

olarak kamu denetçiliği kurumuna başvuru yapılabilmektedir. İdarelerin işleyişlerindeki 

aksaklıkların iyileştirilmesi bakımından, vatandaşların uzun yargılamalara maruz bırakılmadan 

haklarına kavuşabilmeleri ve mahkemelerin iş yükünün önemli ölçüde azalabilmesi için kamu 

denetçiliği müessesinin varlığı oldukça önemlidir.  Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarının idari 

makamlarını hukuken bağlamaması ve yalnızca tavsiye niteliğinde oluşu kararların hiçbir 

öneminin olmadığı anlamına gelmemektedir. Kamu denetçiliğine başvuru sürecinin 

tamamlanmasından sonra vatandaşlar yargı yoluna başvurduğunda Kurum tarafından verilmiş 

olan vatandaş lehine karar, idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğu veya hukuka aykırılığının 

yargı makamlarınca değerlendirilmesinde büyük katkı sunmaktadır. Dolayısıyla özellikle iyi 

idarecilik ilkesi ve hukuk devleti ilkelerinin uygulanabilirliği bakımından kamu denetçiliği 

kurumu kararlarının önemi yadsınamazdır. Bu çalışmada esas itibari ile kamu denetçiliğinin 

ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, akabinde ise Türkiye’de ombudsmanlık sisteminin nasıl işlediği 

ve yargı kararlarını nasıl etkilediği ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Denetçiliği, Denetleme, Kamu, İdare 
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THE OUTLOOK OF THE PUBLIC AUDIT INSTITUTION IN TURKEY AND ITS 

EFFECT ON JUDICIAL DECISIONS 

 

 

ABSTRACT 

It is a requirement of both the rule of law and the new public administration understanding that 

the citizens should not lose their rights against the state (administration) and be protected 

against the actions and actions of the administration. There are a number of control mechanisms 

to ensure that individuals who are in a weaker position against the administration holding the 

public power are not legally harmed, the most important of which is the ombudsman, which is 

also the subject of our study. The concept of Ombudsman, which has been established as an 

ombudsman in the world legal literature, means representative, lawyer, protector in the Swedish 

language, which is the country of origin. As can be understood from its meaning, the 

ombudsman is an independent institution that undertakes the task of mediating between the 

citizens and the state and aims to eliminate the damages caused by the administration. It is 

possible to file a lawsuit against the damages caused by the transactions and actions of the 

administration in accordance with the principles of administrative law, as well as an application 

to the ombudsman institution as a faster and more practical way before filing a lawsuit. The 

existence of an ombudsman institution is very important in terms of improving the malfunctions 

in the functioning of the administrations, in order for the citizens to regain their rights without 

being subjected to long trials and to significantly reduce the workload of the courts. The fact 

that the decisions of the Ombudsman Institution do not legally bind the administrative 

authorities and are only advisory does not mean that the decisions are of no importance. When 

citizens apply to the judiciary after the application process to the ombudsman is completed, the 

decision in favor of the citizen by the Institution makes a great contribution to the evaluation of 

the legality or unlawfulness of the administration's actions by the judicial authorities. Therefore, 

the importance of the decisions of the ombudsman institution is undeniable, especially in terms 

of the applicability of the principles of good administration and the rule of law. In this study, 

the emergence of the ombudsman, its historical development, and then how the ombudsman 

system works in Turkey and how it affects judicial decisions will be discussed. 

Keywords: Ombudsman, Supervision, Public, Administration 
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GİRİŞ  

Hukuk terminolojisinde ombudsmanlık olarak yerleşen Kamu Denetçiliği kavramı, ülkemizde 

genç bir oluşum olmakla beraber, Kamu Denetçiliği Kurumunun kısa sürede vermiş olduğu 

yoğun ve etkili kararlar bu disiplinin hızlıca gelişmesine önayak olmuştur. İdarenin isleyişi ile 

ilgili verilen kararların aynı zamanda sorunlu alanların çözümü olması konunun önemini ortaya 

koymaktadır.  

2012 yılı itibari ile idari mevzuatımız içerisinde yerini alan kamu denetçiliği kurumuna 

yapılacak başvuruların, kurumun vermiş olduğu kararların işleyişinin ve başvuru prosedürünün 

mutlak anlamda doğru uygulanması, başvurucular açısından önemli olduğu kadar aynı zamanda 

idari kurum ve kuruluşlar açısından da oldukça önemlidir. İyi idarecilik anlayışına hizmet 

edecek bu yeni disiplinin, geliştirilmesi ve başvuru mekanizmasının vatandaş odaklı 

düzenlenmesi ve kararları ile ilgili idarelerin bilgilendirilmesi elzemdir.  

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Kamu denetçiliğinin ortaya çıkışı irdelendiğinde kökeninin Hz. Ömer zamanında vatandaşların 

şikâyetlerinin bildirildiği döneme denk geldiği bilgisine ulaşılabilecektir. Özellikle İslam 

devletlerinde şehir ve pazar yerlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüldüğü muhtesip 

kurumlar bugünkü kamu denetçiliğinin işlevini yerine getirmişler idi  (Aktaş, 2011) .  

Belirttiğimiz üzere kamu denetçiliğinin tarihsel kökeni Hz. Ömer zamanlarına dayansa da esas 

olarak kamu denetçiliği ilk olarak İsveç'te ortaya çıkmıştır. 1709 yılında İsveç ile Rusya 

arasında gerçekleşen savaş neticesinde Osmanlı topraklarına sığınan Kral 12. Charles yaklaşık 

beş yıl kadar Osmanlı topraklarında ikamet etmiştir. Bu süre zarfı içerisinde Kral, İsveç'te 

meydana gelen huzursuzluk ve uyumsuzluğun düzelebilmesi için kral adına hareket edebilecek 

bir şahıs görevlendirmiştir.  Bu olay kamu denetçiliğinin ilk girişimi olarak kabul edilmektedir. 

1809 yılında ise İsveç'te anayasal dayanağı da olan kamu denetçiliği kurumu oluşturulmuş ve 

günümüze kadar uygulaması devam ettirilmiştir. İsveç ülkesinden sonra sırasıyla Finlandiya, 

Norveç ve Danimarka ve başkaca ülkelerce de ombudsmanlık kurumu kurulması kabul 

edilmiştir.  

Her ne kadar ombudsmanlığın İsveç ülkesinde ortaya çıktığı bilinmekte ise de, çeşitli kaynaklar 

İsveç Kralı’nın İsveç-Rusya savaşı sebebiyle Osmanlı Devleti’ne sığındığı süreçte kralın 

Osmanlı uygulamalarından esinlendiğini belirtmişlerdir. Özellikle Osmanlı bünyesindeki 

Divan-ı Hümayun, kazasker, kadı gibi görevlilerin vatandaşların resmi çalışanlar ile ilgili 

şikâyetlerini padişah adına hızlıca karara vardırmaları İsveç kralını oldukça etkilemiştir. (Okur, 

2011) 
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Türkiye'de ise ombudsmanlık kurumu ile ilgili ilk çalışma 1982 Anayasa'sının hazırlandığı 

dönemde yapılmış ve akademisyenlerce Kamu Denetçileri Kurumu adı altında bir kurum 

kurulması önerilmiştir. Akabinde ise kamu hizmetlerinin geliştirilmesinin amaçlarından biri 

olarak 1996 ila 2000 yıllarını ve 2001 ila 2005 yıllarını kapsayan Kalkınma Planlarında 

ombudsman kurumu kurulması önerilmiştir. (Usta, 2014) 

Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili ilk kanun taslağı 2006 yılında kabul edilmiş 

ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı hükümlerinin yeniden görüşülmesi için Türkiye 

Büyük Millet Meclisine (TBMM) gönderilmiştir. Meclis tarafından tasarı aynen kabul edilmiş 

ve 28.09.2006 tarihinde Resmi Gazete ‘de yürürlüğe girmişse de Anayasa Mahkemesi Yasa 

hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yasa’nın iptali yönünde karar 

vermiştir.5 Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtmiş olduğu sebepler ve Anayasa 

değişikliği de gözetilerek Kamu Denetçiliği Kurumu resmi olarak 6328 sayılı Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu'nun 29.06.2012 tarihinde Resmi Gazete ‘de yürürlüğe girmesi ile faaliyete 

başlamıştır.  

Aşağıda ele alacağımız bölümde Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun Türkiye'de uygulanma 

şekli ve hukuk sistemindeki konumu değerlendirme altına alınacaktır. 

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU VE KARAR TÜRLERİ 

Kuruma yapılacak başvuruların ön şartı idari başvuru mekanizmalarının tüketilmiş olmasıdır. 

İdari başvuru mekanizmalarından anlaşılması gereken ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununda düzenlenen ve öte yandan özel birtakım kanunlarda yer alan idari başvuru 

yollarıdır.  

İdari başvuru yolları tüketilmeden kuruma gerçekleştirilen başvurularda, başvurunun idari 

merciye tevdiine karar verilmektedir. Buna mukabil kuruma doğrudan yapılabilecek bir takım 

istisnai nitelikte başvurular da kanunda düzenlenmiştir. Bunlardan ilki telafisi mümkün 

olmayan zararların meydana gelebilme ihtimalinin bulunduğu başvurulardır. Kanunun 17/f.4. 

Maddesinde telafisi mümkün olmayan zararların meydana gelme ihtimali bulunması 

durumunda ön başvurunun aranmadığı açıkça düzenlenmiştir. Bir diğer istisnai durum ise 

                                                            
5 Anayasa Mahkemesinin 25.12.2008 tarih ve E.2006/140, K. 2008/185 sayılı kararı;  “…Anayasa'da kanunla veya 

kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kamu tüzelkişiliği kurulabilmesi konusunda yasa koyucuya takdir 

hakkı tanıması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda sınırsız bir yetkiye sahip olması anlamını 

taşımamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisince Mehmet KAHRAMAN 368 bir kamu tüzel kişiliğinin 

kurulmasında, Anayasa'da öngörülen kurallara uygun hareket edilmesi zorunludur. Bir kamu kurumu ya da 

kuruluşu kurulurken Anayasa'da öngörülen idari teşkilat yapısı dışına çıkılmaması gerekmektedir. Kamu kurum 

ya da kuruluşlarının söz konusu yapı dışında kurulması, idarenin bütünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz. Açıklanan 

nedenlerle 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Anayasa'nın 6,. 87. ve 123. maddelerine aykırıdır. İptali 

gerekir…” 
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idarenin sergilemiş olduğu tutum ve davranışlara ilişkin başvurularda idari başvuru şartının 

aranmadığıdır. Kanun koyucu tarafından düzenlenen ve istisna teşkil eden bir diğer kuruma 

doğrudan başvuru gerekçesi ise idarenin, kanunlarda açıkça kesin olduğu belirtilen işlemlerine 

karşı yapılan başvurulardır.  

Aşağıdaki konu başlığında kuruma yapılan şikâyet başvuruları neticesinde verilecek olan karar 

türleri ele alınacaktır.  

Kurum Tarafından Yapılan Ön İnceleme  

Kuruma yapılan başvurularda ilk olarak ön inceleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Yapılan 

inceleme daha çok şekli ve usulü bir inceleme olup, başvurunun muhteviyatına ilişkin bir 

inceleme gerçekleştirilmemektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nda ön başvuruya 

ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ön incelemenin düzenlendiği Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 19/f.1. 

Maddesinde ön inceleme süreci sırası ile;  

a) Kurumun görev alanına girip girmediği, 

b) Süresi içinde yapılıp yapılmadığı, 

c) Kurumda incelenmekte ve araştırılmakta olan bir şikâyet başvurusuyla sebepleri, konusu ve 

taraflarının aynı olup olmadığı, 

ç) Kurum tarafından daha önce sonuçlandırılan bir şikâyetle sebepleri, konusu ve taraflarının 

aynı olup olmadığı, 

d) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış 

uyuşmazlıklara ilişkin olup olmadığı, 

e) İdari başvuru yollarının tüketilip tüketilmediği, 

f) 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılıp yapılmadığı, 

g) Belli bir konuyu içerip içermediği, 

ğ) Kanuna göre şikâyet başvurusunda bulunması gereken bilgilerin yer alıp almadığı, 

h) Menfaat ihlali içerip içermediği” şeklinde incelenmektedir.  

 

Ön incelemede “e” fıkrası ile ön görülen şart dışındaki fıkralarda bir eksiklik bulunması 

sonucunda “incelenemezlik” kararı verilecektir. Şayet idari başvuru yolları tüketilmeden 

başvuru gerçekleştirilmiş ise bu durumda mezkûr başvuru ilgili idareye gönderilmektedir. 

Başvurucunun süresine halel gelmemesi adına, kuruma yapılan başvuru tarihi, ilgili idareye 

yapılan başvuru tarihi kabul edilmekte ve bu durum da başvurucuya yazılı olarak 

bildirilmektedir.  
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İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar  

Tavsiye Kararı 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 32.maddesine göre kurum, başvurucu tarafından yapılan şikâyetin yerinde 

olduğuna kanaat getirirse ilgili idareye yönelik tavsiye kararı verir ve bu kararını her iki tarafa 

da tebliğ eder. Kurum tarafından verilen kararın hukuken bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 

Yakın bir tarihte Kurum’un Van Büyükşehir Belediyesi hakkında vermiş olduğu tavsiye kararı 

şu şekildedir; 

Başvurucu tarafından Van Büyükşehir Belediyesi aleyhine Van 2. İş Mahkemesinde maddi ve 

manevi tazminat davası açılmış ve lehe sonuçlanmıştır. Başvurucu alacağını tahsil etmek amaçlı 

belediyeye yönelik icra takibi başlatmıştır. Belediye başkanlığı mahkeme kararının varlığına 

rağmen icra dosyasına ödeme yapmadığından, başvuru tarafından Kamu Denetçiliği 

Kurumu’na başvurulmuştur. Kurum ise ilgili bilgi belgeleri belediyeden talep etmiş ve neticeten 

idarenin yargı kararlarını uygulamasının zorunlu olduğu, başvurucunun hak arama 

özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçeleri ile ilgili belediye başkanlığına tavsiyede bulunulmasına 

dair karar verilmiştir. 6 

Dostane Çözüm Kararı 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümlerinde yer almayan dostane çözüm kararı, yönetmelikte 2017 yılında 

yapılan değişiklik neticesinde hukukumuza dâhil olmuştur. Şayet başvurucunun talebi ilgili 

idare tarafından yerine getirilmiş ve uyuşmazlık çözüme kavuşturulmuş ise kurum tarafından 

dostane çözüm kararı verilebilecektir.  

Kamu Denetçiliği Kurum’unun 2020 yılı faaliyet raporuna göre, 2020 yılı itibariyle çözüme 

kavuşturulan 2.707 adet başvurudan 1.607 adedi dostane çözüm kararı ile neticelenmiş, 2019 

yılına oranla %5,91’lik bir artış olduğu bilgisine yer verilmiştir. 

(https://www.ombudsman.gov.tr/document/raporlar/yillik_rapor/2020_yili_yillik_rapor/mobil

e/index.html, 2020) 

Red Kararı 

Kurum, incelemeleri neticesinde şikâyetin hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği kanaatine 

varır ise ret kararı verir.  

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama ve kurtarma teknisyeni olarak çalışan bir 

şahıs Kurum’a müracaat ederek, resmi, dini ve milli bayramlarda çalıştığını ancak idare 

                                                            
6 Sayı: 2021/15870-S.21.25399, Başvuru No: 2021/17339, Karar Tarihi: 08.11.2021 
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tarafından fazla çalışmalarının karşılığının ödenmediğini ileri sürmüştür. Kurum ise ilgili 

şikâyet ile ilgili Yozgat Valiliğinden bilgi istemiş, valilik tarafından verilen cevapta çalışma 

saatlerine denk gelen tatil günlerinin normal mesai saatinden sayıldığı, buna ilişkin ek bir 

ücretlendirmenin yapılmadığı bildirilmiştir. Kurum, incelemesi neticesinde başvurucunun 

resmi, milli ve dini bayramlarda mesai saatleri dışında çalıştığını ispatlayacak belge 

sunamaması sebebiyle başvurucunun talebinin ilgili idarece reddedilmesinde hukuka ve 

hakkaniyete aykırılık olmadığından ret kararı vermiştir. 7 

 Kısmen Tavsiye Kısmen Red Kararı 

Kurum, yalnızca tavsiye veyahut direkt ret kararı vererek tarafları sınırlandırmak yerine, 

şikâyetin konusuna göre bazı hususlarda ret bazı hususlarda ise tavsiye kararı verebilmektedir.  

Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar 

Yönetmeliğin 35.maddesinde de ifade edildiği gibi, başvurucunun ölmesi, şikâyetinden 

vazgeçmesi, şayet başvurucu tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sonlanması gibi hallerde kurum 

tarafından ilgili başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir.  

Gönderme Kararı  

6328 sayılı Yasa uyarınca Kurum’a yapılan şikâyet başvurusundan önce ilgili kuruma yazılı 

müracaat koşulunun yerine getirilmesi gereğine vurgu yapmış idik. Başvurucunun gerek İdari 

Yargılama Usulü Kanunu gerekse özel kanunlar ile öngörülmüş olan ilgili idareye ön müracaat 

koşulunu yerine getirmeden Kurum’a şikâyette bulunması halinde Kurum gönderme kararı 

vererek, başvurucunun şikâyetini ilgili idareye gönderecektir.  

 

KAMU DENETÇİLİĞİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN YARGI 

KARARLARINA ETKİSİ 

T.C Anayasasının 2.maddesinde vurgulanan hukuk devleti ilkesi, devletin tüm organlarının 

hukuka uygun davranmakla yükümlü olduğu, bireyin haklarının devlet otoritesi karşısında etkin 

olarak korunduğu bir sistemi tanımlamaktadır. (Yazıcı, 2005) Vatandaşlar tarafından Kurum’a 

yapılan şikâyet başvurularının incelenmesi, idari kurumların işleyiş ve uygulamalarındaki 

aksaklıkların saptanması hukuk devleti ilkesinin uygulanabilirliği açısından oldukça önemlidir.  

Vatandaşların ve tüzel kişi yetkililerinin belirli bir konuyu içeren ve daha önceden yargıya 

intikal etmemiş olan konularda Kurum’a başvuru yapabilecekleri 6328 sayılı Yasa’nın 

17.maddesinde belirtilmiştir ancak, başvuru yapmadan önce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu ve ilgili özel yasalar ile öngörülmüş olan ön müracaat yolunun tüketilmesi gereği 

                                                            
7 Sayı: 2021/14865-S.21.23790, Başvuru No: 2021/13271, Karar Tarihi: 14.10.2021 
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atlanmamalıdır. Kurum, yapılan başvuruyu değerlendirirken ilgili idareden bilgi belge 

isteyebilir, gerek görürse tanık dinleyip, bilirkişi incelemesi de yaptırabilir. 6328 sayılı 

Yasa’nın 20.maddesine göre kurum, inceleme ve araştırmasını en geç altı ay içerisinde 

sonuçlandırır ve sonucu taraflara tebliğ eder. İlgili idare Kurum’un kararını yerinde görmeyip, 

uygulamayı kabul etmez ise bunu otuz gün içerisinde Kurum’a bildirmekle yükümlüdür. 

Başvurucu vatandaş ise kamu denetçiliğine müracaatı neticesinde zararı ilgili idarece 

karşılanmaz ise yargı yoluna gidebilecektir.  

Hukuk devletinin ve Anayasa’nın 125.maddesi gereği olarak idarenin uygulamaları ve 

kararlarının denetlenebilmesi demokratik bir toplumun gereklerinden olsa da kamu denetçiliği 

kurumu tarafından verilen kararların idareyi bağlamadığını ve tavsiye niteliğinde olduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Danıştay bir kararında Kurum kararlarının niteliğine vurgu yapmış ve 

kesin ve icrai vasfı bulunmadığının altını çizmiştir.8 İdarenin hali hazırdaki işlev ve 

yükümlülüklerinin insan haklarına ve hukuka uygunluğunun sağlanabilmesi için kamu 

denetçiliği kurumu kararlarının dikkate alınması gereğinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.  

Kamu Denetçiliği Kurumu kararları irdelendiğinde hukuk devleti ilkelerine vurgu yapıldığını, 

özellikle idarenin kararlarının gerekçeli olması, kararının gecikmeden bildirilmesi ve tesis 

edilen idari işlem ile ilgili bilgi belgelerin Kurum’a gönderilme zorunluluğu gibi kriterlere yer 

verildiği gözlenmektedir. Tavsiye kararları ile temel ve hak hürriyetlere riayet edildiği ve 

vatandaşların anayasal haklardan yararlanabileceği bir hukuk ortamının yaratılmaya çalışıldığı 

görülmektedir. (Kaplan, 2020) 

 

SONUÇ  

İdarenin işlem ve eylemlerinin sebep olduğu zararlara karşı idare hukuku ilkelerine göre dava 

açılabileceği gibi dava açmadan önce daha hızlı ve pratik bir yol olarak kamu denetçiliği 

kurumuna başvuru yapılabilmektedir. İdarelerin işleyişlerindeki aksaklıkların iyileştirilmesi 

bakımından, vatandaşların uzun yargılamalara maruz bırakılmadan haklarına kavuşabilmeleri 

ve mahkemelerin iş yükünün önemli ölçüde azalabilmesi için kamu denetçiliği müessesinin 

varlığı oldukça önemlidir.  

Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarının idari makamlarını hukuken bağlamaması ve yalnızca 

tavsiye niteliğinde oluşu kararların hiçbir öneminin olmadığı anlamına gelmemektedir. Kamu 

denetçiliğine başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra vatandaşlar yargı yoluna 

başvurduğunda Kurum tarafından verilmiş olan vatandaş lehine karar, idarenin işlemlerinin 

                                                            
8 ”Danıştay 10.D. E.2014/843, K.2016/222, T.18.01.2016  
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hukuka uygunluğu veya hukuka aykırılığının yargı makamlarınca değerlendirilmesinde büyük 

katkı sunmaktadır. Dolayısıyla özellikle iyi idarecilik ilkesi ve hukuk devleti ilkelerinin 

uygulanabilirliği bakımından kamu denetçiliği kurumu kararlarının önemi yadsınamazdır.  

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2020 yılı faaliyet raporunda, 2020 yılı içerisinde toplam 91.100 

adet şikâyet başvurusunun incelenip karara bağlandığı, mezkûr başvuruların 2.867 adedinin 

dostane yollar ile çözüme kavuşturulduğu, 68.832 adet başvuru ile ilgili ise tavsiye kararları 

verildiği belirtilmiştir. Kurum’un tavsiye kararlarına uygunluk oranının ise %76 olduğu 

belgelenmiştir. Hali hazırda genç bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başarısının 

faaliyet gösterdiği süre zarfına oranla oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.  
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ÖZET 

Bu araştırma; okul müdürlerinin paternalist (babacan) liderlik davranışları sergileme 

düzeylerini öğretmenlerin görüşlerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Nicel bir çalışma 

olan araştırmada Saylık ve Aydın (2020) tarafından geliştirilen Paternalist Yönetici 

Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Siirt 

il merkezinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden basit seçkisiz 

örnekleme yöntemiyle seçilen 272 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler tanımlayıcı istatistikler 

ve fark analizleriyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin paternalist 

liderlik davranışları sergileme düzeylerinin aile havası ve hayırseverlik boyutlarında iyi 

düzeyde; otoriterlik, müdahelecilik ve yetersiz görme boyutlarında düşük düzeyde olduğu, 

ölçeğin genelinde ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, paternalist liderlik, babacan liderlik, yönetici 
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PATERNALIST LEADERSHIP BEHAVIOR OF SCHOOL HEADS AGAINST 

EMPLOYEES 

 

 

ABSRACT 

This research; This study was conducted to examine the level of school principals' paternalistic 

leadership behaviors according to the opinions of teachers. The Paternalist Managerial Behavior 

Scale developed by Saylık and Aydın (2020) was used in the research, which is a quantitative 

study. The universe of the research consists of teachers working in kindergartens, primary 

schools, secondary schools and high schools in the city center of Siirt in the 2021-2022 

academic year. The sample of the study consists of 272 teachers selected from the universe by 

simple random sampling method. Data were analyzed with descriptive statistics and difference 

analysis. As a result of the research, the level of school principals' paternalistic leadership 

behaviors in terms of family atmosphere and philanthropy was at a good level; It was 

determined that the dimensions of authoritarianism, intrusiveness and inadequate vision were 

at a low level, while the scale was at a medium level in general. 

Keywords: Leadership, paternalistic leadership, paternalistic leadership, manager 
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GİRİŞ 

Eğitim, bireylerin toplumsallaşmasını ve öğrenmeyi öğrenmesini sağlayan bir olgudur. 

Günümüz gelişmiş dünya ülkelerinin hepsi başarılarını eğitime borçludurlar. Eğitime önem 

veren ülkeler başarıyı yakalamışlardır. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler eğitimin başlıca 

iç paydaşlarını oluşturmaktadır. Yöneticiler ve öğretmenler arasındaki ilişki eğitimi doğrudan 

etkilemektedir. Özellikle yöneticilerin öğretmenlere karşı yaklaşımları bir okulun iklimini çok 

etkilemektedir. Bu konuda yöneticilerin birer model olarak çalışanlarına liderlik yapması 

önemlidir. Lider, çalışanlarını belli bir amaç ve hedef doğrultusunda harekete geçirebilmeyi 

sağlayan kişidir. Paternalist liderlik tarzı ise çalışanlarına karşı bir baba şefkatiyle yaklaşan ve 

çalışanlarına yumuşak davranarak onları motive eden bir liderlik tarzıdır.  

Çalışanların performansını arttırmaya ilişkin olarak çeşitli liderlik teorileri geliştirilmiş ve 

alanyazında çeşitli liderlik stilleri tanımlanmıştır. Bunlardan öncülüğünü Silin (1976)’in yaptığı 

Paternalist liderlik, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenlere bağlı olarak özellikle Doğu 

toplumlarında daha etkili olduğu savunulan bir liderlik türüdür (Wren, 2005). Türkiye’de de bu 

liderlik tarzı okul müdürlerince çok sergilenmektedir. Aycan ve arkadaşlarının (2000) 10 ülke 

üzerinde yaptığı bir araştırmada, babacanlığın en çok sergilendiği ülkelerin Hindistan, Çin, 

Pakistan ve Türkiye olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkiye'deki kültürel yapı ve değerlerin de 

babacan liderlik yaklaşımı ile önemli düzeyde uyuştuğunu belirtmiştir. 

Toplumda ve örgütlerde hâkim olan değerler bireylerin davranışlarını şekillendirmektedir. 

Doğu ve Batı toplumlarında çalışanların iş yerinde sosyal ilişkileri ve davranışları farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle örgütlerde yöneticilerin çalışanlarına karşı tavırları toplumdan 

topluma değişmektedir. Bu da doğal olarak bilimsel araştırmalara konu olmaya başlamıştır. 

Toplumların çoğu yapı olarak farklı kültürel değerlere sahiptir. Doğu toplumunda yaygın olarak 

sergilenen bir liderlik tarzı Batı toplumunda o kadar yaygın sergilenmeyebilmektedir. Saylık 

(2017)’in yaptığı araştırmada da belirttiği gibi paternalist liderliğin; kolektivist toplumlarda 

daha çok benimsenen liderlerin çalışanlarına karşı bir baba olarak yaklaştıkları liderlik tarzı 

Türk toplumunun ataerkil yapısıyla uygunluk göstermektedir. Bazı liderler çalışanlarına 

ebeveynlerin çocuklarına göstermiş oldukları ilgi ve alakaya benzeyen bir tutum ile 

yaklaşmaktadırlar. Bu durum, toplulukçu ve güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde kendini 

göstermektedir. Babacan liderler, çalışanlarının sadece iş hayatları ile değil, özel hayatları ile 

ilgili durumlarda da çalışanlarına yardımcı olmaktadırlar. Lider, çalışanlarına gerek özel 

hayatlarında gerek ise iş yerinde çalışanlarının refah ve huzurunu en iyiye yükseltebilmek için 

çalışanların davranışlarına yön vermektedir. Çalışanlar, liderlerinin gerçekleştirmiş oldukları 
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bu iyiliklerinin karşılığında üstlerine bağlılık ve saygı göstermektedir. Araştırmacılar bu 

karşılıklı ilişkiyi açıklamak için paternalist liderlik tarzını incelemek istemişlerdir.  

Paternalizm ve Paternalist Liderlerlik  

Paternalizm Latince “baba” anlamına gelen “pater” kelimesinden gelmektedir. Paternalist 

liderlik, bireyleri ve bir örgütü baba şefkatiyle büyütüyormuş gibi yönetme olarak 

tanımlanmaktadır. Bu liderlik tarzında üst astlarına kendi çocuklarıymış gibi muamelede 

bulunup onları kendi istediği şekilde yönetme arzusundadır. Yönetici, çalışanlarına babacan bir 

tavırla tatlı sert bir yaklaşım sergilemektedir. Bu liderlik tarzında Paternalist lider, çalışanlarına 

iyi niyetle yaklaşıp çalışanlarından da iyi niyetle işlerini yerine getirmelerini beklemektedir. 

Paternalist lider bunu yaparken bazen de kendinden ödün verip fedakâr davranabilmektedir. 

Paternalizm üst ve astın görev ve sorumluluklarını ikili ilişkiler çerçevesinde ortaya koyan bir 

kavramdır. Paternalizmin egemen olduğu toplumlarda üst ve ast arasındaki ilişki, anne-baba ve 

çocuk arasındaki bağa benzetilmektedir. Paternalist bir ilişkide genellikle hem ast hem de üst, 

iyi niyetli ve yardımsever davranışlar sergilemektedirler.  Ancak bazı araştırmacılar babacan 

davranan liderlerin bu tür davranışları içten değil sırf çıkarı için ve çalışanından bir beklentisi 

olduğu için böyle davranmak zorunda kaldığını iddia etmektedirler Saylık (2017). Örneğin, 

lider çalışanına görevini bir an önce tamamlaması için yardımsever davranabilmektedir. 

Buradaki yardımsever tavır görevin tamamlanması ile sona erebilmektedir. Diğer taraftan, 

çalışanlar da liderlerinden bir beklentileri olduğu için liderlerinin emirlerini yerine getirmekte 

ve liderlerine itaat ediyor gibi görünebilmektedirler. 

Babacan lider, kurumda bulunan bütün çalışanlarına, ailenin bir parçası olduklarını sezdirmekte 

ve çalışanlarına yeni bir görevin nasıl yerine getirilebileceğini açık bir şekilde göstermektedir. 

Ayrıca paternalist lider, yeri geldiğinde çalışanlarını cezalandırmakta ya da ödüllendirmektedir. 

Çalışanlar, sorunları istenilen şekilde çözdüklerinde liderlerinin mutlu olacağını ve olumlu 

görüş belirtip onları takdir edeceklerini bilmektedirler. Ayrıca çalışanlar sorumluluk almaları 

için motive edilmektedirler. Babacan yönetici ya da lider, çalışanlarının, iyiliğini ve çıkarlarını 

bir baba edasıyla koruyan, iş hayatlarına ve özel yaşamlarına dâhil olan bir liderlik şeklidir. 

Burada çalışanlar kurum ve grup dışarısından gelebilecek eleştirilere karşı babacan lider 

tarafından korunmaktadır. Ayrıca paternalist liderlik tarzında üst astlarına gerekli olan her türlü 

ihtiyaç ve desteği vermektedir. Bunun karşılığında da kurum çalışanları da daha fazla çalışıp 

üstlerine karşı hürmetkâr, saygılı ve sadık davranışlar sergilemektedirler. 

Paternalist liderlik modeli örgütlerin yönetim fonksiyonlarını da pozitif yönde etkilemektedir. 

Paternalist liderlik tarzında öğretmenler ile okul müdürlerinin samimi ilişkiler geliştirmesi göz 

önüne alındığında bu liderlik tarzı öğretmenler üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. Bu 
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şekilde çalışanlar kuvvetli bağlılık, iş tatmini şeklinde çeşitli olumlu tutumlar 

geliştirebilmektedirler. Öğretmenlerin bu olumlu tutumları okul içindeki davranışlarına da 

yansıyacağı düşünülmektedir böylece öğretmenlerin performans ve motivasyonlarında bir artış 

beklenebilmektedir. Köksal’ın  (2011)  yaptığı araştırmada, İş görenlerin motivasyonunun 

artmış olduğu bir örgütte kurumun başarısı ve verimliliğinin de artacağını bununla birlikte hem 

iş görenlerin hem de örgütlerin amaçlarına ulaşabileceğini belirtmiştir. 

Paternalist liderliğin boyutlarını ortaya koymak için yapılan araştırmalar (Cheng, Chou, Wu, 

Huang ve Farh, 2004; Farh & Cheng, 2000; Farh vd., 2006; Pellegrini & Scandura, 2006) 

sonucundaki ortak kanı: hayırseverlik, ahlakilik ve otoriterlik paternalizmde en belirgin olarak 

karşımıza çıkan boyutlar olarak görülmektedir. Bu boyutların yer aldığı çalışmalardan kısmen 

de olsa ayrışmaların görüldüğü araştırmalarda görülmüştür (Aycan, 2006). Bu araştırmalara 

göre paternalist liderlik davranışlarının boyutlarına ek olarak özerkliğe olan kısıtlamalar, astlara 

karşı yapılan müdahaleler, astların yetersiz görülmesi ve bu yaklaşımları yaparken gücünü 

otoriterlik adı altında yapması ile ilgili boyutlarında ele alınması gerekliliğine inanılmaktadır 

(Saylık ve Aydın 2020). Kısaca bazı boyutları şunlardır:  

Paternalizm ve Özerklik. Özerklik paternalizme uygun olarak görülmemektedir. Özerklik için 

paternalist davranış sergilendiğinde zorlayıcılık olarak anlamlandırılmaktadır (Cevizci, 2000). 

Çünkü paternalizmde bireyin üstüne bağlı olması gerekirken, özerklikte ise birey özgürce karar 

alması gerekmektedir. Bu nedenle paternalizm ile özerklik arasında negatif bir ilişki vardır. 

Paternalizm ve Müdahalecilik. İyi niyet olarak adlandırılan paternalist müdahalecilik aslında 

birçok araştırmacının karşıdaki kişinin gerçekten iyiliğini düşünerek yapılan davranış mı yoksa 

başka niyet mi olduğu konusunda şüpheler bulunmaktadır. Bu alan yazında pek açıklığa 

kavuşmamış bir durumdur. Paternalizmin kültürel özellikleri düşünüldüğünde bu tür 

müdahaleler çalışanın iyiliği anlamında yapılırsa olumlu; özel hayata müdahale olduğunda ise 

mahremiyetin ortadan kaybolacağı anlamına geleceği için olumsuz olarak kabul edilmektedir 

(Saylık, 2017). 

Paternalizm ve Yetersiz Görme. Paternalizmde önemli noktalardan biri olan yetersiz görme,  

çalışanın kendisini yetersiz görerek yaş ve bilgi birikimi açısından üstün olarak gördüğü 

yöneticiye, olumlu ve yararlı kararlar alacağından şüphe duymadan bağlılığını göstermesidir. 

Yani lider, çalışanına “Ben senin yerine, sana en iyi gelecek kararları alırım.” fikrini kabul 

ettirir. Bu da yöneticinin otoritesinin daha etkin olmasına ortam hazırlamaktadır. Çalışan’ da 

liderin otoritesini kabul ederek paternalist davranışın meşru olmasını sağlamaktadır (Saylık 

2017). 
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Paternalizm ve Aile Havası. Aile havası son zamanlarda iş ortamında üstün, sert keskin 

çizgilerle çalışanlarından ayrılması yerine, her türlü ihtiyaçlarıyla [özel(düğün, cenaze, doğum 

günü vb.) ihtiyaçlar veya işle alakalı ihtiyaçlar] yakından ilgilenen “patron-baba” figürünü 

ortaya çıkarmıştır (Saylık, 2020). Bu da örgütte aile ortamının oluşmasını sağlamış ve oluşan 

olumlu iklim sonucunda örgütün verimliliğini arttırma fikrini beslemektedir. Bu yöntemle 

çalışanların, maddi olarak değil de manevi olarak güdüleneceği kanısına ulaşılmıştır.  

Aile havası oluşturmak paternalist liderlik davranışlarının içerisinde araştırmacılar tarafından 

pek eleştirilmemekte fakat tuhaf görülen bir davranış olarak nitelendirilebilmektedir. Özellikle 

batı kültürü profesyonel iş hayatında aile havası oluşturulması gerekliliğini tuhaf görmektedir 

(Saylık ve Aydın, 2020).  

Paternalizm ve Otoriterlik. Otorite, çalışanların kesin surette üstlerine bağlı olması ve üstlerinin 

bir dediğini iki etmemesi olarak tanımlanmaktadır. Yani liderin karizması ve etrafındakilere 

yaydığı korku ile çalışanları etkilemesi demektir Cheng (1995).  

Batı yazınında bir yönetim yaklaşımı olarak paternalizme ilişkin temel tartışmalar yaklaşımın 

sömürücü olduğu, çalışanların özerkliğinin ihlalini meşrulaştırıp bunu görmezden geldiği, 

otoriterliği, baba şefkati ve sevgisi katarak maskelediği vb. gibi hususlarda yoğun biçimde ele 

alınmaktadır. Ancak örgütsel ve yönetsel paternalizmin Asya toplumlarında pek de bu şekilde 

ele alınmadığı hatta çok derin kültürel bir mirasa dayandırılmak suretiyle genel anlamda olumlu 

bir değer ve işlevsel bir yaklaşım olarak ele alındığı görülmektedir (Saylık, 2017). Ancak doğu 

kültüründe ise bu davranış, kültürel yaşamın doğal sonucu olarak görülmekte olup olması 

gereken bir özellik olarak bahsedilmektedir (Pellegrini & Scandura, 2008). Hatta doğu 

kültüründe paternalist liderlikteki otorite ilgi, şefkat ve ahlaki değerlerle harmanlanarak ortaya 

çıkan olumlu bir yaklaşım olarak da anlamlandırılmıştır (Silin, 1976). 

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin paternalist (babacan) liderlik davranışlarını 

incelemektir. Araştırmada, bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıtlar 

aranmıştır: 

1. Öğretmen görüşlerine göre, okul müdürleri paternalist (babacan) liderlik tarzını hangi 

düzeyde sergilemektedirler? 

2. Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları sergileme düzeylerine göre katılımcıların 

görüşleri: Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, okul türü değişkenlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülen bu araştırmada genel tarama modelinden 

yararlanılmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar, 2012,  79). Bu model dikkate alınarak 

Siirt il merkezindeki kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde, Siirt il merkezinde 

görev yapan 4566 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit seçkisiz 

yöntemle seçilen 272 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar 4 farklı okul türünde (anaokulu, 

ilkokul, ortaokul ve lise) özel kurumlar ve kamu okullarında görev yapan öğretmenlerden 

oluşmaktadır.   

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlere İlişkin Kişisel Özellikler 
Değişken Kategori n % 

 

Cinsiyet 

Kadın 127 46,7 

Erkek 145 53,3 

 

Medeni Durum 

Evli 138 50,7 

Bekar 134 49,3 

 

 

Çalıştığı Okul Türü 

Ana okul 42 15,4 

İlkokul 47 17,3 

Ortaokul 134 49,3 

Lise 49 18,0 

 

Öğrenim Durumu 

Lisans 234 85,5 

Lisansüstü 39 14,5 

 

 

Mesleki Kıdem 

0-5 Yıl 79 29,0 

6-10 Yıl 88 32,4 

11-15 Yıl 37 13,6 

16-25 Yıl 34 12,5 

26 ve Üzeri 34 12,5 

 

Okul Müdürü ile Kaç Yıl 

Çalıştığı 

0-3 Yıl 173 63,6 

4-6 Yıl 57 21,0 

7 yıl ve üzeri 42 15,4 

 

Tablo 1’ incelendiğinde örneklemin % 46,7’si kadın, % 53,3’ü erkek öğretmenler 

oluşturmaktadır. Öğretmenlerin % 50,7’si evli, 49,3’ü bekardır.  Çoğunluk ortaokul 

kademesinde (49,3), en az ise ana okul kademesinde (15,4) çalışmaktadır. Öğrenim durumları, 

çoğunluk Lisans mezunu, %14’ü Lisansüstü mezunlarından oluşmaktadır. Öğretmenlerin 

tamamı 10 yıl ve altında mesleki kıdeme sahip olup öğretmenler çoğunlukla meslekte ilk üç 

yılında olanlardan oluşmaktadır. Bunda ilk atama ile öğretmen alımında yoğunluk yaşanan bir 

bölge olmasının etkili olduğu düşünülmektedir.  Buna bağlı olarak öğretmenlerin çoğunluğu 

mevcut okul müdürü ile 3 yıl ve altında bir süredir çalıştığı görülmektedir. 
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Veri Toplama Aracı  

Araştırmada verilerin toplanmasında Saylık' ın (2017) geliştirdiği “Babacan Yönetici 

Davranışları Ölçeği (PAYDA)” kullanılmıştır. Ölçek 5 alt boyut ve 30 maddeden meydana 

gelmektedir. Ölçek; aile havası, hayırseverlik, otoriterlik, müdahalecilik, yetersiz görme 

boyutlarına sahiptir. Hayırseverlik boyutu, okul müdürlerinin yönetsel tutum ve 

davranışlarındaki iyilikseverlik düzeyini ölçmektedir. Bu alt boyutta dokuz madde bulunmakta 

ve elde edilebilecek yüksek puan, okul müdürlerinin paternalist davranışlarında hayırseverlik 

düzeyinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Otoriterlik boyutu, okul müdürlerinin otoriter 

davranma düzeylerini ölçmektedir. Dört maddeden oluşan bu boyuttan elde edilebilecek yüksek 

puan, okul müdürlerinin otoriter davranma düzeylerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

Müdahalecilik boyutu, okul müdürlerinin öğretmenlerine müdahalede bulunma düzeylerini 

ölçmektedir. Bu alt boyutta beş madde yer almaktadır. Elde edilebilecek yüksek puan, okul 

müdürlerinin müdahaleci davranma düzeylerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Yetersiz 

Görme boyutu ise, okul müdürlerinin öğretmenlerini yetersiz bulma düzeylerini ölçmektedir. 

Bu alt boyutta sekiz madde yer almakta ve yüksek puan, okul müdürlerinin çalışanlarını yetersiz 

görme düzeylerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçek toplam puan üretmektedir. 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 30, en yüksek puan 150’dir. Yüksek puan, okul 

müdürlerinin yüksek düzeyde paternalist davrandığını göstermektedir (Saylık ve Aydın, 2020). 

Bu araştırma neticesinde, Cronbach’ın Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla; aile havası (,905), 

hayırseverlik  (,935), otoriterlik (,831), müdahalecilik (,859), yetersiz görme (,882) şeklinde 

elde edilmiştir. Tüm bu veriler ışığında ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Anket formu Google forms aracılığıyla online olarak uygulanmıştır. Veri setinin parametrik test 

yöntemlerinin kullanımına uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan analizler Tablo 

2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeğine Ait Normal Dağılım Analizi Sonuçları. 

Ölçeğin Boyutları 
Kolmogorv-Smirnov 

Basıklık Çarpıklık �̅� Med. 
İstatistik sd P 

Aile Havası ,137 272 ,000 -,437 -,626 3,5221 3,7500 

Hayırseverlik ,118 272 ,000 ,429 -,863 3,6213 3,7778 

Otoriterlik ,090  272 ,000 -,570 ,195 2,9596 3,0000 

Müdahelecilik ,109 272 ,000       ,300 ,779 2,2581 2,1000 

Yetersiz Görme ,146 272 ,000 ,490 ,820 2,4017 2,2500 

Genel Ortalama ,059 272 ,024 2,894 ,447 2,9674 2,9667 

 

Tablo 2. incelendiğinde, Paternalist liderlik davranış ölçeği alt boyutlarının ortanca değerleri ve 

aritmetik ortalamalarının birbirine yakın olduğu ve skewness (çarpıklık) ve kurtosis (basıklık) 
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değerlerinin “± 1,5” arasında olduğu, Tabachnick ve Fidell’ e (2013) göre ölçeğin normallik 

derecelerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu söylenebilir. 

Elde edilen boyut ortalamalarına ilişkin verilerin analizinde betimleyici istatistikler, cinsiyet ve 

medeni durum gibi iki seçenekli değişkenlerinde t-testi; ikiden fazla seçenek içeren yaş, 

öğrenim durumu, okulun türü, mesleki kıdem, okul müdürü ile çalışma süresi değişkenlerinde 

ise tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanmıştır. Elde edilen veriler (α=0.05) anlamlılık 

düzeyine göre çözümlenmiş ve sonuçlar tabloya aktarılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular araştırma bulguları bağlamında sunulmuştur. Buna göre ölçek 

geneli ve boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’te 

sunulmuştur. 

Tablo 3 Paternalist yönetici davranışları ölçeğine ilişkin betimsel istatikler 

Boyutlar n �̅� s.s Düzey 

Aile Havası 272 3,52 ,674 Katılıyorum 

Hayırseverlik 272 3,62 ,608 Katılıyorum 

Otoriterlik 272 2,95 ,604 Kararsızım 

Müdahalecilik 272 2,25 ,572 Katılmıyorum 

Yetersiz Görme 272 2,40 ,533 Katılmıyorum 

 

Tablo 3 incelendiğinde müdürlerin çalışanlarına karşı paternalist liderlik sergileme ölçeği alt 

boyutlarından en yüksek ortalamaya hayırseverlik (x̄=3,62), en düşük ortalamaya ise 

müdahalecilik boyutunun (x̄=2,25) sahip olduğu görülmektedir. Yani araştırmaya katılan 

öğretmenlere göre yöneticiler yüksek düzeyde hayırsever davranışlar sergilerken, 

müdahalecilik davranışlarını düşük düzeyde sergilemektedir.  Aile havası boyutunda (x̄=3,52), 

otoriterlik boyutunda (x̄=2,95), yetersiz boyutunda (x̄=2,40) ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin boyutlarından elde edilen aritmetik ortalama puan aralıkları 

değerlendirildiğinde; öğretmenlere göre okul müdürlerinin okulda samimi bir aile havası 

oluşturdukları ve çalışanlarına olumlu yönde yaklaştıkları görülmektedir. Ayrıca okul 

müdürlerinin çalışanlarına fazla müdahil olmadıkları ve onları kısmen yeterli gördükleri 

anlaşılmıştır. 

Kişisel Değişkenlere Göre Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği Bulguları 

Kişisel Değişkenlerin analizine yönelik tablolar aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 4. Babacan yönetici davranışları ölçeğinin cinsiyet değişkenine ilişkin t-testi sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet n X  SS t p 

Aile Havası 
Kadın 127 3,49 ,105 ,130 ,719 

Erkek 145 3,54 ,862   

Hayırseverlik 
Kadın 127 3,66 ,960 ,379 ,539 

Erkek 145 3,58 ,774   

Otoriterlik 
Kadın 127 2,97 ,954 ,084 ,772 

Erkek 145 2,94 ,768   

Müdahalecilik 
Kadın 127 2,25 ,903 ,000 ,998 

Erkek 145 2,25 ,727   

Yetersiz Görme 
Kadın 127 2,43 ,861 ,322 ,571 

Erkek 145 2,37 ,660   

 

Tablo 4. incelendiğinde, cinsiyete göre öğretmenlerin, okul müdürlerinin babacan liderlik 

davranışlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık yoktur (p>.05). Buna göre erkek ve 

kadın öğretmenler, okul müdürlerinin paternalist yaklaşımlarını birbirine benzer şekilde ve 

düzeyde algıladıkları anlaşılmaktadır.    

Tablo 5. Paternalist yönetici davranışları ölçeğinin medeni durum değişkenine ilişkin t-testi sonuçları 

Boyutlar 
Medeni 

Durum 
n X  SS t p 

Aile Havası 
Evli 138 3,46 ,918 ,769 ,381 

Bekar 134 3,58 ,990   

Hayırseverlik 
Evli 138 3.53 ,861 2,020 ,156 

Bekar 134 3,70 ,856   

Otoriterlik 
Evli 138 2,92 ,796 ,358 ,550 

Bekar 134 2,99 ,912   

Müdahalecilik 
Evli 138 2,24 ,770 ,043 ,836 

Bekar 134 2,27 ,851   

Yetersiz Görme 
Evli 138 2.39 ,736 ,32 ,858 

Bekar 134 2,41 ,775   

 

Tablo 5. incelendiğinde, medeni duruma göre öğretmenlerin, okul müdürlerinin babacan 

liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Buna göre 

öğretmenlerin evli veya bekar olmaları onların okul müdürlerinin paternalist yaklaşımlarını 

algılama düzeylerini değiştirmemektedir. 
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Tablo 6. Paternalist yönetici davranışları ölçeğinin okul türü değişkenine ilişkin anova sonuçları 

Boyutlar 
Okul 

Türü 
n X̄ ss 

Varyansın 

Kaynağı 
KT Sd KO F p Fark  

Aile Havası 

Anaokul 
53 

3,3

7 

,19

6 

Gruplararas

ı 
7,557 3 

2,51

9 

2,06

1 

,10

6 -  

İlkokul 

12

1 

3,3

4 

,16

2 Gruplar içi 

327,56

1 

26

8 

1,22

2 
  

 

Ortaokul 
78 

3,5

1 

,09

0 Toplam 

335,11

8 

27

1 
 

     

Lise 
55 

3,8

4 

,15

7               

Toplam 

30

7 

3,5

2 

,06

7        

Hayırseverlik 

Anaokul 
42 

3,5

3 

,17

3 

Gruplararas

ı 
4,095 3 

1,36

5 

1,36

0 

,25

6  - 

İlkokul 
47 

3,4

3 

,15

3 Gruplar içi 

269,03

7 

26

8 

1,00

4 
  

 

Ortaokul 

13

4 

3,6

3 

,08

2 Toplam 

273,13

2 

27

1     

Lise 
49 

3,8

2 

,13

8        

Toplam 

27

2 

3,6

2 

,06

0        

Otoriterlik 

Anaokul 
42 

2,8

9 

,18

4 

Gruplararas

ı 
9,307 3 

3,10

2 

3,20

2 

,02

4  

İlkokul 
47 

3,3

5 

,12

8 Gruplar içi 

259,62

3 

26

8 
,969   

ilkokul>anaoku

l 

Ortaokul 

13

4 

2,8

9 

,07

8 Toplam 

268,93

0 

27

1    ortaokul>lise 

Lise 
49 

2,8

0 

,15

4        

Toplam 

27

2 

2,9

5 

,06

0        

Müdahalecili

k 

Anaokul 
42 

2,4

5 

,18

8 

Gruplararas

ı 
3,370 3 

1,12

3 

1,26

5 

,28

7 - 

İlkokul 
47 

2,3

5 

,12

4 Gruplar içi 

237,99

2 

26

8 
,888   

 

Ortaokul 

13

4 

2,2

1 

,07

6 Toplam 

241,36

2 

27

1     

Lise 
49 

2,1

1 

,12

8        

Toplam 

27

2 

2,2

5 

,05

7        

Yetersiz 

Görme 

Anaokul 
42 

2,5

6 

,15

3 

Gruplararas

ı 
3,125 3 

1,04

2 

1,35

0 

,25

9 - 

İlkokul 
47 

2,5

4 

,12

2 Gruplar içi 

206,77

6 

26

8 
,772   

 

Ortaokul 

13

4 

2,3

3 

,07

5 Toplam 

209,90

1 

27

1 
   

 

Lise 
49 

2,2

9 

,11

5        

Toplam 

27

2 

2,4

0 

,05

3        

 

Tablo 6’ya göre, öğretmenlerin çalıştığı okul türüne göre yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre paternalist liderlik ölçeğinin aile havası, otoriterlik, müdahalecilik, yetersiz 
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görme alt boyutunda katılımcıların çalıştığı okul türüne göre 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı 

bir fark belirlenmemiştir (p > 0,05). 

Paternalist liderlik ölçeğinin otoriterlik alt boyutunda katılımcıların çalıştığı okul türüne göre 

anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p < 0,05). Farkın kaynağını belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen Scheffe Testi sonucunda; çalıştığı okul türü ilkokul ( x ̅         = 3,35),  anaokulu ( x ̅        = 

2,89), ortaokul (x ̅      = 2,89), lise ( x ̅        = 2,80) türlerinde ilkokul ve anaokulu öğretmenlerinde 

anaokulu öğretmenlerinin lehine bir durum söz konusudur. Diğer bir ifadeyle ilkokul 

öğretmenleri anaokulu öğretmenlerine kıyasla idarecilerini daha otoriter görmektedirler. 

Benzer şekilde ortaokul öğretmenleri de lise öğretmenlerine nazaran okul müdürlerinin daha 

otoriter davrandığını düşünmektedirler. 

Tablo 7. Paternalist yönetici davranışları ölçeğinin meslekteki kıdem değişkenine ilişkin anova sonuçları 

Boyutlar Meslekteki Kıdem n X̄ ss 
Varyansın 

Kaynağı 
KT Sd KO F p Fark  

Aile Havası 

0-5 Yıl 79 3,57  ,125 Gruplararası 6,254 4 1,563 1,269 ,282 - 

6-10 Yıl 88 3,54 ,115 Gruplar içi 328,864 267 1,232    

11-15 Yıl 37 3,66 ,174 Toplam 335,118 271     

16-25 Yıl 34 3,55 ,160        

26 ve üzeri 34 3,13 ,230        

Toplam 272 3,52 ,067        

Hayırseverlik 

0-5 Yıl 79 3,72 ,112 Gruplararası 9,696 4 2,424 2,457 ,046 1=3>2> 

6-10 Yıl 88 3,68 ,097 Gruplar içi 263,437 267 ,987   4>5 

11-15 Yıl 37 3,72 ,165 Toplam 273,132 271     

16-25 Yıl 34 3,59 ,147        

26 ve üzeri 34 3,13 ,216        

Toplam 272 3,62 ,060        

Otoriterlik 

0-5 Yıl 79 2,98 ,111 Gruplararası 7,798 4 1,950 1,993 ,096 - 

6-10 Yıl 88 2,76 ,106 Gruplar içi 261,132 267 ,978    

11-15 Yıl 37 2,92 ,144 Toplam 268,930 271     

16-25 Yıl 34 3,26 ,152        

26 ve üzeri 34 3,14 ,197        

Toplam 272 2,95 ,060        

Müdahalecilik 

0-5 Yıl 79 2,18 ,115 Gruplararası 8,576 4 2,144 2,459 ,046 4>5>1> 

6-10 Yıl 88 2,11 ,092 Gruplar içi 232,786 267 ,872   3>2 

11-15 Yıl 37 2,23 ,140 Toplam 241,362 271     

16-25 Yıl 34 2,39 ,116        

26 ve üzeri 34 2,67 ,199        

Toplam 272 2,25 ,057        

Yetersiz 

Görme 

0-5 Yıl 79 2,40 ,100 Gruplararası 4,970 4 1,242 1,619 ,170 - 

6-10 Yıl 88 2,31 ,081 Gruplar içi 204,931 267 ,768    

11-15 Yıl 37 2,28 ,159 Toplam 209,901 271     

16-25 Yıl 34 2,41 ,129        

26 ve üzeri 34 2,73 ,185        

Toplam 272 2,40 ,053        

 

Tablo 7’e göre, öğretmenlerin meslekteki kıdemine göre yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre paternalist liderlik ölçeğinin aile havası, otoriterlik, yetersiz görme alt 

boyutunda katılımcıların meslekteki kıdem değişkenine göre 0.05 manidarlık düzeyinde 

anlamlı bir fark belirlenmemiştir (p > 0,05). 

Varyans analizi sonuçlarına göre paternalist liderlik ölçeğinin hayırseverlik alt boyutunda 

çalışanların meslekteki kıdemine göre 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmiştir 
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(p < 0,05). Meslekteki kıdem değişkeninde 0-5 Yıl (𝑋 ̅ = 3,72),  6-10 Yıl (𝑋 ̅ = 3,68), 11-15 yıl 

(𝑋 ̅ = 3,72), 16-25 yıl (𝑋 ̅ = 3,59),  26 ve üzeri (𝑋 ̅ = 3,13) ortalamaları arasında anlamlı derecede 

fark olduğu tespit edilmiştir.  

Varyans analizi sonuçlarına göre paternalist liderlik ölçeğinin müdahalecilik alt boyutunda 

çalışanların meslekteki kıdemine göre 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmiştir 

(p < 0,05). Farkın kaynağını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Scheffe Testi sonucunda; 

çalışanların meslekteki kıdemine 0-5 Yıl (𝑋 ̅ = 2,18),  6-10 Yıl (𝑋 ̅ = 2,11), 11-15 yıl (𝑋 ̅ = 2,23), 

16-25 yıl (𝑋 ̅ = 2,39),  26 ve üzeri (𝑋 ̅ = 2,67) ortalamaları arasında anlamlı derecede fark olduğu 

tespit edilmiştir.  26 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmenler, diğer kıdem aralıklarına 

nazaran müdürlerinin daha fazla müdahaleci olduklarını belirtmişlerdir.  

 
Tablo 8. Paternalist yönetici davranış ölçeğinin okul müdürü ile çalışma süresi değişkenine ilişkin anova sonuçları 

Boyutlar 
Okul Müdürü ile Çalışma 

süresi 
n X̄ ss 

Varyansın 

Kaynağı 
KT Sd KO F p Fark  

Aile Havası 

0-3 Yıl 17

3 

3,3

8 

,08

7 

Gruplararas

ı 
9,398 2 

4,69

9 

3,88

1 

,02

2 

3>2>

1 

4-6 Yıl 
57 

3,6

7 

,14

0 Gruplar içi 

325,72

0 

26

9 

1,21

1 
  

 

7-9 Yıl 
42 

3,8

6 

,13

9 Toplam 

335,11

8 

27

1 
   

  

Toplam 27

2 

3,5

2 

,06

7        

Hayırseverlik 

0-3 Yıl 17

3 

3,5

4 

,07

6 

Gruplararas

ı 
2,834 2 

1,41

7 

1,41

0 

,24

6 - 

4-6 Yıl 
57 

3,7

2 

,13

4 Gruplar içi 

270,29

8 

26

9 

1,00

5 
  

 

7-9 Yıl 
42 

3,7

8 

,14

5 Toplam 

273,13

2 

27

1 
   

 

Toplam 27

2 

3,6

2 

,06

0        

Otoriterlik 

0-3 Yıl 17

3 

3,0

5 

,07

8 

Gruplararas

ı 
7,130 2 

3,56

5 

3,66

3 

,02

7 

1>2>

3 

4-6 Yıl 
57 

2,9

2 

,11

6 Gruplar içi 

261,80

0 

26

9 
,973   

 

7-9 Yıl 
42 

2,6

0 

,13

8 Toplam 

268,93

0 

27

1 
   

 

Toplam 27

2 

2,9

5 

,06

0        

Müdahalecili

k 

0-3 Yıl 17

3 

2,2

7 

,07

2 

Gruplararas

ı 
2,163 2 

1,08

1 

1,21

6 

,29

8 - 

4-6 Yıl 
57 

2,3

4 

,12

8 Gruplar içi 

239,19

9 

26

9 
,889   

 

7-9 Yıl 
42 

2,0

5 

,13

5 Toplam 

241,36

2 

27

1 
   

 

Toplam 27

2 

2,2

5 

,05

7        

Yetersiz 

Görme 

0-3 Yıl 17

3 

2,3

9 

,06

7 

Gruplararas

ı 
3,393 2 

1,69

7 

2,21

0 

,11

2 - 

4-6 Yıl 
57 

2,5

7 

,10

5 Gruplar içi 

206,50

7 

26

9 
,768   

 

7-9 Yıl 
42 

2,1

9 

,14

3 Toplam 

209,90

1 

27

1 
   

 

Toplam 27

2 

2,4

0 

,05

3        

 

623



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre paternalist liderlik ölçeğinin aile havası alt 

boyutunda çalışanların okul müdürü ile çalışma süresine göre manidarlık düzeyinde anlamlı bir 

fark belirlenmiştir (p < 0,05). Farkın kaynağını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Scheffe 

Testi sonucunda; okul müdürü ile çalışma süresi değişkeninde 0-3 yıl  (𝑋 ̅ = 3,38),  4-6 yıl (𝑋 ̅ 

= 3,67), 7-9 yıl (𝑋 ̅ = 3,86) ortalamaları arasında anlamlı derecede fark olduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre aynı okul müdürü ile çalışma süresi arttıkça okulda aile havası oluşturmaya ilişkin 

okul müdürünün davranışlarını algılama düzeyi de artmaktadır.   

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre paternalist liderlik ölçeğinin hayırseverlik, 

müdahalecilik, yetersiz görme alt boyutunda katılımcıların okul müdürü ile çalışma süresi 

değişkenine göre 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmemiştir (p > 0,05). 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre paternalist liderlik ölçeğinin otoriterlik alt 

boyutunda çalışanların okul müdürü ile çalışma süresine göre anlamlı bir fark belirlenmiştir (p 

< 0,05). Farkın kaynağını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Scheffe Testi sonucunda; 

çalıştığı okul müdürü ile çalışma süresi değişkeninde 0-3 yıl  (𝑋 ̅ = 3,05),  4-6 yıl (𝑋 ̅ = 2,92), 7-

9 yıl (𝑋 ̅ = 2,60) ortalamaları arasında anlamlı derecede fark olduğu tespit edilmiştir. Yani okul 

müdürü ile yeni çalışmaya başlayan öğretmenler; müdürlerinin daha otoriter olduğunu, okul 

müdürü ile çalışma süresi arttıkça okul müdürünün otoriterliğine ilişkin algının zayıfladığı 

anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle aynı okul müdürüyle 7 yıl ve üzerinde çalışan öğretmenler 

okul müdürünün otoriterlik yönündeki yaklaşımlarını düşük düzeyde algılamaktadırlar. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışmadaki bulgulardan hareketle öğretmenlerin genel olarak okul müdürlerinin babacan 

liderlik davranışlarına ilişkin görüşlerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifade 

ile öğretmen görüşlerine göre, okul müdürleri orta düzeyde babacan liderlik davranışlarına 

sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Literatürde bu sonucu destekleyen bazı araştırmalar (Okçu ve 

Gider, 2019; Saylık, 2017) bulunmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda ise genel olarak 

öğretmenler, okul müdürlerinin babacan liderlik davranışlarını yüksek düzeyde algıladıkları 

belirlenmiştir (Cerit, 2012; 2013; Mete ve Serin, 2015; Dağlı ve Ağalday, 2018). Yapılan 

çalışmaların bulguları arasındaki farklılığın, çalışmanın gerçekleştirildiği şehir-bölgenin 

kültürel bağlamından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Zira paternalist liderlik ile kültür 

arasında (ulusal-yerel) organik bir ilişkinin olduğu ileri sürülmektedir (Saylık ve Aydın, 2020). 

Babacan liderliğin aile havası ve hayırseverlik alt boyutlarına ilişkin öğretmenlerin genel 

görüşlerinin “yüksek düzeyde” olduğu, otoriterlik,  müdahalecilik ve yetersiz bulma alt 

boyutlarında “düşük düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle okul 
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müdürleri babacan liderliğin aile havası oluşturma ve hayırsever davranışlar sergilemeyi yüksek 

düzeyde; otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz bulmayı düşük düzeyde sergiledikleri 

söylenebilir. Buradan hareketle En yüksek ortalamanın aile havası ve hayırseverlik alt 

boyutlarında olması, okul müdürlerinin okulda kendisini bir babacan baba gibi görmesi, okulda 

bir aile ortamı oluşturup sıcak bir iklim yaratması, öğretmenleri koruması onlara sahip çıkması 

okul örgütünün verimliliğinin artmasını sağladığı söylenebilir.  Erben ve Güneşer (2008) 

yaptığı araştırmada, hayırsever liderlik tarzı ile çalışanların örgütlerine duygusal anlamda daha 

fazla bağlandığını belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin otoriterlik alt boyutundaki davranışlara 

ise orta düzeyde başvurdukları tespit edilmiştir. Bu da müdürlerin, çalışanlarına fazla baskı 

yapmadığı ve otoriter davranmadığı sonucunu göstermektedir. Otoritenin tadında ve oranında 

yapılıp yaratıcılığı engelleyici düzeye ulaştırılmaması gerekmektedir. Otorite her ne kadar iş 

disiplini anlamında gerekli bir boyut olarak varsayılsa da, yaratıcılığın doğal ortamda 

gelişmesini engellediği gibi iletişim ve girişimciliği baskıladığı düşünüldüğünden olumsuz bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Arslan, 2019; Saylık, 2017) Ayrıca okul müdürü ile 

çalışma süresi arttıkça okul müdürünün otoriterliğinin daha az hissedildiği gözlenmiştir.  

Meslekte yeni olan öğretmenlerin okul müdürlerini daha otokratik algılamaları onların mesleki 

sosyalleşmelerindeki yaklaşımlarından kaynaklanabileceği ya da görece daha idealist 

olmalarıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Aynı şekilde okul müdürü ile çalışma süresi 

artıkça okul müdürünün aile havası oluşturma yönündeki yaklaşımlarını algılama düzeyi de 

artmaktadır. Bunda formal ilişkilerin yanında zamana bağlı olarak informal ilişkilerin de 

artmasıyla (Memduhoğlu ve Saylık, 2012) meydana gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Aile 

havasına yönelik algı beslendikçe okul müdürünün otokratik eğilimlerini algılamada azalma 

olması tutarlı ve anlamlı görünmektedir dolayısıyla okul müdürlerinin meslekte yeni olan 

öğretmenlere daha mesafeli yaklaştığı belirtilebilir. 

 Meslekte kıdemi 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmenler, okul müdürlerinin yönetsel 

uygulamalarında daha müdahaleci davrandıklarını belirtmişlerdir. Bunun nedeni öğretmenlerin 

tecrübeli olması ve haklarını daha iyi bilmeleri olabilir. Okul müdürlerinin bu konuda tecrübeli 

öğretmenlerle iş birliğine gidip örgüt ikliminin daha olumlu olmasını sağlaması gerekmaktedir. 

Sonuç olarak paternalist (babacan) davranışlardan “aile havası, hayırseverlik” davranışlarını 

sergileyen okul müdürlerinin çalışanlarının nezdinde daha saygı gördüğünü söylenebilir. Ayrıca 

okul müdürünün aile havası oluşturma ve hayırsever davranışlarının yüksek düzeyde 

algılanması okul müdürlerinin sadece okulda değil okul dışında da çalışanlarıyla ilgilendiği 

sonucunu doğurmaktadır. Okul müdürlerinin bu davranışların sınırlarını bilerek ve bu 

davranışları yerinde sergilemesinin çalışanlarını pozitif yönde etkileyebileceği 
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düşünülmektedir. Cheng, vd, (2004: 104) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 

paternalist liderlik, çalışan davranışları üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Hayırsever liderlik 

boyutu en güçlü etkiye sahiptir. Yardımsever liderlik otoriter liderlik ile birlikte, çalışan 

davranışları üzerinde yine pozitif etkiye sahipken, otoriter liderlik ahlaki liderlik ile birlikte, 

çalışan davranışları üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Her üç liderlik boyutu arasında bir 

etkileşim söz konusu değildir. 

Araştırmada ulaşılan bilgi ve bulgular ışığında;  Doğu’ ya özgü olarak değerlendirilen 

paternalist liderlik tarzında, okul müdürlerinin babacan liderlik davranışları sergileme 

düzeylerinin örgüt verimini olumlu etkilediği ve okul içi etkileşimi artırdığı tespit edilmiştir. 

Sun ve Wang (2009) araştırmasında paternalist liderliğin izleyicilerin liderlerinden iş doyumları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Wang ve Lin (2007), paternalist liderliğin 

etkilerini tespit etmek amacıyla bir anaokulu yöneticileri ve öğretmenlerin oluşturduğu çalışma 

grubunda okul müdürlerinin izleyicilerine karşı paternalist liderlikle ilgili davranışların 

sergilendiğini tespit etmişlerdir. Chou (2012) araştırmasında paternalist liderlerin moral ve 

yardımseverlik boyutları ele alınarak izleyicilerin içsel ve dışsal doyumları konusunda olumlu 

bir etkisinin olduğu belirtmiştir. Buna göre okul müdürlerini babacan liderlikle ilgili olarak 

bilinçlendirmeye yönelik Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile 

Üniversiteler arasında işbirliği kapsamında eğitsel etkinlikler düzenlenebilir. Babacan liderliğin 

otoriterlik alt boyutunda okul müdürünün, ilkokul öğretmenlerine daha otoriter davrandığı 

belirlenmiştir. Her ne kadar otoriterlik babacan lider davranış özelliği olarak gözükse de 

toplumumuzda olumsuz olarak algılanmaktadır. Buna dikkat çekme adına ilkokullarda 

bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Bu araştırmada, okul müdürlerinin babacan liderlik 

davranışlarına ilişkin veriler öğretmen görüşlerine göre incelenmiştir. Benzer çalışmalar diğer 

kamu ve özel kurumlarda yapılabilir. Bu çalışmaya benzer araştırmalar, değişik il ve bölgelerde 

farklı yöntemler kullanılarak (nitel araştırmalar vb.) yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sırasında Siirt üniversitesinde öğrenim gören lisans 

öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubu 

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde öğrenim 

gören 320 öğrenciden oluşmaktadır. Nicel desende yürütülen bu çalışmanın verileri Lisans 

Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri anketi kullanılarak toplanmıştır. Online 

olarak uygulanan anketlerden elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz 

edilmiştir. Araştırmada ulaşılan bazı sonuçlar şu şekildedir: Öğrencilerin büyük çoğunluğu 

kendi bilgisayarları ile dersleri günlük takip etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

yarısından fazlası uzaktan eğitim derslerinde sunulan yardımcı ders materyallerinin yeterli 

olmadığını; ihtiyaç duyulduğunda uzaktan eğitim merkezinin yeterli teknik desteği 

sağlamadığını belirtmiştir. Süreçte çoğunlukla internet bağlantısı, senkron derslerde 

ses/görüntü, doküman indirme/yükleme gibi teknik konularda sorunlar yaşanmıştır. 

Anahtar kelimeler: uzaktan eğitim, pandemi, Covid-19,online eğitim 
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OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE DISTANCE EDUCATION 

PROCESS CONDUCTED DURING THE PANDEMIC PERIOD 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the opinions of undergraduate students studying at Siirt 

University on distance education during the COVID-19 epidemic. The study group of the 

research consists of 320 students studying at Siirt University, Faculty of Education, Faculty of 

Arts and Sciences and Faculty of Theology. The data of this study, which was carried out in a 

quantitative design, were collected using the Undergraduate Students' Opinions on Distance 

Education questionnaire. The data obtained from the online questionnaires were analyzed using 

descriptive statistics. Some of the results reached in the research are as follows: The majority 

of the students followed the lessons daily with their own computers. More than half of the 

students participating in the research stated that the supplementary course materials offered in 

distance education courses were not sufficient; stated that the distance education center does 

not provide adequate technical support when needed. During the process, there were mostly 

technical problems such as internet connection, audio/video in synchronous lessons, and 

document downloading/uploading. 

Keywords: distance education, pandemic, Covid-19, online education 
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GİRİŞ 

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs(COVID-19), kısa sürede tüm dünyaya yayıldı 

ve 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edildi.Bu salgının 

yayılmasının nasıl önlenebileceğine dair uzmanlar tarafından görüşler ortaya konmuştur (Huh, 

2020) yer almıştır.Yeni virüsün bulaşma potansiyelini arttıracağı için okullarda ve 

üniversitelerde grupların bir araya gelmemesi de öneriler arasındaydı (Wang, Cheng, 

Yue,veMcAleer 2020). Bu nedenle, tüm dünyada formal eğitimleruzaktan yapmakla karşı 

karşıya kalındı (Zhou, 2020). Ortaya çıkan COVID-19 salgını tehdidinden dolayı 

üniversitelerin Bahar 2020 döneminin ikinci yarısının uzaktan öğretimyoluyla 

gerçekleştirilmesi kararı alındı. Bu açıdan COVID-19, eğitim sistemlerinin karşı karşıya kaldığı 

en büyük zorluk olarak değerlendirilebilir (Daniel 2020 ). 

Dünyadaki tüm üniversiteler 2020 bahar döneminde tüm programlarını çevrimiçi olarak 

değiştirip  yüz yüze eğitimden vazgeçmek zorunda kaldı. (Bao, 2020 ). Fakat  çoğu üniversite 

başlangıçta yeterli altyapı ve stratejilerinin olmayışı nedeniyle çevrimiçi eğitime böyle bir geçiş 

için hazırlıklı değildi (Zhang, Wang, Yang ve Wang, 2020 ).Kısaca, yüz yüze dersler 

durduruldu ve uzaktan eğitim tek alternatif haline geldi.  Çevrimiçi öğrenim konusunda hiçbir 

zaman yeterli deneyime sahip olmayan birçok eğitmen ve öğrenci, bunu asgari destekle yapmak 

zorunda kalmıştır.  (DeVaney, Shimshon,  Rascoff,veMaggioncalda, 2020; Hodges, Moore, 

Lockee, Trust,  ve Bond, 2020). Bununla birlikte, konunun ani olması, durumun zorluğu ve 

belirsizliği göz önüne alındığında, eğitim sürecine dahil olan tüm tarafların, özellikle 

pandeminin ilk dalgası sırasında, performansın beklenenden daha düşük olduğu anlaşılabilir bir 

durumdur.  Bununla birlikte, öngörülebilir olan şey, eğitimin, hayatın diğer tüm sektörleri gibi, 

asla aynı olmayacağıydı(Aristovnik, Keržič, Ravšelj,Tomaževič,  veUmek 2020; DeVaneyvd., 

2020; Hodges ve diğerleri, 2020). Bu nedenle, mevcut krizin yanı sıra diğer olası kesintiye 

neden olabilecek olayların eğitim üzerindeki sonuçlarıyla başa çıkmak için esnek ve 

olgunlaşmış uzun vadeli planlar yapma gerekliliği gündeme gelmeye başlamıştır  (Aristovnik 

vd., 2020 , Hodgesve diğerleri, 2020 , Zhangve diğerleri, 2020 ). 

Dünden bugüne eğitim teknolojisindeki ilerlemelerin önemi bu salgın sırasında daha iyi 

anlaşıldı (Chatterjee ve Chakraborty, 2020 ; Dhawan, 2020 ). Uzaktan eğitimi desteklemek için 

çeşitli çevrimiçi platformlar mevcut olmasına rağmen (Nash, 2020 )  üniversiteler için eğitim 

faaliyetlerini çevrimiçi bir alanda yürütmek oldukça zordu. Bunun yanısıra, akademisyenler ve 

öğrenciler çok çeşitli lojistik, teknik, finansal ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya kaldı 

(Lassoued, Alhendawi ve Bashitialshaaer, 2020 ; Peters ve diğerleri, 2020 ).Dünyanın pek çok 

yerinde olduğu gibi, Türkiye'deki karantina Mart ayı başlarında hiçbir hazırlık yapılmaksızın 
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aniden açıklandı. Çoğu eğitim kurumu çevrimiçi öğrenim için tasarlanmamış ve çoğu 

eğitmenler çevrimiçi ders vermeye ve test etmeye alışkın değildi. Sonuç olarak, eğitimciler 

tarafından bu ani değişikliklerle ilgili endişeler ortaya çıktı. Sadece Türkiye'de değil, çevrimiçi 

eğitime geçiş yapan diğer birçok ülkedeki eğitimciler, bu tür eğitimin geçerliliği ve etkililiği 

hakkında endişelerini dile getirdiler.  

Diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi Siirt Üniversitesinde de 13 Mart 2020'den itibaren normal 

dersler askıya alındı ve daha sonra 25 Mart 2020'de Türkiye'de ülke çapında bir karantina 

uygulaması başladı. Üniversitenin akademik programlarını ve etkinlikleri hemen çevrim içi 

hale getirmek kolay olmayacaktı. Ayrıca üniversitelerde durumun kısa sürede normale 

döneceği ve kampüslerin haftalar içinde yeniden açılabileceği varsayıldı. Geçici bir önlem 

olarak akademisyenlerin ve öğrencilerin devasa açık çevrimiçi öğretim sürecinekatılmaları ve 

diğer çevrimiçi kaynaklarda çalışmaları tavsiye edildi. Bu arada, üniversite öğretme-öğrenme 

sürecini yeniden sınıflandırmış ve akademik faaliyetler bazı değişikliklerle de olsa çevrimiçi 

bir platforma taşınmıştır. Üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri senaryoya kademeli 

olarak uyum sağladılar. Akademisyenler artık ders materyallerini ve bilgilerini uzaktan eğitim 

sürecini yöneten merkezin (uzem) online eğitim modülü aracılığıyla iletiyordu.  Ayrıca, 

derslerin niteliğine bağlı olarak, akademisyenler problem çözme, programlama ve tasarım 

etkinliklerini desteklemek için çevrimiçi araçlar kullandılar. Bu çalışmada  üniversitenin lisans 

öğrencilerine bir anket uygulanarak COVID-19 salgını sırasında uzaktan eğitim hakkındaki 

düşüncelerinin belirlenmesi amaçlandı. Özellikle, öğrencilerin uzaktan eğitimde içerik sunumu 

ve etkileşimi ve çevrimiçi eğitim sürecinde ders hocalarıyla iletişimleri ve sistemin işleyişi 

hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışıldı. 

Pandemi Ve Uzaktan Eğitim 

Uzaktan eğitim, öğretimin tipik olarak öğrenmeden farklı bir yerde gerçekleştiği, teknolojiler 

aracılığıyla iletişim gerektiren ve özel kurumsal organizasyonun olduğu planlı öğrenmeyi ifade 

eder ( MooreveKearsley, 2012 ). Uzaktan eğitimin uzun bir geçmişi vardır ve çok sayıda 

öğrenciyi içerir. Örneğin, 2013 yılında yapılan bir çalışmada, yalnızca gelişmekte olan 

ülkelerde 21 milyondan fazla uzaktan eğitim öğrencisi vardı (Bates, 2013).  Geleneksel yüz 

yüze eğitim ile karşılaştırıldığında uzaktan eğitimin kendine özgü özellikleri vardır. Pandemi 

dönemi öncesinde uzaktan öğrenenlerin çoğu, çalışma deneyimi olan yetişkinlerdir ve uzaktan 

eğitim, özellikle gelişmekte olan ülkelerde birçok ülkede düşük dereceli bir eğitim biçimi olarak 

kabul edilir (Laaser, 2006 ).   

Ağ bağlantısı aracılığıyla uzaktan eğitim, yeni teknolojiler gerektiren görece yeni bir öğretim 

şeklidir. Esnekliği ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlanabilirliği nedeniyle eğitim ortamlarında 
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tercih edilen bir formattır (Allen ve Seaman, 2016). Uzak mesafelerde bazı araçları kullanarak 

öğretme ve öğrenme sağlar (Xu ve Xu, 2019). Geleneksel yüz yüze eğitimin temel amaçlarından 

biri, öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır ki bu uzaktan eğitim için de geçerlidir 

(Girginer, 2002). Uzaktan eğitim, pandemi döneminde geleneksel derslere katılma şansı 

olmayan öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için yüksek öğretim için neredeyse tek seçenek 

olmuştur.  

Tsipianitis ve Groumpos (2018) internet tabanlı uzaktan eğitimin, bireysel olarak okuyan 

öğrencilere organize teknolojik olanaklar sağlayan senkron ve asenkron olmak üzere iki şekli 

olduğunu belirtmiştir. Senkronize uzaktan eğitimde, tüm katılımcılar gerçek zamanlı olarak 

dijital derslere katılırlar ve bu da çift yönlü iletişim gerektirir Bu sistemde, öğretmenler 

öğrenmeye liderlik eder ve katılımcılar birbirleriyle doğrudan iletişim kurarak öğrenci 

katılımını artırır (Shi ve Morrow, 2006).  

Uzaktan eğitimin senkronize formu, gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve akılda kalan soruların 

cevaplarına anında erişim ile sessiz etkileşimli öğrenme ortamları sağlarken, (Skylar, 2009) 

asenkron uzaktan eğitimde ise öğrenciler ve eğitmenler aynı anda öğrenme etkinliğine katılmak 

zorunda değildir. Bunun yerine, öğrenmeleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olan öğrenciler 

her yerde ve her zaman öğrenebilirler (Tsipianitis ve Groumpos, 2018).  

Uzaktan eğitimin birçok olumlu yanı vardır. İlk olarak, öğrencilere kendi yerlerinde öğrenme 

esnekliği sağlanır (Thoms ve Eryılmaz 2014 ). Dahası, öğrencilerin taktiksel yapılandırılmış bir 

öğrenme programını takip etmeden kendi öğrenme programlarını kendi öğrenme tarzlarına göre 

uyarlamalarını sağlayan çeşitli eğitim görevleri vardır. Bu şekilde, uzaktan eğitim programları, 

öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine karar vermeleri için esneklik sağlar. Böylece,  

öğrenciler öğrenme sürecine evlerinden katılabildikleri için boşa zaman harcamamış olurlar. 

(Davis vd. 2019). Ayrıca, mesleki ve akademik niteliklerini işlerinden ayrılmadan geliştirmek 

isteyenler için, uzaktan eğitim hem öğrenmeye hem de çalışmaya hizmet edebileceğinden, 

genellikle faydalıdır (de Oliveira ve diğerleri 2018 ). 

COVID-19 ile uzaktan eğitim için yapılan çalışmalara “pandemidöneminde uzaktan eğitim” 

gibi farklı bir bakış açısının eklendiği söylenebilir. Konuyla ilgili literatüre bakıldığında 

öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin bakış açısıyla ilgili çok sayıda çalışmanın (Arora ve 

Srinivasan, 2020; Serçemeli ve Kurnaz, 2020; Markus, 2020; Lall ve Singh, 2020;Al Lily, 

Abunasser,veAlqahtani 2020; Karadağ ve Yücel, 2020 ) daha çok son dönemde yapıldığı 

görülmektedir. Bunun en önemli nedeni Covid-19 pandemi nedeniyle hem Türkiye’de hem de 

dünyada üniversitelerin uzaktan eğitime geçiş yapmak zorunda kalmalarıdır. Bu konuda 

yapılmış araştırmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 
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Arora ve Srinivasan (2020) tarafından Hindistan'da 341 öğretmenle yürütülen çalışmada, 

uzaktan eğitimin benimsenme oranı, faydaları ve zorlukları incelenmiş, araştırma sonucunda 

bazı öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda olumlu görüşlerinin yanı sıra ağ sorunları, eğitim 

ve farkındalık gibi sorunlara vurgu yaptıkları görülmüştür. Serçemeli ve Kurnaz’ın (2020) 

çalışmasında, Muhasebe dersine ilişkin öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini çok fazla 

benimsemedikleri saptanmıştır.Markus (2020), COVID-19 salgını sürecinde yaptığı çalışmada 

öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeyi çok yararlı olarak algıladıklarını ve çevrimiçi öğrenmeye 

ilişkin algılarının olumlu olduğunu tespit etmiştir.Başka bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin 

pandemi sırasında esnek öğrenme olanakları nedeniyle uzaktan eğitime karşı olumlu bir tutuma 

sahip olduğu görülmüştür(Lall ve Singh, 2020). Durak (2013) tarafından uzaktan eğitim yoluyla  

lisans ders içeriğinin sunulmasını inceleyen bir çalışmada, çevrimiçi ders için dikkate alınması 

gereken bazı noktalar şu şekilde bulgulanmıştır: çevrimiçi ders tasarımı ilkelerine uygunluk,  

içerik, kurs kaynaklarına doğrudan erişim sağlamak, yeterli rehberlik ve zamanında geri 

bildirim sağlamak, öğrencilere sosyal destek sağlamak, yeterli motivasyon sağlamak, ders 

saatlerinin öğrenciler için en uygun saatler olmasını sağlamak ve bu durumu sabit tutmak. Al 

Lily vd., (2020) yaptıkları çalışmada  uzaktan eğitim sisteminin pedagojik veya psikolojik 

olarak hazır olmadığı için eğitim üzerinde olumsuz etkileri olduğu bulunmuştur. Xie ve Yang 

(2020) yaptıkları çalışmada,  pandemi sırasında öğrencilerin kendi başlarına bağımsız olarak 

çalışabilme davranışını kazandıklarını tesbit etmiştir.Türkiye'de  yapılan bir araştırmada 

üniversite öğrencilerinin Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamalarından memnuniyet 

düzeyleri araştırılmıştır. 17939 öğrenci ile yapılan çalışmada, öğrencilerin üniversitelerinin 

sunduğu dijital içerikten memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır.  (Karadağ ve Yücel, 2020).  

Pandeminin tüm dünyada ve Türkiye’de zorunlu kıldığı uzaktan eğitim uygulamasının 

beraberinde getirdiği avantajların ve olumsuzlukların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların 

daha çok önem kazandığı ve giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada 

da Covid-19 pandemi sürecinde öğrenimlerinin iki dönemine uzaktan eğitimle devam etmek 

zorunda kalan üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sisteminin işleyişine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde hangi yöntemlerle ve araçlarla derslere 

katılmışlardır? 

2. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerin uygulanması, iletişim, sistemin genel 

işleyişi ve özyeterlik boyutlarına ilişkin görüşleri nelerdir?  

  

634



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Metodoloji  

Araştırma tarama modelinde, nicel yaklaşımla yürütülmüştür. Araştırmanın verileri anket 

kullanılarak toplanmıştır. İki ya da daha fazla değişken arasındaki değişimin belirlenmesi 

amacıyla kullanılan ilişkisel tarama modeli ile (Karasar, 2017) öğrencilerin uzaktan eğitime 

ilişkin görüşleri incelenmiştir.  

Araştırma Siirt Üniversitesi öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Çalışma grubu Üniversitenin 

öğrenci mevcudu fazla olan Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinden 

seçilmiştir. Örneklem bu üç fakülteden basit seçkisiz örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. 

Araştırma kapsamında her üç fakültedeki tüm öğrencilere “Google Form” vasıtasıyla online 

anket gönderilmiş, geri dönüş yapan 320 anket analize tabi tutulmuştur. Tablo 1’de örneklem 

grubuna ilişkin bilgiler verilmiştir 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kişisel Bilgileri 

Değişken                                   Kategori n                      % 

Fakülte 

  

  

  

Eğitim 137 42,8 

Fen Edebiyat  76 23,8 

İlahiyat 93 29,1 

Boş 14 4,4 

Sınıf 

  

  

  

1,00 78 24,8 

2,00 65 20,6 

3,00 123 39,0 

4,00 49 15,6 

Cinsiyet 

  

  

Kadın 223 69,7 

Erkek 95 29,7 

Boş 2 0,6 

Yaşadığınız yerleşim yeri 

 

Köy 64 20,0 

Belde 8 2,5 

Büyükşehir 42 13,1 

İl 124 38,8 

İlçe 76 23,8 

Boş 6 1,9 

Toplam  320 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan 320öğrencinin önemli bir kısmı (% 42.8) Eğitim 

Fakültesi öğrencisidir. İlahiyat ve Fen Edebiyat öğrencilerinin oranları birbirine yakındır. 

Katılımcılar arasında 3. Sınıf öğrencilerinin oranı daha fazladır. Katılımcıların çoğunu (% 69,7)  

kadın öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin yarısından fazlası (%51,9) büyükşehir ve 

şehirlerde yaşamaktadır. Burada öğrencilerin %20,0’si köyde yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu 

durum öğrencilerin uzaktan eğitimin önemli bileşenlerinden birisi olan internete erişememe gibi 

bir sorunla karşılaşmasına neden olabilir. 

Çalışma ile ilgili anketin oluşturulmasında, Gürer vd. (2016) ile Serçemeli’nin (2017) 

geliştirdikleri ve çalışmalarında kullandıkları anketlerden yararlanılmıştır. Öğrencilere 

uygulanan anket formu iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım, kişisel bilgilere yönelik sorular ve 
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derslere katılım yöntemi (ortam, cihaz, veri sağlayıcısı)ile ilgili öğrencilerin düşüncelerini 

belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci kısım öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik 

uygulamalara ilişkin görüşlerini içeren maddelerden oluşmaktadır. Maddeler 5’li likert 

derecelemeyle oluşturulmuştur. Anket maddeleri, kategorik ve bütüncül olarak 

yorumlanabilmesini sağlayacağı düşünülerek, benzerliklerine göre gruplayarak boyutlandırmak 

için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda sorular dört grupta toplanmıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler, frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler bakımından 

analiz edilmiştir. Anket toplam puan üretmediğinden madde analizleri yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmada verilerin analiz edilmesiyle ulaşılan bulgular, araştırma problemleri doğrultusunda 

tablolar halinde verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmada uzaktan eğitim sürecinde derslere hangi mekânlarda ve ne tür iletişim cihazları 

kullanılarak katılımın gerçekleştiğine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo2. Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Derslerine Katılım Yöntem / Mekân İlişkinBulgular 
Değişken Kategori n % 

 

 

Ortam 

 

Komşu 2 0,6 

Evden 295 92,2 

InternetCafe 2 0,6 

İşyeri 11 3,4 

Boş 10 3,1 

Toplam 320 100,0 

 

Cihaz 

  

  

Tablet 3 0,9 

Akıllı telefon 236 73,8 

Katılacak bir cihazım yok 5 1,6 

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayar 63 19,7 

Boş 13 4,1 

Toplam 320 100,0 

 

 

Veri Sağlayıcısı 

  

  

Sabit internet hattı 117 36,6 

Ailem dışında başka birinin internet hattı 21 6,6 

İnternete erişimim yok 17 5,3 

Mobil internet hattı 162 50,6 

Boş  3 0,9 

Toplam 320 100,0 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğrencilerin tamamına yakını uzaktan eğitim 

derslerini evden (%92,2,  mobil internet veri sağlayıcısı (%50,6) aracılığıyla ve daha çok akıllı 

telefonlarını kullanarak (%73,8)  takip etmektedirler. Öğrencilerin %73’ü telefonla dersleri 

takip etmelerine rağmen, bilindiği üzere uzaktan eğitim ders modülü sistem ve yazılım 

uygulamaları genellikle telefonlara uyumlu olarak geliştirilmediği için, bu durum öğrenciler 
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açısından ders takibi ve sistemin modülün imkan verdiği tüm uygulama seçeneklerinin 

kullanımı sınırlandırabilmektedir. 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Derslerin Uygulanması Boyutuna İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerin uygulanması boyutunu oluşturan maddelere 

ilişkin görüşlerini yansıtan bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Uzaktan Eğitimde Derslerin Uygulanmasında Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bulgular 

İfadeler 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

  

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

O
rt

a
la

m
a
 

n % n % n % n % n % 

Uzaktan aldığım eğitimlerden 

memnunum. 
123 38,40 82 25,60 47 14,70 37 11,60 28 8,80 2,26 

Uzaktan eğitim kullanımı ders 

motivasyonumu ve özgüvenimi 

artırıyor 

138 43,10 97 30,30 29 9,10 19 5,90 30 9,40 2,06 

Uzaktan eğitimlerin kampüste yüz 

yüze dersler kadar etkin olduğuna 

inanıyorum. 

176 55,00 67 20,90 22 6,90 20 6,30 28 8,80 1,90 

Uzaktan eğitim zamanımı daha 

verimli kullanmamı sağlamaktadır 
113 35,30 73 22,80 38 11,90 49 15,30 38 11,90 2,44 

Uzaktan derslerde aktif olarak 

öğrenme sürecine dahil olmaktayım 
98 30,60 80 25,00 50 15,60 45 14,10 39 12,20 2,51 

Yakın bir gelecekte, eğitimin 

"Uzaktan Eğitim" sistemine 

dönüşeceğini düşünüyorum. 

112 35,00 67 20,90 40 12,50 47 14,70 49 15,30 2,54 

Uzaktan eğitimle aldığım bir derste, 

geleneksel dersten daha iyi not 

alabileceğime inanıyorum 

108 33,80 80 25,00 43 13,40 39 12,20 42 13,10 2,45 

Uzaktan eğitim derslerinde 

anlatılanları kolayca 

anlayabiliyorum. Dersi kolayca takip 

edebiliyorum. 

102 31,90 108 33,80 50 15,60 42 13,10 14 4,40 2,23 

Uzaktan eğitim ders süreleri konuları 

öğrenmem için yeterlidir 
107 33,40 66 20,60 58 18,10 49 15,30 30 9,40 2,45 

Uzaktan eğitim derslerinde sunulan 

yardımcı eğitim materyallerinin (ders 

notu, sunum, grafik, fotoğraf veya 

diğer görseller) yeterli olduğunu 

düşünüyorum. 

105 32,80 106 33,10 34 10,60 60 18,80 15 4,70 2,29 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere bu boyuta ilişkin maddeler, uzaktan eğitim sürecinde derslerin 

amaca uygun ve olumlu işlediğini vurgulayan ifadelerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrenciler bu ifadelerin tümüne çok düşük düzeyde katılmışlardır. Başka bir ifadeyle öğrenciler 

uzaktan eğitim sürecinde derslerin amaca uygun, etkili ve olumlu işlen(e)mediği 

görüşündedirler. Bu boyutta öğrencilerin en çok katıldıkları iki madde sırasıyla “Yakın bir 

gelecekte, eğitimin "Uzaktan Eğitim" sistemine dönüşeceğini düşünüyorum” (x̄ = 2,54) ve 

“Uzaktan eğitimle aldığım bir derste, geleneksel dersten daha iyi not alabileceğime 
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inanıyorum” (x̄= 2,45) ifadeleridir. Buna göre öğrenciler en çok katılım gösterdikleri ifadelere 

dahi katılımları çok düşük düzeydedir.  Öğrencilerin en az katılım gösterdikleri iki madde ise 

“Uzaktan eğitimlerin kampüste yüz yüze dersler kadar etkin olduğuna inanıyorum” (x̄ = 1,90) 

ve “Uzaktan eğitim kullanımı ders motivasyonumu ve özgüvenimi artırıyor”(x̄ = 2,06) 

maddeleri olmuştur.Özellikle derslerin yüz yüze dersler kadar etkin olduğu görüşüne nerdeyse 

hiç katılmışlardır. Bu açıdan öğrenciler uzaktan eğitime yüz yüze eğitimle kıyaslanmayacak 

düzeyde olumsuz yaklaşmışlardır. 

Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Derslere Katılan Öğrencilerin İletişime İlişkin Bulgular  

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde iletişim boyutunu oluşturan maddelere ilişkin görüşlerini 

yansıtan bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Uzaktan Eğitimde İletişime Yönelik Bulgular 

İfadeler 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

  

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

O
rt

a
la

m
a
 

n % n % n % n % n % 

Uzaktan eğitimde dersini aldığım 

öğretim elemanı ile internet 

üzerinden eposta ya da özel mesaj 

ile kolayca ulaşabiliyorum.  

76 23,8 71 22,2 42 13 85 26,6 39 12,2 2,81 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretim 

elemanı e-posta ya da özel mesajla 

yolladığım mesajlara makul bir 

süre içerisinde yanıt veriyor. 

70 21,9 70 21,9 41 13 92 28,8 38 11,9 2,86 

Uzaktan eğitim merkezimiz 

(siuzem) , ihtiyaç duyduğumda 

teknik destek sağlamaktadır 

88 27,5 90 28,1 64 20 48 15 19 5,9 2,42 

Uzaktan eğitim merkezimiz 

(siuzem), süreç başlangıcında 

sistemin kullanımıyla ilgili yeterli 

eğitim vermiştir 

92 28,8 94 29,4 50 16 52 16,3 22 6,9 2,41 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi bu boyuta ilişkin maddeler, uzaktan eğitim sürecinde iletişimle ilgili 

ifadelerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler bu ifadelerden öğretim elemanına 

ulaşma ile  ilgili olan maddelere orta  düzeyde katılırken, uzaktan eğitim sisteminin işleyişiyle 

ilgili maddelere düşük düzeyde katılmışlardır. Başka bir deyişle öğrenciler uzaktan eğitim 

sürecinde iletişimle ilgili hizmet veren birimin beklenenin altında bir teknik destek sağladığı 

görüşündedirler. 

Uzaktan Eğitim Yoluyla Derslere Katılan Öğrencilerin Sistemin İşleyişine İlişkin 

Bulgular 

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sistemin işleyişi boyutunu oluşturan maddelere ilişkin 

görüşlerini yansıtan bulgular Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Uzaktan Eğitimde Sistemin Genel İşleyişine Yönelik Bulgular 
 

 

 

İfadeler 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
m
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o
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ıl
m
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o
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ar
sı
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ıl
ıy
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m
 

O
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a
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m
a

 

n % n % n % n % n %   

Canlı yapılan uzaktan eğitim 

derslerinde, beyaz tahta 

uygulamasının kullanılması 

derslerden daha fazla verim 

alınmasını sağlıyor. 

67 20,9 87 27,2 49 15,3 74 23,1 38 11,9 2,77 

Ders video kayıtlarını tekrar 

izleme imkânı öğrenmeme faydalı 

olmaktadır 

67 20,9 44 13,8 32 10 77 24,1 92 28,8 3,27 

Uzaktan öğrenme sürecinde 

alanımla ilgili internet 

kaynaklarını daha etkili bir şekilde 

kullanmaya başladım. 

69 21,6 75 23,4 42 13,1 77 24,1 50 15,6 2,88 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere bu boyuta ilişkin maddeler, uzaktan eğitim sürecinde sistemin genel 

işleyişine ilişkin olumlu ifadelerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler “Ders video 

kayıtlarını tekrar izleme imkânı öğrenmeme faydalı olmaktadır” (x̄ = 3,27)  ifadesine orta 

düzeyde katılırken,  “ Canlı yapılan uzaktan eğitim derslerinde, beyaz tahta uygulamasının 

kullanılması derslerden daha fazla verim alınmasını sağlıyor.” (x̄ = 2,77) ve “Uzaktan öğrenme 

sürecinde alanımla ilgili internet kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmaya başladım.” (x̄ 

= 2,88) ifadelerine düşük düzeyde katılmışlardır.  

Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin özyeterliğine İlişkin Bulgular 

 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde özyeterlilik boyutunu oluşturan maddelere ilişkin 

görüşlerini yansıtan bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 6: Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Özyeterliğine Yönelik Bulgular 

İfadeler 

K
es

in
li

k
le
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at
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m
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m
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at
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m
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o
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sı
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K
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K
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ıy

o
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O
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a
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m
a
 

n % n % n % n % n %  

Verilen ödevlerin benim öğrenme 

düzeyimin çok üzerinde olduğunu 

düşünüyorum 

71 22,2 86 26,9 47 14,7 45 14,1 60 18,8 2,80 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretim 

elemanlarının verdikleri ödevleri 

oldukça fazla buluyorum. 

59 18,4 43 13,4 29 9,1 49 15,3 129 40,3 3,47 

Uzaktan eğitimle ilgili canlı derse 

bağlanma, dosya, ödev ve projeleri 

yükleme/indirme, web kamerası ve 

mikrofon kullanma gibi teknik 

konularda problem yaşıyorum. 

70 21,9 58 18,1 33 10,3 63 19,7 88 27,5 3,13 
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Tablo 6’te görüldüğü üzere bu boyuta ilişkin maddeler, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin 

özyeterliliklerine  vurgulayan ifadelerden oluşmaktadır. Bu boyutta en yüksek ortalamaya sahip 

olan madde “Uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanlarının verdikleri ödevleri oldukça fazla 

buluyorum.” (x̄ = 3,47) ifadesidir. Öğrencilerin orta düzeyde katıldıkları maddeler sırasıyla 

“Verilen ödevlerin benim öğrenme düzeyimin çok üzerinde olduğunu düşünüyorum” (x̄= 2,80) 

ve “Uzaktan eğitimle ilgili canlı derse bağlanma, dosya, ödev ve projeleri yükleme/indirme, 

web kamerası ve mikrofon kullanma gibi teknik konularda problem yaşıyorum”  ifadeleridir. 

Buna göre öğrenciler öğretim elemanlarının oldukça fazla ödev verdiği ve bu ödevlerin 

öğrenme düzeylerinin üzerinde olmasını bir problem olarak ifade etmişlerdir.   

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Uzun zamandır sınırlı bir şekilde uygulanan uzaktan eğitim  COVID-19 salgını ile birlikte 

dünya çapında yaygınlık kazandı. Siirt üniversitesinde eğitim gören lisans öğrencilerinin 

COVID-19 salgını sırasında uzaktan eğitimin farklı yönleri hakkındaki görüşlerini öğrenmek 

amacıyla uygulanan anketle elde edilen görüşlere ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim derslerini evden (%92,2), mobil internet veri 

sağlayıcısı (%50,6) aracılığıyla akıllı telefonlarını kullanarak (%73,8)  takip ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Araştırma sonuçları, uzaktan eğitime ilişkin görüşleri bakımından derslerin uygulanmasında 

eğitimden memnun olmayan öğrencilerin daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Yüksek 

öğretim düzeyinde yapılan bu araştırma, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sorun 

yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Alanyazın incelendiğinde, benzer sonuçlar ortaya koyan 

çalışmalar olduğu görülmektedir (Akgün, Güleç ve Topal, 2013; Gillies, 2008). Bu 

araştırmalarda uzaktan eğitimden memnun olmayan öğrencilerin, konuyu anlamamaları, 

öğretmenle yeterli iletişimi kuramamaları, zamanlarının yetersiz olması ve altyapı eksikliği gibi 

nedenlerle açıklamışlardır.  

Öğrencilerin uzaktan eğitimin zayıf yönlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, teknolojiyi 

kullanma ve erişimde karşılaştıkları sorunların bu sürecin zayıf yönlerinden biri olduğu 

belirlenmiştir. Öte yandan öğrencilerin uzaktan eğitiminin kendilerini yeterince motive 

edemediğini ve sıkıcı olduğunu belirtmişlerdir. Sivrikaya'nın (2019) kimya öğrencilerinin 

uzaktan eğitime yönelik görüşlerini incelediği araştırmanın sonuçları da bu bulguları 

desteklemektedir. Ayrıca bazı araştırmalar, ses, görüntü, iletişim sorunları, düşük etkileşim, 

öğretmenlerin kullandığı beden dili ve uzaktan eğitim uygulamalarında ders süreleri gibi 

faktörlerin katılımcıların uzaktan eğitime yönelik tutumlarını etkilediğini göstermiştir ( Marsh, 
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Mitchell ve Adamczyk, 2010).  Beklentileri karşılanamayan katılımcıların algıları da 

olumsuzdur. Bu da eğitim ve öğretimin kalitesini etkiler ve faaliyetin başarısız olmasına neden 

olur. Bu nedenle öncelikle kişilerin uzaktan eğitime yönelik olumlu bir tutuma sahip olması 

gerekmektedir. Singhal ve Lall (2020) tarafından yapılan bir araştırmada öğrencilerin uzaktan 

eğitimi tercih etmelerine rağmen, senkronize eğitim faaliyetlerinin olmaması ve iletişim 

eksikliği nedeniyle tatmin olmadıkları sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada da benzer sonuçlar 

bulunmuştur. Sorunun, sistemin öğrencileri yeterince çalışmaya yöneltmemesi veya sürece 

uyum sağlayamamasının yanı sıra eğitmenlerin sistemin işleyişi ile ilgili bazı alanlardaki 

yetersizliğinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Öğrencilerin uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimle karşılaştırdığında uygun bir alternatif olarak 

görmedikleri araştırmanın bir başka sonucu. Bu bakımdan uzaktan eğitim uygulamaları 

geleneksel eğitime bir alternatif olarak değil, geleneksel eğitimi tamamlayan bir eğitim 

teknolojisi uygulaması olarak görülmelidir (Usun, 2006). Palloff ve Pratt'a (2000) göre uzaktan 

eğitimde teknoloji tek başına yeterli değildir. Araştırmacılar, bu yönde yapılan en yaygın 

hatanın derslerin teknoloji yardımıyla organize edilmemesi ve aktarılmaması olduğunu 

belirtmişlerdir. Eğitmenler, uzaktan eğitimi öğrenciler arasında daha kabul edilebilir hale 

getirmeye çalışmalıdır. Bu bağlamda, vaka çalışmaları ve oyunlaştırma gibi teknikler uzaktan 

eğitimde tanıtılabilir ve etkileri incelenebilir. (Skulmowski ve Rey,2020 ). 

Öğrencilerden alınan dönütlerin değerlendirilmesi, uzaktan eğitimden beklentilerinin 

saptanması bu sürece uyumu kolaylaştıracaktır.  Salgın sürecinde, yüz yüze eğitime ara 

verilmesi nedeniyle daha bir önem kazanan uzaktan eğitim yönteminin, geliştirilip 

iyileştirilmesi için eksikliklerin belirlenmesi önem taşımaktadır.  

Uzaktan eğitimin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde önemli bir yeri olduğu düşünüldüğünde, bu 

araştırma sonuçlarının eğitimin her kademesinde uzaktan eğitim ortamlarının tasarlanması ve 

kullanılması için yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Son olarak uzaktan eğitime geçiş sürecinde eğitim veren kurumların teknolojik altyapısına 

ilişkin görüşler incelendiğinde, büyük ölçüde hazırlıklı olmadığı görüşünün hakim olduğu 

görülmektedir. Bunun karşısında sistemin yeterli olduğunu söyleyen öğrenciler de var. Pandemi 

sürecinde zorunlu olan uzaktan eğitime yönelik olumsuz görüşlerin temel nedeni, önceden 

haber verilmeden çok hızlı bir geçiş dönemi yaşamaları olabilir. Elde edilen tüm sonuçlar 

çerçevesinde uzaktan eğitim için farklı modellerle tasarlanan ders ve programların giderek daha 

yaygın hale gelmesi öngörülmektedir.   
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Bu nedenle öğretmenler ve öğrenciler, özellikle eğitim kurumları bu ortamlara hazırlanmalıdır. 

Öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime daha kolay uyum sağlayabilmeleri için eğitimler 

yapılabilir, teknik sorunların giderilmesi için gerekli altyapı desteği daha da güçlendirilebilir. 

Farklı ülkeler tarafından yürütülen uzaktan eğitim programları karşılaştırılarak güçlü ve zayıf 

yönler ortaya çıkarılabilir. 
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ÖZET 

Yirminci yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olan küreselleşme gerçeği perspektifinde; 

ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler paralelinde tüketici 

gereksinimlerindeki ortaya çıkan değişim, işletmelerin iş yapma tarzlarını da önemli ölçüde 

etkilemiştir. Önceki zamanlarda işletmelerin belirlediği ölçütlere uyularak tasarlayıp ürettikleri 

ve sattıkları ürünler, daha sonraları müşteri ihtiyaçları göz önüne alınıp tasarlanarak üretilen ve 

teslimatta zaman esaslı hareket ile satış sonrasındaki faaliyetleri de içeren bir süreç kapsamında 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu durum dünyada rekabete dayalı bir faaliyetin zorunlu 

kılınmasına sebep olduğu için işletmelerin başarılı olması rekabet etmelerine bağlanmıştır. 

Buna uymayan işletmeler ellerindeki pazar payını rakiplere bırakarak, pazarı terk etmek 

zorunda kalacaklardır. Günümüz rekabet şartlarında, bilginin işletme amaçlarına uygun 

şekillerde elde edilerek kullanıma hazır hale getirilmesine yardımcı olmada yönetim 

muhasebesi araçları faydalı olmaktadır. Yönetim muhasebesini etkileyen gelişmeler, yönetim 

muhasebesini yeni teknik ve yaklaşımlarla zenginleştirmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan; 

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Kaizen Maliyetleme, Tam Zaman'ında 

Üretim, Esnek Üretim Sistemleri gibi yaklaşımlar, işletmeleri rekabetçi küresel pazarlarda 

başarıya ulaştırmada işletme yöneticilerine en önemli katkıyı sağlamışlardır. Diğer muhasebe 

disiplinlerinde olduğu gibi maliyet ve yönetim muhasebe dalları da dünyada gerçekleşen 

olaylardan etkilenmektedir. Gerçekleşen gelişmelere neden unsurların ele alınıp 

incelenmesiyle, işletmelerin de bu gelişmelerden bütün faktörleriyle etkilendiği görülmektedir. 

Bu çalışmayla, maliyet ve yönetim muhasebesinin işletmelerde planlama, kontrol ve kaynak 

geliştirme konuları üzerinde yoğunlaştıklarını, bununla beraber teknolojik, sosyal, ekonomik 

ve kültürel olaylardan etkilenmesi sebebiyle farklı raporlama tekniklerini geliştirdiğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Teknolojik ve Ekonomik Gelişmeler, 

Yönetim Muhasebesi Teknikleri 

  

647

mailto:mdedeoglu@yyu.edu.tr


 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

EFFECTS OF TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC CHANGE ON COST AND 

MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

 

ABSTRACT 

In the perspective of the reality of globalization that emerged at the end of the twentieth century; 

The change in consumer needs in parallel with economic, social, political, cultural, economic 

and technological developments has also significantly affected the way businesses do business. 

The products that were designed, produced and sold in accordance with the criteria determined 

by the enterprises in the past, have started to be evaluated within the scope of a process that is 

designed and produced by considering customer needs, and that includes time-based movement 

in delivery and after-sales activities. Since this situation causes a competitive activity in the 

world to be compulsory, the success of the enterprises depends on their competition. Businesses 

that do not comply with this will have to leave the market, leaving their market share to 

competitors. In today's competitive conditions, management accounting tools are useful in 

helping to obtain information in accordance with business purposes and make it ready for use. 

Developments affecting management accounting have enriched management accounting with 

new techniques and approaches. In this context; Approaches such as Activity Based Costing, 

Target Costing, Kaizen Costing, Just-in-Time Production, Flexible Manufacturing Systems 

have provided the most important contribution to business managers in making businesses 

successful in competitive global markets. As in other accounting disciplines, cost and 

management accounting branches are also affected by the events taking place in the world. By 

examining and examining the factors that cause the developments, it is seen that businesses are 

also affected by all factors from these developments. With this study, it shows that cost and 

management accounting focuses on planning, control and resource development issues in 

enterprises, and also develops different reporting techniques due to being affected by 

technological, social, economic and cultural events. 

Keywords: Cost and Management Accounting, Technological and Economic Developments, 

Management Accounting Techniques 
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GİRİŞ 

Son birkaç on yılda, küresel rekabet, istikrarda bozulma, ürün yaşam döngülerindeki düşüşler, 

üretim ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, çevre sorunları ve şirketlerin daha müşteri odaklı 

olmasını gerektiren rekabet ortamı, iş ortamının doğasını değiştirmiştir. Bu değişiklikler 

firmaların çalışma biçimlerini önemli ölçüde değiştirmiş ve bu da yönetim muhasebesi 

uygulamalarında değişikliklere neden olmuştur(Drury, 2018:10). 

Önceki zamanlarda işletmelerin belirlediği ölçütlere uyularak tasarlayıp ürettikleri ve sattıkları 

ürünler, daha sonraları müşteri ihtiyaçları göz önüne alınıp tasarlanarak üretilen ve teslimatta 

zaman esaslı hareket ile satış sonrasındaki faaliyetleri de içeren bir süreç kapsamında 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu durum dünyada rekabete dayalı bir faaliyetin zorunlu 

kılınmasına sebep olduğu için işletmelerin başarılı olması rekabet etmelerine bağlanmıştır. 

Buna uymayan işletmeler ellerindeki pazar payını rakiplere bırakarak, pazarı terk etmek 

zorunda kalacaklardır. 

İnsanların bilinçli iş kararları vermelerine yardımcı olmak olan muhasebenin genel rolünü kabul 

etmek gerekmektedir. Maliyet ve Yönetim muhasebeleri de dahil olmak üzere tüm muhasebe 

biçimleri, finansal bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi ve ardından bu bilgilerin karar 

verenlere iletilmesi ile ilgilidir. Muhasebe bilgilerinin karar vermede faydalı olması için 

muhasebeci, bilgilerin kimler için hazırlandığı ve hangi amaçla kullanılacağı konusunda net 

olmalıdır(Atrill & McLaney, 2009:15). 

 

TEKNOLOJİK VE EKONOMİK DEĞİŞİMİN MALİYET VE YÖNETİM 

MUHASEBESİNE ETKİLERİ 

1980’li yıllardan bu yana, şirketlerin bir çoğunda maliyet muhasebesi ve yönetim kontrol 

sistemlerinde meydana gelen yetersizlikler, “global rekabete yönelik önemli bir şansızlık” 

olarak değerlendirilebilmektedir. Bu durum teknolojik ve ekonomik değişimlerin işletme 

yönetimindeki en önemli etkisini ortaya koymaktadır. Bu etki ile sürekli ve hızla gelişen küresel 

rekabet ortamına uyum sağlama çabaları ön plana çıkmıştır. Bilgisayar destekli tasarım, esnek 

üretim sistemleri ve robot sektörleri gibi gelişmiş endüstriyel teknolojiler, bu alanda evrim 

sağlamıştır. Bu teknolojiler, üretim maliyetlerinin yapısında da önemli değişliklere gidilmesine 

sebebiyet vermiştir (Şakrak, 1997:51).   

Üretim teknolojilerindeki değişmelere paralel olarak ortaya çıkan maliyet ilişkilerindeki 

değişmeler sonucu maliyet muhasebesine olan ihtiyacın azalmasına, bu vesileyle yönetim 

muhasebesi konularının bir bütün olarak anlamanın gerekliliği ön plana çıkmıştır. Esnek üretim, 

tam zamanında üretim ve bu tür diğer değişiklikler, hammadde, işçilik ve genel imalat 
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maliyetleri arasındaki ilişkide değişiklik yaparak maliyet muhasebesini etkilemiştir (Karcıoğlu, 

2000:53). 

 

1. MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMİN 

UNSURLARI  

Maliyet ve yönetim muhasebeleri ortaya çıkan üretim teknolojilerinden kaynaklı birçok sorunla 

karşı karşıyadırlar. Bunlar yapısal değişiklikler ve teknolojik değişiklikler diye iki kategoriye 

ayrılır;  

1.1. Yapısal Değişiklikler  

Yeni çalışma şekilleri teknolojik gelişmelerle, iş uygulamalarıyla ve maliyet yönetimi 

muhasebesindeki olası değişikliklerle başa çıkmanın yeni yolları nedeniyle meydana gelen 

değişikliklerdir. Bunlar; Maliyet paylaşımının anahtarları esnek üretim sistemleri, tam 

zamanında üretim sistemleri, hizmet endüstrileri, küreselleşme ve Japon yönetim 

uygulamalarıdır. 

1.1.1. Maliyet Dağıtım Anahtarları  

Geleneksel maliyetleme yönteminde kullanılan dağıtım anahtarları genellikle direkt çalışma 

saatleri ve makine saatleri gibi ölçüler iken günümüzde pek çok işletme için durum böyle 

değildir. Fabrika otomasyonunun artan yaygınlığı nedeniyle, işçilik maliyetleri üretim 

maliyetinin çok küçük bir kısmını teşkil etmektedir. Bu durumda, maliyet tahsis anahtarı olarak 

makine saatlerinin daha fazla kullanılması gerekir. Ancak mesai saatleri dışında 

kullanılabilecek maliyet tahsis anahtarları; parça sayısı, tedarikçi sayısı, çalışan sayısı ve 

kullanılan alan vb. anahtarlar (boyutlar) olabilir. Maliyet dağıtım anahtarı olarak en iyi 

regresyon denklemini veren seçeneğin seçilmesi maliyet ve yönetim muhasebecisi için daha 

uygun olacaktır(Karcıoğlu, 2000:28). 

1.1.2. Esnek Üretim Sistemleri  

Esnek üretim sistemleri, bilgisayar kontrollü makineler ile otomatik malzeme taşıma 

ekipmanlarının bir araya getirildiği ve benzer teknolojileri kullanarak orta ölçekte çeşitli ürünler 

üretme kabiliyetine sahip sistemlerdir(Erden, 2004:40).  Esnek üretim sistemleri, üretim 

faktörlerini üretime ve daha sonra pazardaki tüketicilere hızlı bir şekilde ulaştırmak için bir 

üretimden diğerine geçmek üzere yeniden programlanabilen otomatik makinelerden oluşan bir 

üretim sistemidir. Bu sistem, herhangi bir ürünün üretimi tamamlandıktan hemen sonra 

makinelerin başka bir ürünün üretimine geçmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 

sistemlerin avantajı, uzun makine kurulum süreleri olmadan çok sayıda farklı ürünün 

üretilmesine izin vermeleridir. Ayrıca bu sistemde, işletmeler müşterilerinin zevklerini ve 
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isteklerini dikkate alarak ürün çeşitliliğini arttırarak, sermaye yetersizliği bulunan ülkelerin 

stoklara yüklenmiş olan kaynaklarının diğer alanlarda kullanma olanağı doğmaktadır. Böylece 

sıfıra yakın stoklarla çalışmak depo ve depolama maliyetlerini de tasarrufla sonuçlandıracaktır 

(Altınbay, 2006:10).  

1.1.3. Toplam Kalite Yönetimi  

Yönetimin, firmanın ürün ve hizmetlerinin müşterilerin beklentilerini aşmasını sağlamak için 

politikalar ve uygulamalar geliştirdiği bir yöntemdir. Bu yaklaşım, artan ürün işlevselliğini, 

güvenilirliğini, dayanıklılığını ve servis verilebilirliğini içerir. Maliyet yönetimi, farklı tasarım 

seçeneklerinin maliyet sonuçlarını analiz etmek ve örneğin üretim arızaları ve üretim kusurları, 

boşa harcanan işçilik veya malzemeler, hizmet çağrılarının sayısı ve kalitenin doğası dâhil 

olmak üzere kalitenin birçok yönünü ölçmek ve raporlamak için kullanılır(Edward J. Blocher 

et al., 2018, p. 15). 

1.1.4. Hizmet İşletmeleri  

Hizmet sektörü liderleri, üreticilerin kaliteye verdikleri değeri artırmak gibi konularda müşteri 

memnuniyetine büyük önem vermektedir. Geleneksel olarak muhasebe, bir hesaplama süreci 

olmadığı için müşteri memnuniyetini ölçemez. Ancak, müşteri memnuniyeti yöneticiler için 

önemlidir, aksi takdirde müşteriler başka bir yerde iş yapmayı seçebilir. Bu amaçla yönetim 

muhasebecileri, izlenebilecek müşteri memnuniyeti ölçütleri oluşturur. Şikâyetlerin sayısı, 

övgülerin sayısı ve geri dönüştürülen hizmetlerin sayısı bu ölçütlerden bazılarıdır. Bu şekilde 

pazar anketleri dağıtılabilir. Böylece müşteriler aldıkları hizmetleri değerleyebilirler 

(Karcıoğlu,2000:35).  

1.1.5. Japon Yönetim Uygulamaları  

Japon örgütlerinin hayati özelliklerinden biri, batı toplumunun bireyselliğine karşı kolektif 

karar alma (ringi) anlayışıdır. Japon yöneticiler, bir konuyu tüm organizasyon üzerinde 

anlaşana kadar tartışmak için uygun bir ortam yaratır ve birlikte nihai bir karar verdiklerinde 

bu karar uygulamaya konulur. Ayrıca, karar verme sorumluluğu tek bir yöneticiye 

atanmamıştır. "Yüzük" kavramının bir sonucu olarak, kararın sorumluluğu grubun tüm 

üyelerine aittir. Japon şirketlerinde kullanılan çok önemli bir diğer yönetim stratejisi de 

benzersiz iş felsefesidir. Bu felsefeyi anlamak için; Bu, her çalışanı kuruluşa ve kuruluşun genel 

hedeflerine yaklaştırır. Söz konusu felsefe, temel olarak işletmeyi, onu diğer işletmelerden 

ayıran ve her çalışanı örgüte bağlayan bir aile olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde, tüm 

çalışanlar deneyimleriyle değil, çalıştıkları işle özdeşleşir(Altınbay,2006:21).   
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1.1.6. Tam Zamanında Üretim Sistemi  

Bu sistemde hammadde kontrolü, iş görenlerin denetimi ile etkin bir şekilde uygulanmaktadır. 

İşletmede yarı mamul ve mamul bulunmaması durumunda stok kontrolü daha da 

zorlaşmaktadır. Üretimdeki kusurlu üretim birimlerinin tekrar işlenmesi bu sistemde daha az 

gerçekleşmektedir (Hacırüstemoğlu, 2000:315).   

1.1.7. Küreselleşme  

Küreselleşme eğilimleri ile sınırların ortadan kalkması sebebiyle, işletmeler uluslararası nitelik 

kazanarak uluslararası düzeyde ekonomik faaliyetler içerisinde yer almışlardır. İşletmeler bu 

sayede yeni ekonomik fırsatlarla karşılaşmışlardır. Bu fırsatları değerlendirmenin yolu ancak 

işletmenin uluslararası nitelik kazanmalarıyla mümkün olmaktadır   

(www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/2003sayi2PDF/ornek.pdf, 20.10.2007).  

1.2. Teknolojik Değişmeler  

Teknolojik değişmeler; üretim yöntemleri, büro otomasyonu, uzman sistemler ve yönetim bilgi 

sistemleri gibi değişmelerdir. Bunları ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olursak (Karcıoğlu, 

2000:41):  

1.2.1. Üretim Yöntemleri: Yakın geçmişte, üretim süreçleri teknolojik olarak devrim niteliğinde 

değişikliklere uğradı. Ölçek ekonomileri, bir yöneticinin "yığın halinde yapılan özel ürünler" 

hakkında konuşabileceği bir noktaya geldi. Bu ürünler, müşteri tarafından seri üretime izin 

veren bir fiyata belirtilen ürünlerdir. İşgücü üretim sistemlerinin sıklıkla kullandığı JIT 

kavramları, önceden mümkün olduğu düşünülenden daha düşük envanter seviyelerini korumak 

için bu ortamda etkileşime girer. Böyle bir ortam, üretim teknolojisinin yanı sıra bilgi 

teknolojisine de oldukça bağımlıdır.  

 1.2.2.Büro Otomasyonu: Pazarlama, finans, muhasebe, satın alma ve diğer işlevler, malzeme 

kaynaklarının planlanması içinde birleştirilir. Ofis otomasyonu (AO), bilgisayarlaşma ve ofis 

süreçleri arasındaki ilişkidir. Yönetim, bu ortamda karar vermek için bilgi sistemleriyle çok 

karmaşık bir şekilde ilişkilidir. Bu, yöneticilerin başkalarıyla ilişkili olmadığı anlamına gelmez, 

ancak basitçe söylemek gerekirse, karar verme için bilgilerin bileşimi ve uygunluğu önemlidir.   

1.2.3. Uzman Sistemler: Uzman sistemin yönetim ve firma üzerinde etkisi vardır. Yani uzman 

sistem ortamında yönetici sayısındaki artış hızı azalmakta ancak yöneticiler karar verme 

sürecinde eskisinden daha fazla önem kazanmaktadır. Rutin görevler otomatikleştirildiği için 

daha az yönetici gerekir. Yöneticilerin geri kalanı iki nedenden dolayı giderek daha önemli hale 

geliyor: birincisi, uzman sistemin başarması gereken onların deneyimleri. İkincisi, uzman 

sistemlerin sonuçlarını yorumlama yeteneği, iş başarısı için hayati önem taşır. Günlük olarak 

alınacak kararlar ve bir karar gerektiren eylemlerin çoğu sistem tarafından işlenir. 
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1.2.4.Yönetim Bilgi Sistemi:  Yönetim bilgi sistemleri, karar verme için gerekli bilgilerle 

birlikte çeşitli düzeylerde yönetimsel bilgiler sağlamak üzere tasarlanmış bilgisayar 

sistemleridir. Yönetim bilgi sistemleri, bir firmayı yöneten üst kadronun özel ihtiyaç ve 

isteklerini karşılamak için tasarlanmış özel bir tür karar destek sistemleridir. Yönetim bilgi 

sistemleri genellikle yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri elde etmeye ve işlemeye ve kişiler 

arası iletişimi desteklemeye odaklanır. 

 

SONUÇ  

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler diğer birçok alanda olduğu gibi özellikle ekonomik 

alanda ve üretim teknolojilerinde hızlı değişimlere neden olmaktadır. Emek yoğun üretimden 

sermaye yoğun teknolojilere geçiş var. Kalite, verimlilik, daha etik davranış, çevre sorunları ve 

sürdürülebilir kalkınma öne çıkıyor. Doğal olarak, bu değişiklikler işletmeleri büyük ölçüde 

etkiledi. Bu süreçte uluslararası ekonomik sistemde yeni eğilimlerin ortaya çıktığı açıktır. 

Değişim sürecinin kaçınılmaz bir olgu olarak ortaya çıktığı ve ekonomik olarak kapalı işletme 

politikası izlemek isteyen işletmelerin buna şiddetle rekabet ve etkileşim ortamında karşı 

çıkarak kendilerini ekonomik hayatın dışında bulabilecekleri tartışılmaktadır. Bu nedenle 

küresel süreçte başarılı olmak isteyen tüm işletmeler etkin finansal yönetim uygulamalarından 

faydalanacaktır. Çünkü değişim süreci beraberinde yeni küresel normalleştirilmiş finansal 

ölçütleri getirdi. Gelişmiş ekonomilerin dinamizmi, yerel ve ulusal işletmeleri bu yeniliklere 

uyum sağlamaya ve süreçte değişen koşullara uyum sağlamaya zorlamaktadır. 

Diğer muhasebe disiplinlerinde olduğu gibi maliyet ve yönetim muhasebe dalları da dünyada 

gerçekleşen olaylardan etkilenmektedir. Gerçekleşen gelişmelere neden unsurların ele alınıp 

incelenmesiyle, işletmelerin de bu gelişmelerden bütün faktörleriyle etkilendiği görülmektedir. 

Bu çalışmayla, maliyet ve yönetim muhasebesinin işletmelerde planlama, kontrol ve kaynak 

geliştirme konuları üzerinde yoğunlaştıklarını, bununla beraber teknolojik, sosyal, ekonomik 

ve kültürel olaylardan etkilenmesi sebebiyle farklı raporlama tekniklerini geliştirdiğini 

göstermektedir. 
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ÖZET 

15. ve 16. yüzyıllarda, Rönesans’la sanatta ve Reform’la dini alanda Avrupa’da meydana gelen 

gelişmeler neticesinde, modernitenin felsefi ayağını da oluşturan Aydınlanma çağı başlamış 

oldu. 18. yüzyılda, Sanayi Devrimi ile ekonomik ayağı, Fransız Devrimi’yle siyasi ayağı 

tamamlanan modernite, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve hakim paradigma haline geldi. 

Aydınlanma'nın ilk filozofu Descartes’la birlikte akıl ve bilim ön plana çıkarken,  gelenek ve 

kutsal ikinci plana itildi. Kant ile kutsal tamamen dışlanırken, Hegel ile Tanrıya savaş açıldı. 

Doğa bilimlerinde elde edilen kısmi başarılar ve Newton fiziğinin kusursuz olduğu algısı sosyal 

bilimleri derinden etkiledi. Batılı sosyolojinin kurucusu Comte, pozitivizm ve bilimi din haline 

getirdi ve buna “İnsanlık Dini” adını verdi. Sonuçta doğayı merkeze alan bir bakış açısı gelişti. 

Doğal kanunlar, doğal bilimlerin yanı sıra sosyal bilimlerde de kullanılmaya başlandı. Bu 

akımdan iktisat da payını aldı. Ekonomiyi yöneten "doğal kanunların" var olduğu fikri birçok 

iktisatçı tarafından kabul gördü. Bir Newton hayranı olan A. Smith iktisadın fizikle ilk 

bağlantılarını kurdu. Klasik iktisadın ardından, ana akım iktisat haline gelen ve günümüzde 

tartışmasız hâkim tek görüş olan “Neoklasik İktisat”, matematiği, iktisat için bir araç olmaktan 

çıkarıp, amaç haline getirdi. Birçok sosyal disiplin zamanla, metodolojisini gözden geçirip 

pozitivist öğretilerden uzaklaşırken, ana akım iktisat, pozitivist ilkeleri benimsemeye devam 

etmektedir. Son yıllarda Neoklasik iktisada yönelik, günümüz sorunlarına cevap veremediği, 

matematiği amaç haline getirdiği; ceteris paribus, homo economicus, rasyonel birey ve 

faydacılık gibi kavramlarının gerçekçi olmadığı yönünde yoğun eleştiriler yapılmaktadır. Bu 

bağlamda ortaya çıkan akımlar, Heterodoks ya da Post-otistik iktisat adı altında toplanmıştır. 

Heterodoks iktisatla birebir örtüşmemekle birlikte, İslami İktisat da  “Aykırı İktisat” olarak 

adlandırılan Heterodoks bir hareket olarak tanımlanabilir. 1960’lardan itibaren ortaya çıkmaya 

başlayan ve daha çok “İslami Finans”, “Faizsiz Bankacılık” ve “Katılım Bankacılığı” gibi 

mikro iktisatla ilgili alanlarda gelişim gösteren “İslami İktisat” ya da “İslam İktisadı” özellikle 

petrol krizinden sonra önemli gelişmeler kaydetmiştir. Kendine has standartlar ve kavramlar 

geliştiren İslami iktisadın büyük bölümü Neoklasik iktisat teorisine cevaptır. Faizi, kırmızı 

çizgisi olarak deklare eden ve Neoklasik iktisadın “homo-economicus”una karşı "homo-

İslamicus"u gündeme getiren İslami iktisat, son yıllarda birçok Batılı üniversitenin dikkatini 

çekmiş, Amerika’da Harvard, İngiltere'de Loughborough ve Almanya'da Bochum üniversiteleri 

İslam iktisadını çalışmak için bölümler ve programlar açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İslami İktisat, Aykırı İktisat, Heterodoks İktisat, Post-Otistik İktisat 
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ISLAMIC ECONOMICS AS A HETERODOX AND POST-AUTHISTIC ECONOMIC 

APPROACH 

 

 

ABSTRACT 

In the 15th and 16th centuries, the Age of Enlightenment that also constituted the philosophical 

pillar of modernity has begun as a result of the developments in art with Renaissance and in the 

religious field with the Reformation. In the 18th century, modernity, whose economic leg was 

completed with the Industrial Revolution and its political leg with the French Revolution, 

spread all over the world in a short time and became the dominant paradigm. While reason and 

science came to the fore with Descartes, the first philosopher of the Enlightenment, tradition 

and the sacred were pushed into the background. While The Sacred was ostracized from the 

Kant, the war was declared against the God with Hegel. Partial successes in the natural sciences 

and the perception that Newtonian physics was perfect had a profound effect on the social 

sciences. Comte, the founder of western sociology, turned positivism and science into religions 

and called it the "Religion of Humanity". As a result, a perspective centered on nature has 

developed. Natural laws began to be used in social sciences as well as natural sciences. Natural 

laws began to be used in social sciences as well as natural sciences. Economics also took its 

share from this movement. The idea that there are "natural laws" that govern the economy has 

been accepted by many economists. A. Smith, a Newtonian admirer, made the first connections 

of economics with physics. After classical economics, "Neoclassical Economics", which has 

become the mainstream economics and is the only dominant view today, has made mathematics 

an aim rather than a tool for economics. While many social disciplines have revised their 

methodology and moved away from positivist teachings over time, mainstream economics 

continues to adopt positivist principles. In recent years, Neoclassical economics, unable to 

answer today's problems, has made mathematics a goal; There are intense criticisms that 

concepts such as ceteris paribus, homo-economicus, rational individual and utilitarianism are 

unrealistic. The emerging trends in this context have been gathered under the name of 

Heterodox or Post-autistic economics. Although it does not exactly overlap with heterodox 

economics, Islamic Economics can also be defined as a heterodox movement called 

"Contradictory Economics". “Islamic Economics” or “Economics of Islam”, which started to 

emerge from the 1960s and developed mostly in micro-economic fields such as “Islamic 

Finance”, "Interest-Free Banking" and "Participation Banking", made significant developments 

especially after the oil crisis. Much of Islamic economics, which has developed its own 

standards and concepts, is the answer to Neoclassical economic theory. Declaring interest as its 

red line and bringing "homo-Islamicus" to the agenda against the "homo-economicus" of 

Neoclassical economics, Islamic economics has attracted the attention of many Western 

universities in recent years, Harvard in the USA, Loughborough in the UK and Bochum 

universities in Germany have opened departments and programs to study Islamic economics. 

Keywords: Islamic Economics, Contrary Economics, Heterodox Economics, Post-Autistic 

Economics 
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GİRİŞ 

Kabaca “kapitalist ekonomik sistem” olarak tanımlayabileceğimiz bugünkü hâkim iktisadi 

sistem, tarihte bir anda ortaya çıkmış değildir. Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların 

kâr amacıyla işletilmesine dayanan ve “serbest piyasa ekonomisi” olarak da tarif 

edebileceğimiz bu sistemin temelleri ta 16. yüzyıla hatta daha da gerilere gitmektedir (Hunt, 

2002). Bu sistemi iyi anlayabilmek için hem tarihi hem de felsefi ve teolojik arka planına bir 

arada bakmak gerekir. Kapitalizmi, teolojik ve felsefi/düşünsel arka planına değinmeden salt 

feodal yapıdaki çözülme ile açıklamaya çalışmak, eksik ve kusurlu olacaktır. Aynı şekilde, 

feodal yapıdaki çözülmeyi de sadece ticari gelişmelere ve kar artışları sonucu meydana gelen 

sermaye birikimine bağlamak hatalı olacaktır. 

Kapitalizm, tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan ve birbirini tetikleyen bir takım toplumsal ve 

siyasal olaylar ve felsefi-düşünsel gelişmeler neticesinde ortaya çıkmıştır. Tamamen bir iktisadi 

sistemdir. Kapitalizme zemin hazırlayan koşullar bir anda değil zamanla ortaya çıkmıştır. 

Nitekim kapitalizmi mümkün kılan ticari ve siyasi gelişmeler, belli bir süreç içerisinde ve 

peyderpey ortaya çıktığı gibi, onu besleyen felsefi ve düşünsel gelişmeler de kademeli olarak 

ortaya çıkmıştır. Nihayet kapitalizm, 18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile tüm Avrupa'ya yayılma 

imkânı bulmuş, 19. yüzyıldan itibaren de kurumsallaşarak dünyanın büyük bir bölümünde 

hâkim olmaya başlamıştır. Merkantilizm ile başlayan süreç adam Smith ile ete kemiğe 

bürünmüştür. Marshall’a rayına oturmuştur (Hunt, 2002). Bugün dünya geneline hâkim olan 

ana akım Neo-klasik iktisadi sistem, kapitalist ideolojinin bir ürünüdür. Kapitalizmin ilkeleriyle 

şekillenmiş bir ekonomik teorisidir (Eğilmez, 2017). 

 

KAPİTALİZMİN FELSEFİ ARKA PLANI 

Aslında her şey Arapça kaleme alınmış felsefi eserlerin Latinceye tercüme edilmesiyle başladı. 

Tercüme faaliyetleriyle birlikte Avrupa düşüncesinde gözle görülür bir değişim yaşanmaya 

başlandı. Bilhassa Aristo başta olmak üzere Arapçadan Latinceye çevrilen Antik Yunan'a ait 

eserler ile İbn Rüşd (Averrose), İbn Sina (Avicenna),  Farabi (Avennasar) ve İbn Heysem 

(Alhazen) gibi Müslüman âlimlerin eserleri Avrupa düşüncesinde ve biliminde derin izler 

bıraktı. Yine Avrupa'nın en köklü üniversitelerinin temelleri bu dönemde İslam dünyasındaki 

üniversiteler örnek alınarak atıldı (Akti, 2020). Avrupa'da Rönesans’ı başlatan işte bu değişim 

rüzgârıdır (Aydın, 2008). Avrupa'da Averrose olarak İbn Rüşd'ün eserleri, Alhazan olarak 

bilinen İbn Heysem’in optiği ve Avicenna olarak bilinen İbn Sina’nın tıbbı yıllarca bu 

üniversitelerde okutuldu  (Akti, 2020).  

 

657



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Düşüncedeki değişim, Rönesans’a yol açtı. Antik Yunan'a (Grek) dönüşü ifade eden ve yeniden 

doğuş olarak tabir edilen Rönesans ilk olarak sanat ve edebiyatta ortaya çıktı (Aydın, 2008). 

Rönesans’ın etkisiyle ortaya çıkan ve insanı merkeze alan Hümanizmle insana büyük bir değer 

atfedildi ve insan adeta tanrılaştırıldı (Akçetin, 2018). Bunu dini alanda meydana gelen 

değişimleri ifade eden Reform hareketleri takip etti. Şüphesiz Reform hareketleri, kapitalizm 

yolundaki en önemli köşe taşlarından biridir. Zira kapitalizmin doğuşuna imkân tanıyan 

Protestan ahlak sistemi Reform hareketleri sonrasında ortaya çıkmıştır. Nitekim M. Weber 

kapitalizmi, Protestan ahlakının ürünü olarak ifade etmektedir (Torun, 2008, s. 16). Rönesans 

sonrasında başlayan Hümanizm ve matbaanın yaygınlaşması sonucunda kutsal kitabın 

çoğaltılması ve bilhassa Almanca çevrilmesi Reformu tetikledi (Topçu, 2020). Katolik 

mezhebine bir tepki olarak ortaya çıkan Protestanlık yeni bir bakış açısı ve ahlaki sistem ortaya 

koydu. Kiliseyi aradan çıkardı (Esen, 2017). 

17. yüzyılda Descartes aklı öne çıkaran Kartezyen felsefeyi geliştirdi. Descartes da birlikte 

Aydınlanma çağı yani akıl ve bilim çağda başlamış oldu. Kartezyen gelenek doğruya ulaşmanın 

yegâne yolunun akıl olduğuna ileri sürdü.  (Usta, 2018). Diğer taraftan Newton’la doğa 

kanunları ilk kez yasalaştırdı. Bu büyük bir ses getirdi. Newton fiziği doğa bilimlerinde ve 

sosyal bilimlerde büyük değişimlere yol açtı. Doğa kanunlarının sosyal bilimlere de 

uygulanabileceği fikri ortaya çıktı. Bu gelişmelerden iktisat bilimi de payını aldı (Sarfati, 2005). 

Bir İskoç aydınlanmacısı olan Adam Smith, tüm bilimsel gelişmeleri ve var olan sistemi iyi 

analiz ederek iktisat biliminin temellerini attı (Hunt, 2002).  

 

KAPİTALİZMİN TARİHİ ARKA PLANI 

Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla ortaya çıkan boşluk feodal yapıyla dolduruldu. Bu 

yapı orta çağ boyunca devam etti. Avrupa’da 1500'lerden sonra, birbirini takip eden ve her biri 

bir diğerini besleyerek kapitalist sistemin önünü açan önemli bir takım toplumsal ve ekonomik 

değişiklikler yaşanmaya başlandı. Bunlardan en önemlisi bir işçi sınıfını ortaya çıkaran 

gelişmelerdi. Bir diğeri gelişme dokuma sanayinin yün talebini karşılamak için koyun 

yetiştirilmek üzere otlakların etrafının çitlerle çevrilmesiydi. Çitleme sonucu topraksız kalan 

köylüler kentlere akın etti. Kısa sürede birçok kentin nüfusunda aşırı artışalar yaşandı. Diğer 

taraftan denizcilikte yaşanan gelişmeler yeni yerlerin keşfini ve sömürgeciliği beraberinde 

getirdi. Bunun sonucunda Avrupa’ya hızlı bir meal akışı başladı.  Bilhassa altın ve gümüş akışı 

sonucunda Avrupa’da hızlı ve uzun süreli enflasyon ortaya çıktı. Piyasada oluşan fiyat farkları 

kapitalist sınıfın karlarını büyük oranda artırdı. Böylece büyük oranda sermaye birikimi 

gerçekleşti. 1700’lerde İngiltere’nin mallarına olan rağbet arttı. Artan talep dokuma ve iplik 
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eğirme teknolojilerinde peş peşe gelişmelere yol açtı. Bu da sanayi mekanizmasını ya da başka 

bir ifadeyle sanayi devrimini tetikledi. Uçan mekik ve Jenny çıkrığının icat edilmesi, ardından 

su gücü ve sonrasında buhar gücüyle çalışan dokuma makineleri ve gelişen iplik eğirme 

teknolojileri sayesinde üretim hızla arttı. Kısa zamanda İngiltere şehirlerinde dokuma ve iplik 

atölyeleri mantar gibi bitmeye başladı. Bilhassa buharlı makinenin icat edilmesiyle atölyeler 

fabrikalara dönüştü (Hunt, 2002).   

 

NEO-KLASİK İKTİSAT 

İktisat biliminde Ortodoksiyi Neo-klasik yaklaşım oluşturur. Temelleri 19. ve 20. yüzyıllarda 

Avrupa’da ortaya çıkan, felsefi ve kültürel gelişmelere dayanır. Türkiye başta olmak üzere 

dünya genelinde birçok ülkede lisans düzeyinde verilen eğitimlerde ders müfredatına ağırlıklı 

olarak Neo-klasik iktisadi görüş hâkimdir (Erkan, 2016). Bugün hâkim iktisadi paradigmanın 

Neo-klasik iktisat olduğu konusunda bir konsensüs söz konusudur. Bununla birlikte Neo-klasik 

iktisadın tanımı tartışmalıdır. Neo-klasik iktisadı ele alan kaynaklarda kavramın tam bir 

tanımının verilmemesi ve belirsizliğin sürdürülmesi bu kavramın tanımlanmasını daha da 

zorlaştırmaktadır. Ancak, kavramı ilk olarak kullanan Veblen’den hareketle Neo-klasik iktisat, 

“sadece kişisel-çıkarı peşinde koşan, bu süreçte toplumsal unsurlardan etkilenmeyen ve yegâne 

amacı faydasını/kârını maksimize etmek olan rasyonel bir birey tahayyülünden yani homo-

economicus’tan yola çıkan ve bu doğrultuda iktisadi süreçlerin her zaman dengeye yöneleceğini 

varsayan kapalı ve statik bir analiz yöntemi” şeklinde tanımlanabilir (Bilir, 2018). Neo-klasik 

iktisadın üzerinde ittifak edilen altı temel çıkış noktası şu şekilde sıralanabilir: Veri zamanda 

kaynakların dağılımı, faydacılık, marjinalizm, rasyonellik, metodolojik bireycilik ve genel 

denge (Erkan, 2016). 

Klasik İktisat Okul, Neo-klasik İktisat, Keynesci İktisat, Monetarist Okul, Rasyonel Bekleyişler 

Okulu (Teorisi) ve Yeni Keynesci İktisat geçmişten günümüze çeşitli isimler altında karşımıza 

çıkan ve Neo-klasik paradigmayı temel alan belli başlı iktisat okullarıdır. Neo-klasik iktisadın 

düşünsel temelini, Kartezyen gelenek oluşturur. Belirleyici karakteristiği klasik fizik ve 

termodinamik yasasının iktisada uyarlanmasıdır. Bilhassa Walras ve Fisher kıtlık kavramını ve 

miktar kuramını termodinamiğin I. yasası yardımıyla ifade etmişlerdir.  Neo-klasik iktisat aynı 

zamanda mühendisçi-iktisat geleneğinin de başlangıcı kabul edilir (Erkan, 2016). 

 

HETERODOKS YA DA POST-OTİSTİK İKTİSAT 

Son zamanlarda, Neo-klasik iktisadın günümüz koşullarına uymadığı ve mevcut ekonomik 

sorunlara cevap veremediği pek çok iktisatçı tarafından dile getirilmeye başlanmıştır. İşte Ana 
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Akım/Ortodoksi Neo-klasik iktisada karşı gelişen iktisadi hareketler Heterodoks ya da Post-

Otistik iktisat adı altında toplanmaktadır (Erkan, 2016). Heterodoks iktisat ilk olarak 1960’larda 

ortaya çıkmaya başlamıştır. 1970 ve 1980’li yıllar Heterodoks paradigma inşa çabalarıyla geçti 

Diğer bazı iktisatçılar tarafından ise bu hareketler “Aykırı İktisat” adı altında zikredilmektedir. 

1990’lı yıllara gelindiğinde ana akım iktisada karşı olan birçok teorik yaklaşım popüler olmaya 

başladı. Bu dönemde ortaya çıkan başlıca Heterodoks yaklaşımlar şunlardır. Avusturya İktisat 

Okulu, Ekolojik İktisat, Feminist İktisat, Kurumsal İktisat, Evrimci İktisat, Marksist Radikal 

Okul, Post-Keynesyen İktisat (Eren & Uysal, 2017). İktisat biliminin kendinden önceki tüm 

öngörü, teori ve uygulamalarını “otistik” olarak nitelendiren ve alternatif olarak başka bir iktisat 

ortaya koymak için çabalayan Post-otistik iktisat yaklaşımı ise, ilk olarak 2000 yılında 

Fransa’da bir grup öğrenci tarafından internetten yayımlanan Autisme-economie adlı bildiriyle 

başlamıştır (Altunöz, 2013).    

 

İSLAMİ İKTİSAT 

İslam’da iktisat ilmi, tarihi süreçte metodolojik ve sistematik olarak farklı ve müstakil bir ilim 

dalı olarak ortaya çıkmamış olsa da, iktisadi konular fıkıh başta olmak üzere birçok İslami 

kaynakta detaylı bir şekilde ele alınıp incelenmiştir (Kumaş, 2019).  

İslam ilim geleneğinde iktisadi konuları, iktisadi olmayan konularla bir arada ele alan Fıkıh, 

Fıkıh Usulü ve Kelam gibi genel kaynakların yanında, sadece iktisatla ilgili bazı temel konuları 

ele alan özel kaynaklar da mevcuttur. İslam’ın kutsal kitabı Kur’an, iktisadı bir metin 

olmamakla birlikte, ribâ (faiz) ve zekât başta olmak üzere mülkiyet, servet ve gelir dağılımı, 

miras ve tereke, bazı temel iktisadi işlemler, ağırlık ve uzunluk ölçüleri, tüketim kalıpları, 

harcama ve kesb gibi birçok iktisadi konuda yol gösterici çok sayıda ayet içerir. Muteber hadis 

kaynaklarında iktisat ahlakı, iktisadi işlemler ve iktisadi ibadetlerle ilgili meseleler geniş bir yer 

teşkil eder. Ayrıca tasavvuf literatüründe birçok tasavvufi kaynak iktisat psikolojisi, iktisat 

ahlâkı ve genel olarak iktisat felsefesine dair çok kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Hakeza, 

modern tabirle “İslâm Hukuku Metodolojisi”, “İslâm Hukuk Felsefesi” ya da “İslâm Hukuk 

İlmi” olarak ifade edilebilecek olan “Fıkıh Usulü” ise İktisadi Düşünce Tarihi açısından büyük 

bir önem arz etmektedir. Bilhassa Fıkıh Usulünde ele alınan tüketim teorisi, iktisadi haklar ve 

genel olarak iktisat felsefesine dair bilgiler paha biçilmezdir. Fıkıh metodolojisi olarak da ifade 

edilebilecek olan fıkıh usulü, tıpkı tefsir metodolojisi, hadis metodolojisi, dil felsefesi ve gramer 

gibi iktisadi sistem ve iktisat metodolojisine yönelik ilkelerin ve sorunların tespitine imkân 

tanıması bakımından önemli bir potansiyele sahiptir (Orman, 1999). Ancak, İslam iktisadının 

omurgasını asıl olarak fıkıh literatürünün oluşturduğu söylenebilir (Kumaş, 2019).  
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İslami ekonomi ya da İslam ekonomisi, bir doktrin olarak II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Kapitalizm ve sosyalizmden farklı bir biçimde ve İslam’ın iktisadi 

hassasiyetleri doğrultusunda “İslami kimlik” teziyle paralel bir doktrin olarak ortaya çıkan 

“İslam İktisadı”, asıl olarak Siyasal İslam ya da İslamcılık olarak bilinen toplumsal hareketler 

sonucunda yaygınlık kazanmıştır. Temel kavramlarını Kur’an ve hadisten çıkaran İslam 

İktisadı, zamanla gelişip teorik bir bütünlüğe kavuşmuş ve ana akım iktisada alternatif bir 

hüviyet kazanmıştır. Bilhassa son yıllarda İslami finans alanında katılım bankacılığı 

uygulamalarıyla ön plana çıkarak iktisadi literatürde yer almaya başlamıştır (Levent, 2019).   

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüm kavram ve parametreleri, Batı tarafından Avrupa-merkezci bir bakış açısıyla oluşturulmuş 

olan tarih, tarih felsefesi, düşünce tarihi ve bilim tarihi gibi, iktisadi düşünce tarihi ve iktisat 

felsefesi de Avrupa-merkezci bir bakış açısıyla oluşturulmuştur. Bu konuya Max Weber, 

“Protestan ahlâk kapitalizmin ruhudur.” (Torun, 2008) diyerek son noktayı koymuştur.  

Bugün iktisadi hayatta kullandığımız üretim, tüketim, emek, faiz, rant, kâr, kazanç, girişim, 

servet, tasarruf, yatırım, kalkınma ve diğer pek çok iktisadi kavramın içeriği, mefhumu, 

kapsamı Avrupa-merkezci bakış açısıyla oluşturulmuştur. Aynı şekilde Batı’nın hak, adalet, 

zulüm, eşitlik ve özgürlük gibi hukuki, sosyal ve siyasal alana ait kavramlara yüklediği mana, 

bizim yüklediğimiz manaya göre farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla bugün Batılılar tüketim, 

üretim, kâr, kazanç, hak, adalet vb. kavramlardan neyi anlıyor ve onunla neyi kastediyorsa biz 

de zorunlu olarak onu anlıyor ve onu kast etmiş oluyoruz. Oysa İslam iktisadı, hak, adalet, 

infak, sadaka, kanaat gibi çok önemli değerler ekseninde gelişmiştir. İslam iktisadında, sınırsız 

üretim ve tüketim, aşırı kâr, yüksek kazanç, sermaye birikimi gibi nihai hedefler yoktur. 

Bölüşüm ve paylaşım esastır. Emek kutsaldır. İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve sünnet, 

haksız kazancı, zulmü, fırsatçılığı ve faizi şiddetle yasaklarken, bölüşüm ve paylaşımı şiddetle 

tavsiye etmektedir (Kumandaveren, 2021). 

İslami İktisadın Heterodoks bir iktisat olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Her ne kadar İslami 

İktisat, Heterodoks İktisat gibi Ortodoks İktisada bir alternatif oluşturuyorsa da, Heterodoks 

İktisatla birebir örtüşmemektedir. Zira Heterodoks İktisat Ortodoks İktisada aykırı olmakla 

birlikte onunla aynı felsefi mirası paylaşmaktadır (Levent, 2019). Bununla birlikte ana akım 

Neo-klasik teorinin ele alındığı kaynaklarda İslam iktisadı; davranışsal iktisat ve kurumsal 

iktisat gibi Heterodoks yaklaşımlar arasında gösterilmekte ve Neo-klasik iktisadın tıkandığı 

noktalarda bir çıkış yolu olarak kabul edilmektedir (Erkan, 2016).  
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ÖZET 

Felsefenin en merkezi tartışmasını gerçeklik ve gerçekliğin bilincine varma çabası oluşturur. 

Gerçeklik tartışması bağlamında felsefi düşünce İnsan- dünya ve tanrı üçleminde meseleyi 

değerlendiren geniş bir perspektif oluşturmuştur.   Bu kavramlardan Tanrı, bir kavrayış ve öğreti 

konusu olarak metafiziğin en temel tartışma konusudur. Ancak tanrının doktrin olarak 

tartışılmasında onun aşkınlığı veya içkinliği kabulüne dair kavrayış birbirinden farklı iki 

yaklaşım çerçevesinde birbiriyle telif edilemeyen bir yorum ve tartışmaya yol vermiştir. Batı 

düşüncesi bu telifi kabil o9lmayan tartışmayı köken olarak pagan ve Hristiyan anlayış içinde 

yeni bir yoruma tabi kılıp farklı kökenleriyle oluşmuş tarihsel bütünlüğü tek bir vücut içinde 

tutma gayretini mümkün kılmıştır. Batı düşüncesi en kadim ve esaslı köklerinden birini Antik 

yunan kültürü ve düşüncesi olarak kabul eder. Bu kabul ediş, Felsefenin orijini fikriyle 

birleştirilerek bir üstünlük ve kibre de dönüşür. Batı düşüncesinde Antik Yunan’ın felsefi 

köklere dair mehaz olma konumu, iki yönden üstünlük iddiası oluşturur. Bunlardan birincisi, 

Helen- Barbar ayrımıyla ortaya konulan tavırdır. İkincisi Batının diğer medeniyet ve 

topluluklara karşı kendini ayrıcalıklı ve meziyetli gören genel tavırdır. Batı düşüncesinin bu 

kibrine karşın kültürünün temellerinde pagan bir karakteri taşıyor olması günümüzde hem 

kilisenin temsil diline yansıyan söylem hem de kiliseyi karşısına alıp dekadansla itham eden 

söylemde ortak bir kabul ve tasavvura yaslanmaktadır. Bu çalışmada bunun dini bağlamı ve 

özellikle Spinoza, Schopenhauer ve Nietzsche’nin düşüncesindeki izdüşümü analiz edilerek 

değerlendirilecektir. Burada özellikle Nietzsche'nin bengi dönüş ve güç istenci fikirleriyle tanrı 

tasavvurunun irtibatını sorgulayacağız. Bu sorgulamada bahsi geçen üç düşünürün fikri 

çözümlemesinin ana tezin teşekkülüne katkılarını gözeterek, nasıl bir ortak tasavvura 

dönüştüğünü göstereceğiz. 
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THE BASIS OF THE IMAGE OF GOD IN WESTERN THOUGHT ON THE IDEA OF 

ETERNAL RETURN 

 

ABSTRACT 

The most central discussion of philosophy is reality and the effort to become conscious of 

reality. In the context of the reality debate, philosophical thought has created a broad 

perspective that evaluates the issue in the human-world and god trilogy. Among these concepts, 

God is the most fundamental discussion topic of metaphysics as a subject of understanding and 

teaching. However, in the discussion of God as a doctrine, the understanding of accepting her 

transcendence or immanence has given way to an interpretation and discussion that cannot be 

reconciled within the framework of two different approaches. Western thought has made this 

irreconcilable debate subject to a new interpretation within a pagan and Christian understanding 

and has made it possible to keep the historical integrity formed with different origins in a single 

body. Western thought accepts one of its most ancient and fundamental roots as Ancient Greek 

culture and thought. This acknowledges, combined with the idea of the origin of philosophy, 

turns into a superiority and arrogance. The position of Ancient Greece as a reference to 

philosophical roots in Western thought creates a claim of superiority in two ways. The first of 

these is the attitude put forward by the Hellenic-Barbarian distinction. The second is the general 

attitude of the West that sees itself as privileged and virtuous towards other civilizations and 

communities. Despite this arrogance of Western thought, the fact that it has a pagan character 

in the foundations of its culture is based on a common acceptance and imagination both in the 

discourse that is reflected in the representation language of the church and in the discourse that 

opposes the church and accuses it of decadence. In this study, its religion and especially its 

reflection in the thought of Spinoza, Schopenhauer and Nietzsche will be analyzed and 

evaluated. In this study, we will especially question the connection between Nietzsche's ideas 

of eternal return and will to power and the idea of god. In this questioning, we will show how 

the idea analysis of the three thinkers mentioned turns into a common imagination by 

considering their contribution to the formation of the main thesis. 

Keywords: Western Thought, God, Nietzsche, Spinoza, Schopenhauer, Eternal Return 
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GIRIŞ   

Batı düşüncesinde tanrı kavrayışı ve tanrı deneyimi çoğul bir kültürel arkaplandan kaynaklanan 

oldukça karmaşık batini yorumu zorunlulukla öne çıkaran, hermenötik bir söyleme dayanmak 

durumunda kalmıştır. Kutsal metnin lafzi yorumu üzerinde ittifak sağlanamamış, lafzi anlamın 

ötesine gitmek durumu hasıl olmuştur. Bu bağlamda Hristiyan tanrı anlayışının aşkın tanrı 

fikrine dayalı mülahazalarının oluşturduğu söylemde kilisenin dilinde tecessüm eden yorumun 

karmaşıklığı (tanrıyı teslis inancıyla betimleme tanrının zatının müphem kılınması, İsa’nın 

şahsına tanrının hulul etmesi, kökenlerini pagan kültüründe gördüğümüz asli günah ve 

konfirmasyon, ve diğer dini ritüeller; Tanrı’yı teslis inancı bağlamında yeryüzüne indiren 

yaklaşımın içyapısındaki çelişki vb.) hususlar konunun kaotik resmini öne çıkarmaktadır. 

Özellikle Teslis inancı, kavram düzeyinde aşkın tanrı imgesine bağlılıktan uzaklaşan, pagan 

tanrı kavrayışıyla bağlaşıklık oluşturan bir düzlem oluşturmaktadır. İsa’nın Baba’yı yeryüzünde 

temsil etmesi,  Şeytanın Tanrı karşısında hak iddiasına karşılık Tanrının şeytanı teslis oyunuyla 

altetme düşüncesi kadiri mutlak ve müteal bir tanrı imgesini zayıflatmaktadır.  

Bu yaklaşımın tanrı imgesinde tanrının kişi tarafından içselleştirilmesinde kilise faktörüyle 

rahipler kültünün söyleminde de bir araca dönüşmesi meselenin karmaşıklığının diğer bir 

önemli boyutunu oluşturmaktadır. Özellikle modern çağdan günümüze kadar kesintisiz devam 

eden bu tartışma tanrı-dünya arasında aşkınlık mesafesini kaldırır. Buna göre panteizme ve 

panteizm bağlamında da tanrıyı özelleştiren temellendirmeler Katolik kilisesinin tanrı 

yaklaşımının yetersizliğine dair bir eleştiriyi barındırır. Buna binaen Tanrı konusu, özgüllüğünü 

kaybeden bir bağlama bürünür. Tanrının önemi ve özgüllüğünü kaybetmesi batı literatürünün 

öne çıkarmadığı ama Nietzsche’nin eserlerinde radikal bir eleştiriye dönüşen söylemi oluşturur.  

Bu yüzden Nietzsche’ye dair literatürün ana tartışma konularından olan tanrı imgesi ve 

“Tanrı’nın ölümü” fikri çeşitli yönleriyle Batı metafiziğinin iflası düşüncesiyle birleştirilir. 

Bunu makalenin ilerleyen kısmında etraflıca değerlendireceğiz.  

Ancak tanrı imgesinde antikite ve Hristiyan dönem arasında kavramın tasavvuru ve 

tahayyülünde şöyle bir ortak hat bulunmaktadır. Bunu Guthrie antik yunan tanrı ve mit 

kavrayışını çözümleme sadedinde şöyle dile getirir:  

“Platon’un tanrısından söz ettiğimizde mutlaka zihnimizin bir köşesinde Teos kelimesini 

bulundurmalıyız. Grekçe teos sözcüğü temelde yüklem gücüne sahip bir sözcüktür. Grekler, 

Hristiyanlar veya Yahudiler gibi, önce tanrının varlığını dile getirip sonra da tanrı iyidir veya 

tanrı sevgidir diyerek onun sıfatlarını saymazlar. Aksine Grekler hayattaki ya da doğadaki 

şeylerden olup biten ve kendilerine korku, ya da coşku veren harikulade hadiselerden öylesine 

etkileniyor ve öylesine hayrete düşüyorlardı ki, onlar, “işte bu tanrı”, demekten kendilerini 
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alıkoyamıyorlardı. Hristiyan, tanrı sevgidir der. Grek ise, sevgi Teos’tur ya da sevgi bir tanrıdır 

der. Bu iki farklı dile getirme, tanrının tezahürünün aşkın bir makamdan Zatının sıfatlarıyla 

yansımasını kabul eden Hristiyani yaklaşım ile tanrıyı içkin bir güç olarak görüp onu doğadaki 

her harikulade yansımada gören bakışı serimler. (W: K.C. Guthrie, The Greek Philosophers: 

From Thales to Aristotle, New York: Harper Torchbook, 1960, 11).  

Bu durumu bir başka yazar şöyle ifade eder: Sevginin ya da zafer’in tanrı olduğunu söylemek 

ya da daha doğru bir deyişle, onların her birinin bir tanrı olduğunu ifade etmek, her şeyden önce 

ve öte, onun ölüme mahkûm olan bir insan olmaktan daha fazla bir şey, sonsuz, ölümsüz bir 

şey olduğun u söylemek demekti.  Dolayısıyla bizimle birlikte oluşmayan ve bizden sonra da 

varlığını sürdürmeye devam edecek olan herhangi bir güç ve kuvvet tanrı olarak 

nitelendirilmekteydi. (Georges, M.A. Grube, Plato’s Thought, Boston, Press, 1958, 150.)  

Grek düşüncesinin pre-sokratik dönemde tabiatı ve tabiat güçlerini tanrıyla irtibatlandıran, 

animist-naturalist yaklaşımı Sokrates sonrası dönemde de antropomorfik karaktere bürünüyor.  

Ama modernlikle bu antropomorfik karakter, en uç mantıki sınırlarına, sonuçlarına kadar 

götürülüyor ve araçsal akıl’ın hükümran olduğu bir dünya üretiliyor. Modernliğin kurucusu 

Descartes’in özneyi, insanı, yeniden Heidegger’in ifadesiyle “her şeyin ölçüsü ve ölçütü” katına 

yükseltmesi, sonuçta, postmodern sürece gelindiğinde post-hümanizm arayışlarına kapı açıyor 

ve zorunlu olarak Foucault’nun öznenin ölümü fikriyle doruk noktasına taşınıyor. Bundan önce 

de Nietzsche, modernliğin antropomorfizminin nasıl bir neo-paganizm türü ürettiğini 

doğrulayan epistemolojik ve ontolojik kırılmaya, Tanrı’nın ölümü/öldürülmesi fikriyle dikkat 

çekmekteydi.   

Tanrı Düşüncesinin Antikite ve Modern Bağlamı 

Alman din tarihçisi Rudolf Otto 1917’de basılan The Idea of the Holy (Kutsalın Tasarımı) adlı 

önemli eserinde kutsalın gizemli duygusunun dinin temeli olduğuna inandığı dile getirilir. Bu 

duygu dünyanın kökenini açıklama ve ahlaklı davranışa bir temel bulma arzusundan daha önce 

gelmiştir. Söz konusu duygu insanlarca farklı şeklîlerde duyumsanmıştır.  Bazen yaban coşkulu 

heyecanlara; bazen derin sükûnete ilham kaynağı olmuş; bazen insanlar yaşamlarının her 

boyutunda kendini gösteren gizemli gücün varlığı karşısında dehşet, korku ve acizlik 

duygusuna kapılmışlardır. İnsanlar kendi mitoslarını yaratıp, kendi tanrılarına tapmaya 

başladıklarında doğadaki olgulara uygun bir açıklama peşinde değillerdi. Simgesel hikâyeler, 

mağara resimleri ve yontular meraklarını dışa vurma ve bu kapsamlı sırrı kendi yaşamlarıyla 

ilişkilendirme çabasının birer sonucuydular. Gerçekten de şairler, sanatçılar ve müzisyenler 

bugün de çoğu zaman benzer arzunun dürtüsüyle hareket ederler. Örneğin Gök Tanrı inancına 

karşı Ana Tanrıça kültü, eski Sümerlerde İnana; Babil’de İştar; Kenan ilinde Anat; Mısır’da 
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İsis; Yunanistan’da Afrodit olarak anıldı. Bütün bu kültürlerde onun insan yaşamındaki rolü 

benzer hikâyelerle dile getirildi. Bu mitoslar, sözel anlamlarıyla yetinilmek amacıyla 

oluşturulmadılar. Daha ziyade başka şekilde dile getirilemeyecek ve anlaşılmayacak derecede 

karmaşık olan bir gerçeğin ifadesine yönelik metaforik birer girişimdiler (Karen Armstrong, 

Tanrı’nın Tarihi, Ankara 1998,). İnsan yaşamı ve yüksek kültürler tanrı konusunu daha 

gizemden ziyade hayatı ve varlığı yaratan ilahi güç kavrayışında dile getirmiştir. Bu kavrayış 

kendi bağlamında sahih ve apaçık bir inanç modunu çoğu zaman sağlayamayıp ilahi dinlerin 

teolojilerinin bağlamında tartışma konuları türetmiştir. Dolayısıyla tanrı meselesi, insanın 

dünyadaki varlığı, varoluşu ve mukadderatıyla ilgili sorgulamalarına binaen tanrı-alem ve insan 

kavramları bağlamında felsefenin de temel problem alanını oluşturur.        

O halde, Tanrı meselesi felsefi ilginin görmezden geleceği bir konu değildir ve daim temel 

tartışma konusu olmuştur. Batı düşüncesinde kilisenin akaidi bağlamında söyleme dönüşen 

tanrı anlayışını yetersiz bulan eleştirmenlerin panteist bir tanrı kavramını daha işlevsel 

buldukları gözlemlenmektedir. Bu bağlamda tanrı örneğin Spinoza’nın dilinde düşünce ve 

uzam olarak somutlaşır; Schopenhauer’de ise daha örtük ve varlığa içkin determine edici bir 

kader olarak belirir. O, bu yaklaşımın temel çizgisini kabul etmekle beraber kavramın 

semantiğini değiştirir. Bu mealde, Nietzsche tanrısal gücü, gücü elde etme iradesinin sürekli 

hareketliliği içinde, güç dalgalarının yükselişinde tanrının varlıkta kendini belirgin kıldığı, güç 

dalgalarının eksilişi ve düşüşünde kendini gizlediği, genel bir varlık panaroması içinde sunar. 

Tanrıya dair böyle bir resmi, onun fikriyatında antik yunan muhayyilesinde serimlenen hayatı 

ve tarihi okuma, antik çağın kültürünü oluşturan kavrayışla irtibatlı olarak mitoslara yaslanan 

bir arkaplanı öne çıkarır. Buradan hareketle antik çağın muhayyilesinde serimlenen kavrayışı 

günümüz perspektifinde daha anlaşılır ve bilimsel açıklamaya uygun düşecek bir iddiaya 

dönüştürür.   

Bu bağlamda Batı tarihinde tanrı merkezli tarihsel arkaplana dayalı köken araştırmaları antik 

mitoslarla geleneksel toplumlarda halen geçerli olan mitoslar arasında bağlantılar kuran 

yorumlar döngüsel tarih perspektifinde ilgi çeken ve bu perspektifin ontolojisinde işlevsellik 

sağlayan bir araçsallık sunmaktadır. Özellikle yaşadığımız çağı fikirleriyle renklendiren 

Nietzsche ve postmodern takipçilerinin din algısı ve eleştirisi yeni bir ufka doğru evrilmeyi 

işaret etmektedir. Geleneksel felsefenin metafizik tartışmaları bağlamında konu kılınan tanrı 

mevzusu bu yeni yorum ve yaklaşımlarla önümüzdeki zamanlarda tanrı ve mahiyetine yönelik 

tartışmaların yönünü değiştirecek görünmektedir.  
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Batının Kültürel Temelleri ve Tanrı Fikrinin Teşekkülü ve “Tanrının Ölümü”nün 

Arkaplanı 

Grek düşüncesi ile modern düşüncenin tanrı tasavvurunu değerlendirirken Grekleri pre-

Sokratik dönemleri bağlamında Sokrates sonrası dönemle temelde felsefi düşünüş bağlamında 

da tefrik ediyoruz. Pre-Sokratik Grek düşüncesi ana hatlarıyla natüralist bir karakter sergilerken 

Sokrates sonrası düşüncesinin rasyonel ve idealist bir karakterde teşekkül ettiğini, görüyoruz. 

Bununla birlikte tanrı ve din algısı, tabiatın güçlerini tanrısal görünüm olarak kabul eden temel 

yaklaşımla uyumlu tezahür etmektedir. Tabiat güçlerinin insani sıfatlarla dile getirilmesi o 

ortamın kavrayışında, tanrının olsa olsa üstün yetenekli insana benzer bir varlık olarak tasavvur 

edilmesine dayanmaktaydı. (Ernest Granger, Mitoloji, 1983, 26.) Sokrates öncesi din anlayışı 

ana hatlarıyla tanrılarla insanların benzeşmesi düşüncesine dayanıyordu. İnsanın yetenekleri 

Yunanlıları öylesine etkilemişti ki, doğaya egemen olan güçlerin de, olsa olsa ancak insana 

benzeyeceklerine inanmaktaydılar. Ancak bu güçler insandan çok daha güçlü, çok daha güzel, 

insanın yapamadığı birçok şeyi yapabilen, ama aynı cinsten varlıklardı. İnsana yabancı, onun 

anlayışının kavrayamadığı, insan düşüncesinin ötesinde, insana yabancı ve ayrı yapıda varlıklar 

değillerdi. (Granger; 1983, 20)  

Yunanlıların tanrılara benzediklerine dair inançları, kendi kendilerine saygı beslemelerine yol 

açıyordu. Bunun yanında tanrılar onlar için erişilmeye çalışılacak idealler haline gelmiş 

oluyordu. Buna binaen, insan kısmi de olsa tanrılarla aynı nitelikleri taşımaktaydı ve o bu 

nitelikleri geliştirmeye, kendi yeteneklerini bu ideallere olabildiğince yaklaştırmaya çalışmayı 

doğal bir insani etkinlik olarak görüyordu. Buna göre, insanın yeteneklerine güvenerek 

çalışması, kendine saygı duyarak yaşaması, kısaca, kendine insan olarak üstün değer vermesi, 

insan ve insanca değerlere her şeyden çok önem veren Yunan Hümanizminin en temel 

özelliğidir. Bu anlayış, daha sonra modern dönem batı hümanizminin de en temel hareket 

noktası olacaktır.   

İnsanla tanrının benzeşmesine olan bu inanç Yunanlıların tapınmalarında kurban törenleri, 

bayramlar, düğün ve cenaze törenlerinde de kendini gösterir. Tanrılara karşı bu kabulleniş ve 

kavrayış, onlara karşı saygısızlığın cezaya dönüşeceği düşüncesinin yadsınmasına yol açmaz 

(Granger, 1983, 21.)   

Antik Yunan düşüncesinde insanın mukadderatıyla ilgili, iyi insanın daim iyilik ve mutluluk 

bulmadığı, kötülüklerin de her daim cezasını görmediği gerçeği, kabullenilmiş bir durumdu. 

Onlara göre insan, kendi yaradılışı ve niteliği gereği, kendi kendisini yaratır. Gerçi insan 

yaşamına tanrıların etkisinin karıştığı bir gerçektir lakin sonunda insan içgüdüsü, sağduyusu, 

aklı, düşüncesi ve inançları ile yaptığı hareketlerden kendisi sorumludur. Bir insan, insan olarak 

669



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

kendisine olan görevlerini yerine getirecek şekilde hareket etmelidir. Bu yüzden her hareketinde 

aklını kullanıp, düşünerek kendisi karar vermelidir. Bu sebeple, her eyleminde aklını kullanarak 

kendisi karar vermelidir, bir davranışı tanrıların hoşuna gitmek için değil,  iyi ve şerefli bir 

davranış olduğu için yapmalıdır (Granger, Müzehher Erim, “Önsöz”, 1983, 22). Bu kabul 

modern çağda, Kant’ın ahlak anlayışının önemli bir sınırının kaynağını göstermektedir. 

Grekler, tanrıların her zaman kötüleri cezalandırıp iyileri mükâfatlandırmadığı -çoğu zaman 

tersi olduğu-  problemi çerçevesinde onların davranışlarının anlaşılmaz bir konu olarak 

kalmıştır. Bu durum Greklerin tanrıların davranışlarını insan davranışlarına bir ölçüt kabul etme 

ve insan davranışının yargıçları olarak görmesine karşın, kuşkuculuğa itmiştir. Genellikle 

tanrıların davranışlarını insanın anlayamayacağını ve onları olduğu gibi kabul etmek 

zorunluluğuna inanıyorlardı. Homeros’ta, tanrıların insanların doğru ve yanlış davranışlarına, 

mutlu ve mutsuz olmalarına tamamen ilgisiz kalıp, rasgele davranırlar kanısı sıkça karşılaşılan 

bir durumdur. Bu yüzden Greklerde, insanın sırf insan olarak görevlerini şerefli bir şekilde 

yerine getirmesi, davranışlarında kendisine karşı sorumlu olması düşüncesinin güçlenmesine 

yardım etmiştir.  

Greklerin ölümden sonraki yaşama ait belirli ve umut verici inançları yoktu. Öz değeri olan, 

insanın bu dünyadaki yaşamı idi. Yunanlıların bu düşünceyi pekiştiren yaklaşımlarından birisi 

de, ölümden sonra insanların hiçbir duygusu olmayan gölgeler haline geldiklerine inanmaları 

idi. Ölümden sonrası için korku ve güvensizlik hâkimdi. Bu ise hayata verdikleri değeri 

artırmış, hayatlarını güzel, insanın değerine layık ve yüce bir şekilde yaşama isteklerini 

güçlendirmiştir. Onlar her şeye rağmen insan kendi yeteneklerini yeterince geliştirir, yeterince 

çabalarsa, yaşamının bazen yüceliği ve mutluluğa erişebileceğine ve bunun da ancak insan 

yaradılışının bir gereği olduğuna inanıyorlardı. Ancak insan hu şekilde tanrılarınkine benzeyen 

bir mutluluğu tadabilirdi(Granger, “Müzehher Erim, Önsöz”, 1983, 23).  

Mit ve mitolojinin hakikati  

Greklerin tanrı fikrini besleyen temel kaynak mitolojidir. Tanrıları da mitolojik söylemde 

tevarüs eden kişilikler olarak yansır. Greklerin insan ve evren tasavvurlarının ayrıntısına 

girmeden bu alanda Greklerden tevarüs eden metinlerin edebi niteliğini gözden ırak 

tutmamamlayız. Grekler mitosları ulusal destanların bir parçası olarak kıymetlendirmişlerdir. 

Bu yüzden mitler, yazarı belli olmayan bir öykü olarak, tekrar eden anlatım biçimleridir.  

Thukydides’ten sonra akılcı düşünürler, miti tarihsel bir gelenek, olayların geçtiği dönemde 

yaşayanların kendilerinden sonrakilere aktardığı bir anı olarak yorumlamışlardır (Paul Veyne, 

Yunanlılar Kendi Mitlerine İnanmışlar mıydı, 2016, 36). Veyne, “Mit bir bilgidir, vahiyle değil, 

ancak bilgili insanların elde etme şansına sahip oldukları yoğun bir bilgidir; bu bilgileri elde 
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edenler şayet şair iseler, onların bilineni ve söyleneni öğretecek olan meşhur bir kaynağı 

Mousalar9 olacaktır” der  (P. Veyne, 2016, 56 ). Mit özgül bir düşünce biçimi değildir; bizim 

için bilimsel tartışmaya, deneye, vb dayalı bilgi alanlarına uygulanan öğretimle öğrenmeden 

başka bir şey değildir. Öğretim ancak, muhatabın konuşana önceden yetkinlik ve saygınlık 

tanınması halinde gerçekleşebilen bir edimsözdür. Öyle ki öğretimi hemen, doğru ve yanlış 

alternatiflerinin dışına yerleşir.  

Aynı şekilde, Greklerde de her şeyi bilgili insanlardan öğrenmenin gerektiği bir doğaüstü alan 

vardı; bu alan dinleyicinin kendi aklıyla karşı çıkabileceği soyut hakikatlerden değil, olaylardan 

oluşuyordu. Kahramanların adları, asla eksik olmazdı. Olayların geçtikleri yer ve sahne 

hakkındaki bilgiler en az kişilerin ki kadar açıktı (Pelion, Kithairon, Titarase…, Yunan 

mitolojisinde yer adlarının bir müziği var).  İşte bu şekilde anlatı bin yıldan fazla bir süre 

sürebilirdi(P. Veyne, 2016, 58). 

Grekler açısından bütün bu mitlere/efsanelere nasıl inanılmış olabilir ve bunlara hakikaten 

inanılmış mıdır? Bu soru bağlamında: inanç biçimleri, hakikate sahip olma biçimleriyle 

ilintilidir. Yüzyıllar boyunca farklı bilgi dağılımları içeren hakikat programlarında bir çoğulluk 

söz konusu olmuştur. Ve inançlardaki yoğunluğun öznel derecelerinin, yanlış inancın aynı 

bireydeki çelişkilerin nedeni bu programlardır. Foucault’un dediği gibi, düşünce tarihi 

gerçekten de hakikat konusundaki felsefi düşünce tarihselleştirildiği zaman başlar. Gerçekliğin 

bir anlamı yoktur, geçmişin, uzak olanın yakın olana benzermiş gibi tasarlanması da 

gerekmiyor. Mitin soylu platonik ve bireyin deneyimine, ilgilerine, okulda öğretilen ve 

söylenince inanılan derin kuramlar kadar yabancı bir zamana oturtulmuş bir içeriği vardır. Mit 

başkasının inancından öğrenilmiş bir bilgiydi. Yunanlıların mit karşısındaki ilk tutumu bu 

olmuştur. Bu inanç biçiminde Yunanlılar başkasının sözüne bağımlı olmak durumundaydılar. 

Bunun iki etkisi olmuştur. Birincisi hakikat ve kurmaca karşısında uyuşukluktan doğan bir tür 

kayıtsızlık veya bir çeşit tereddüt; diğeri ise, bu bağımlılık sonunda bir başkaldırıya yol 

açmıştır. İnsanlar her şeyi kendilerince kendi, deneyimlerine göre yargılamak istemişlerdir. 

İnsanı olağanüstü ile günün gerçekliğini karşılaştırmaya iten ve başka inanç biçimlerine geçiren 

şey tamamen bu güncel olaylar ilkesidir (Veyne, 2016, 67).  

Antik Yunan düşünce evrenini oluşturan tanrısal inanış ve mite dayalı, mitolojinin insanı 

odaklandırdığı son nokta burasıdır. İnsan her şeyin ölçüsü ve yaratılışın karşısında mütereddit 

                                                            
9 Mousalar: ''mousa'' eski Yunanca ‘da akıl, düşünce ve yaratıcılık gücü kavramlarını içeren ''men'' kökünden 

gelmektedir. Anlamlara gelen "men" kökünden gelmektedir. Latince musa. Hesiodos`un Theogony`sine göre, 

Müzler tanrıların kralı Zeus ile bellek tanrıçası Mnemosyne'in kızlarıdır. Bu yüzden Müzlere "Bellek'in Kızları" 

veya "Ahenk'in Kızları" da denir.Esin perileri musaların anası mnemosyne, yani Efsaneye göre Zeus, Mnemosyne 

ile tam dokuz gece geçirmiştir ve her gece için bir müz doğmuştur.(Bkz. https://tr.wikipedia.org/wiki/Müzler) 
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bir varlıktır. Mitolojik düşünce ve kültür hakkında çalışmalarıyla ünlü, Joseph Campbell, 

mitolojinin işlevini şöyle özetlemektedir:           

“Mitolojik simgeler, yaşam merkezlerini mantık ve zorlamanın ötesinde etkiler ve coştururlar. 

Deneyim ve düşüncenin dünyevi kipleri, türümüzün biyolojik tarih öncesinde geç, çok geç bir 

gelişimdir. Mitolojinin ilk işlevi, uyanan bilincin bu evrenin mysterium tremendum et fascinans 

(ürpertici ve bağlayıcı giz) olarak kabul edilmesini, sağlamaktır. İkinci işlevi, bu biçimi 

yorumlayıcı bütüncül bir imge geliştirmesidir. Üçüncü işlevi ise, ahlaki bir düzeni savunmaktır. 

Bireyi coğrafya ve tarihle koşullanmış toplumsal gurubunun gereksinimlerine göre 

şekillendirir” (Joseph Campbell, Yaratıcı Mitoloji, 1994, 14-15 ). Bu bağlamda uygarlıkların 

uzun, engin, tarih içinde doğup batması onları destekleyen mitos yasalarının bütünlük ve ikna 

ediciliğinin işlevi olarak değerlendirilebilir. Çünkü uygarlıkları harekete geçirici, kurucu ve 

dönüştürücü güç, yetke değil, esindir. Mitolojik inanç bütün bir simgeler örgütüdür, önemini 

dile getirmek olanaksızdır. Esin enerjisi onun sayesinde canlanır ve bir doğa yönetilir. Mesaj 

kalpten kalbe beyin yoluyla geçer ve beynin ikna edilemediği yerde mesaj geçmez. O anda 

yaşama ulaşılmaz olur. Halen yerel mitolojilerin geçerli olduğu kimseler, hem toplumsal, 

düzenle hem de evrensel uyumla barışık bir deneyim yaşamaktadırlar. Mitolojinin dördüncü ve 

en canlı işlevi, bireyin bütünlük içine kuşkusuz biçimde yerleşmesini sağlamaktır. Burada birey, 

kendisiyle (mikrokosmos); Kültürüyle (mezokosmos), Evrenle (makrokosmos) ve kendisinin 

ve her şeyin ötesinde ve içinde olan huşu veren nihai gizemle uyum sağlar(Campbell, 1994, 

22). Dionysos şenliklerinde, Eleusis mysterlerinde olan budur. Bu şenliklerde dünyanın içinde 

insanın görü ve deneyiminde kabullendiği ve varsaysaydığı, hakikat olarak kabul ettiği tanrı- 

insan ve doğa birleşmesi vuku bulur. Bu hadisenin ardında aşkın bir tanrı değil evrende kendini 

gösteren bir tanrı anlayışının mevcudiyeti hâkimdir.10 Aşkın tanrının Hristiyanlık söyleminde 

                                                            
10 Mitolojik söylem ve yapının bu özelliklerinin tipik bir görünümünü Greklerin (Antik Yunan) İnanç dünyasında 

görmekteyiz) dahası Antik Yunan düşünce evreninin oluşumunda Miken-Minos (M.Ö. 1600-1100 yılları) 

uygarlığının hayat-evren ve tanrı tasavvurunun etken olduğunu söyleyebiliriz. Panteonu tanrıçalar tarafından 

temsil edilen Minos dininde insanlar geçici olarak tanrısallığı sahışlandırdığına inanılır. Bu nedenle kraliyet 

ailesine ait fertler, dini törenlerde tanrı rolünü üstlenirlerdi.(Sytlianos Alexiou, Minos Uygarlığı, 1991, 90.) 

Miletos- Attika ve Girit’te vücut bulan bu uygarlık ana erkil bir karaktere sahipti. Dini inanışı tenasühe ve döngüsel 

bir dünya tasavvuruna dayanıyordu. Hayvan kurban etme, toplu bayramlar, şarap dökme ve yemek servislerinin 

ötesinde Miken dininin uygulamalarına dair pek az şey biliniyor. Gömmenin önemli bir ritüel olduğu devasa 

mezarlar ve önemli mezarlıklar ve ölülerle birlikte gömülen altın maskeler, taçlar, mücevherler ve kılıçlar gibi 

birçok değerli eşyaların varlığıyla birlikte aşikardır. Genelde epifani olayları belki de rahiplerin kendilerinden 

geçtiği kült danslarıyla ilişkili olarak Minos dininde çok özel bir anlam taşıyordu. Minos dininde ölü kültünü 

canlandıran bir figürde, lahitin içine yerleştirilen itibarlı ölü, genç bitki tanrısının dirilişi resmedilmektedir. Burada 

ölünün ve tanrının bu yeniden dünyaya gelişi, hayat veren kan sunusu ile lahit üzerinde resmedilmiş diğer dini 

uygulamalarla ilgilidir. Kutsal ağacın ve dalın tasviri ile iki çifte baltanın saplarını saran sık yapraklar da zaten tam 

sahnenin bitki kültüyle yakın ilişkisi bulunduğunu kanıtlamaktadır. (Stylianos, 1991: 145)      
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cennetten kovulduktan sonra Âdem’e söylediği gibi, “topraksın ve toprağa döneceksin” 

(Tekvin, 3:19-20). Orfik ve pagan düşüncenin buna karşın söylemi ve kabulü: Tanrının (Zeus) 

insanı, cansız topraktan yani insan ölümsüz Dionysos özünden bir parçadır ve aynı zamanda bir 

parçası da ölümlü Titan’dandır. Gizeme kabul törenlerinde, hepimizde bir parçasını yaşatmak 

için ölen ölümsüz tanrıdan bir parça olduğumuz öğretilir (Campbell, 1994: 23).  

Modern çağda Tanrının ölümü ve insanın tanrılaşması yorumunun temelinde insan ve tanrı 

arasında kesin bir mesafe ve sınır görmeyen her iki öge için geçişli bir ilişki ve varoluş 

tahayyülü etkindir. Nietzsche’nin Tragedyanın Doğuşu adlı eserinde ve konferans olarak 

sunduğu, Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans’ta “Attika Tragedyası” denilen sanat eseri 

adına Apollon ve Dionysos -ki yunan sanatına kaynak olarak çıkan bu çifte tanrı,-  tragedyada 

kaynaşmışlardır. Nietzsche bu eserinde Apollon ve Dionysos’un mutluluğu düşte ve esrimede 

gerçekleştiren etkenler olduğunu, bunların dâhil olduğu tragedya oyununda mutluluğun her iki 

bağlamda bir arada gerçekleştiğini vurgular. Yunan pagan kültüründe Mitolojik varlıklar olan 

bu iki tanrının mutluluk duygusunu düş ve esrime vasıtasıyla gerçekleştirmenin vasıtası 

kılınması, mitos’un sanat, estetik ve müzikal dayanaklarını ve esinlemeye dayalı imgesel 

yapısını da dolaylı olarak gündeme taşır.  

“Her insanın, içinde tam bir sanatçı olduğu düş dünyasının güzel görünümü, tüm plastik 

sanatların ve şiir sanatının önemli bir yarısının yaratıcısıdır. Biçimleri doğrudan algılamaktan 

zevk duyarız, tüm biçimler bize bir şeyler anlatır; gereksiz ve sıradan hiçbir şey yoktur. Yine 

de bu düş gerçekliğinin çok değerli yaşantısı esnasında onun görünümünün pırıltılı hissine de 

sahibizdir. Ancak bu sona ererse, içinde rüyanın artık tazelik vermediği, sahip olduğu 

durumların iyileştirici doğal gücünü kaybetmeye başladığı patolojik etkiler ortaya çıkar. … 

Apollon bu arada hangi bağlamda sanat tanrısı konumuna gelebildi? Düşsel tasarımların tanrısı 

olması bağlamında. … oysa Dionysos sanatı, çoşku ve esrimeyle yapılan oyunla ilgilidir. Nahif 

                                                            
Miken uygarlığıyla ilgili Homeros, epik şiiri Odysseia’da “Girit’ten “şarap rengi engin denizin ortasında bir kara 

vardır, güzel olduğu kadar zengin, sayısız ahalisi, doksan şehri vardır. Burada diller karışmıştır” diyerek bahseder. 

Bu şarap yüzlü denizin üzerinde yabancı diller konuşanlar ili, Akdeniz’in alelade bir noktası değildi”.  Homeros’a 
göre burası, en güneydeki Yunan adası, Avrupa’nın en eski uygarlıklardan birininse yuvasıydı. İskenderiye’nin 

neredeyse 650 km kuzeyinde yer alan Girit MÖ yaklaşık 7000’den, Neolitik dönemden beri yerleşim almakta. MÖ 

ikinci binyılda burada gelişen kültür tüm Doğu Akdeniz dünyasına yayılmıştı. Girit’in denizlere hâkim oluşu ise 

ihtişamlı sanat ve mimarisinin sonrasında gelecek Mikenleri derinden etkilemesine imkân tanımıştı.  Girit’e ait 

birçok mit ve efsane Zeus ve Fenikeli prenses Europa’nın oğlu Kral Minos etrafında toplanır. Çapkın tanrı Zeus 

görüp gönlünü kaptırdığı Europa’ya yanaşmak için kendini güzel, beyaz bir boğa kılığına sokar, boğayı sevimli 

bularak sevmeye başlayan Europa, boğanın sırtını okşayarak üzerine biner, boğa ise onu Girit Adası’na kaçırır, 

burada birleşirler ve bir zaman sonra bu birleşmeden Minos doğar. Minos daha sonra Girit Adası’na hükmederek 

büyük bir uygarlığın başı olur. Bizzat Zeus’tan talimat alan Minos onun yönetimi altında güçlü bir donanma 

oluşturur ve rakip şehir Atina’yı alt eder (Micene Volume 19 of Archeologia / National Geographic. Authors, 

Mireia Movellán Luis, National Geographic Society. Published, 2017: https://arkeofili.com/girit-uygarliginin-

yukselisi-ve-cokusu). 
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doğa insanını, kendinden geçirecek çoşku seviyesine ulaştıran iki güç önceliklidir: Bahar 

dürtüsü ve narkotik içki. Bunların etkileri Dionysos figüründe ifadesini bulur. Princpium 

İndividuations bu iki durumda bozulur, özne genel insanlığın hatta genel doğal yaşamın ortaya 

çıkardığı güç karşısında tamamen kaybolur. Dionysos şenlikleri insanla insan arasında değil, 

insanla doğa arasında da birlik kurar.” (Nietzsche, Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, 

2011, 36).    

Pagan kültürü ve dinsel ayinlerde müzik, esrime, birleşme, haz, düşsel imgeleme dayalı bir 

hakikat duygusu ve mitolojik muhayyileye dayalı bir yaşamsallığın vukuu söz konusudur.  

Antik yunanda Dionysos şölenlerinde tüm insanı ortamına alan törensel ayin Hristiyanlıkta da 

benzer bir yorumla uyuşmaktadır. Buna göre ortaçağ düşünürlerinden Abelardus, merhametin 

doğanın kendiliğinden ürünü olduğu düşüncesini dile getirir. Bu durumu Erasmus şöyle ifade 

edecektir: “Antik düşünceyle Hristiyan vahiy arasındaki mesafe çok kısadır”(Etienne Gilson, 

History of Christian Philosophy in Middle Ages, New York, Random House, 1955, 163).  Bu 

mealde, Hristiyan tanrısı aşkın mahiyeti itibariyle, evrenin maddesi değil ondan farklı olarak 

bilinmesiyle, maddeyi kutsallıktan arındırmıştır ve basit toprağa dönüştürmüştür. Böylece 

pagan düşünce doğada kutsalı görürken, kilise onu şeytana ait görmüştür.  

Romanya’da 3.-4. Yüzyıllarda elde edilen Kutsal Orfik Tas’ta bulunan 16 figürden oluşan 

resimdeki mitik temsilin 10. aşamadaki Orfik kabul törenini11 Hristiyan anlayışıyla 

yorumlamak için basit yol, böylece Şeytan’ın kendisinin Tanrının içkin varlığı olarak 

görülmesidir. Fakat Hristiyanlıkta Şeytan, Tanrı gibi “oradaki”  ayrı bir varlık olduğundan, 

talibin Orfik aşamada öğrendiği yaratıcı deniz tanrısının, dünyanın hareket halindeki 

tremendumunun, kendisinin bir yönü olduğudur, içsel olarak yaşanmalıdır. Bütün tanrıların ve 

cinlerin, göklerin, cehennemlerin kendi içimizde kavranıp sergilendiği Hint Tantra geleneğinde 

olduğu gibi. Ve bu, biçimleri oluşturan ve o biçimlere giren, zaman ve mekân içinde görünen 

ve kaybolan, karanlık olmasına karşın dünyaya kötü denmedikçe onun da kötü olduğu 

söylenmeyecek olan bir varlık anlayışıdır. Hades-pluto- poseidon-neptün-şiva’dan çıkan ders, 

bizim ölümlü tarafımızın bayağı olduğu değil, onda -veya onunla birlikte- Hristiyanların tanrı 

ve Şeytan olarak ikiye ayırdığı ve orda ötede gördükleri ölümsüz Kişinin de 

bulunduğudur(Campbell, 1994: 29).  

Attika dinine önemli ölçüde etkide bulunduğu düşünülen Minos uygarlığının dini anlayışında 

özetle, tanrı ve insan arasında olumlu ilişki kuran tahayyüle dayalı insanın tanrılaşması 

olgusunun getirdiği ölümsüzlük fikri, Hristiyanlığın Tanrı ve Şeytan karşıtlığı olarak yaptığı 

                                                            
11 Orfik 10. Aşama:  
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ayrımı aşan bir tanrı-insan bütünlüğüne yol vermektedir. Buna göre, Minos Girit'indeki dinî 

kavramlar ve kült uygulamaları kurban sunusu, bitki kültü, tanrıçaların yeniden dünyaya 

dönüşü, vb gibi Antik Mısır dini kültüyle büyük oranda uyuşan, Attika dini anlayışını determine 

eden bir mahiyete sahiptir. Bunlar, mantıki bir sosyal düzende ilerleme kaydettiği halde, hayalin 

olanca gücünü ve duyguların çocukça tazeliğini hâlâ koruyabilmiş olan ilginç bir halkın his 

dünyasını ve hayata bağlılığını yansıtmaktadır. Şüphesiz ki Minos’luların pek çok dinî 

düşüncesi asıl anlamını yitirmiştir ve onları ilkel insanların inançlarını yorumladığımız şekilde 

açıklamaya çalışmak yanıltıcı olacaktır. Muhakkak onların dinî de, doğanın bereketliliğiyle sıkı 

ilişkiliydi. Bazı dinî âdetler, daima şahıslandırılmış olarak düşünülen doğa güçlerinin 

verimliliğini arttırmaya yarayan bir büyü izlenimi verir. (Buna rağmen Minoslular ilkel 

insandan ve onun tamamen mantıksal uygulamalı dininden çok uzaktırlar.) Öte yandan onlar 

dinin içeriksizleşmiş ve ruhsuzlaşmış bir şekil aldığı ve dinî sanatın süsleyici bir motifde 

donuklaştığı bir safhaya asla erişmemişlerdir. Yine vurgulanmalıdır ki Ege’nin dini hayatı dinî 

sanatı tek tük birkaç istisna dışında korkunçları hoş görmez ve en iyi anlarında tanrıyı tümüyle 

insanlaştırarak, onu insanlara yaklaştırır. (Stylianos Alexiau, Minos Uygarlığı, 1991, 145)  

Minos dinindeki tanrıçaların yeniden dünyaya dönüşü, inancı, Attika’da Orfeus kültü ve daha 

sonra Hristiyanlığın içselleştirdiği Tanrının İsa’nın şahsında yeryüzüne inmesi şeklinde ifade 

edilen durum, salt bir yorum olmaktan öte batı kültür kodlarında kayıtlı bir durumdur. Aziz 

Anselmus, (1033-1109), Diriliş konusunda, ünlü risalesi, Cur deus homo’da (Tanrı Niçin İnsan 

Oldu?) Matta ve Markos İncillerindeki “Zira insanoğlu da kendisine hizmet edilmeğe değil, 

ancak hizmet etmeğe ve birçokları için canını fidye vermek için geldi” (Markus 10:45; Matta 

20:28; ayrıca Timothy 2:5-6) ifadeleriyle geçen ve Papa Büyük Gregory (590-604) tarafından 

“Kurtuluş fidyesi öğretisi“ diye adlandırılan öğretiye istinaden, Hristiyanlıktaki Şeytan’ın yeri 

ile pagan dünyasındaki Ningizzidave -Hades-Pluto-Poseidon’un yeri arasındaki önemli 

farklılığa işaret etmektedir. Anselmus’un bu risalede ayrıntısını birazdan vereceğimiz vurgusu, 

Origenes (185-254) ve Augustine(354-430)nin de daha önce benimsediği bir tez durumundadır.  

Bu durumu resmeden bir figürde de anlatıldığı gibi, Allah Baba, canavar Leviethan biçimindeki 

Şeytanı, Davud’un kral ailesinden oluşan, ucunda haç ve yem olarak oğlu bulunan oltayla 

avlarken görülmektedir.  Şeytan Aden Bahçesindeki oyunuyla insan ruhu üstünde, adil Tanrının 

göz önüne almak zorunda olduğu bir hakka sahip olmuştur. Fakat bu hak hileyle kazanılmış 

olduğundan, Tanrı da oyunla buna son verecektir.  

İnsan ruhuna karşı fidye olarak Tanrı kendi kutsal oğlunun ruhunu sunmaktadır. Fakat Şeytanın 

bilmediğini Üçlünün (Teslis) ikinci kişisi olan oğlunun ruhunun bozulmayacağını ve Şeytanca 

ele geçirilemeyeceğini bilmektedir. İsa’nın insanlığı böylece Şeytanı balık gibi avlamak için 
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yem olarak kullanılmıştır. Şeytan Haç oltasına yakalanırken, Allah’ın Oğlu dirilerek kaçacaktır. 

İşte Aziz Anselmus, Diriliş konusunda yeni bir yorum getirerek, söz konusu durumda hak 

arayanın Şeytan değil, Baba olduğunu, emri çiğnenenin Baba olduğunu iddia eder. Ve iddia da 

insana karşıdır. Sonuç olarak yapılması gereken Şeytan’a fidye verilmesi fakat kefaretin 

Tanrıya ödenmesidir. Yapılan zararın tazmini ancak böyle mümkün olabilir. Verilen zarar 

Tanrının sonsuz yüceliğinedir, oysa insanın yüceliğinin sınırı vardır. Dolayısıyla hiçbir insanın 

eylemi ve kurbanı bu davanın zararını kapatmaya yetmez.  Ve Tanrının bütün yaratış programı 

bu hukuki çıkmazla bozulup kesintiye uğratılmıştır. Anselmus, Cur deus homo’da iki bu 

meseleyle ilgili çözümünde iki ciheti gözetir: 1. Gerçek tanrı ve gerçek İnsan olan İsa’da İnsan 

türü mükemmel bir temsilci bulmuştur. İsa Aynı zamanda geçicidir ve geçici bir davanın 

kapatılmasın çok uygundur. 2. İsa’nın pratiğindeki mükemmel bir yaşam sürmek insanın 

günahını örtmeye yetmez. Çünkü mükemmel yaşam, insanın görevinden başka bir şey değildir 

ve affedilmek için bir neden oluşturmaz (Campbell, 1994, 25-27). Abelard’ın bu yorumu, 

İsa’nın Tanrı olarak insan suretine girmesinin hukuki ve matematiksel bir çözümlemesini 

yapmaktadır. Bu kolay kabullenilecek bir durum değildir. Nitekim Hristiyanlık öğretisine 

Nietzsche gibi düşünürlerin bu tür yorumlardan yola çıkarak soğuk durmaları ve Anselmus’un 

yaptığı türden yorumlara ağır eleştiride bulunmaları tesadüfi değildir.  

Şimdi Romanya’da bulunan Kutsal Orfik Tas’ın figürlerinin yorumuyla ilişkili diğer bir hususu 

ifade edeceğiz. Buna göre, 16. Figür Hiperborean Apollo’yu gösterir. Bu resim Varlıklar 

varlığının aşkın yönünün mitolojik şiirsel kişiselleştirilmesidir. 10. aşamadaki Yeraltı Uçurumu 

Efendisi aynı tanrının içkin yönüydü. Bir elinde lir, ayaklarının dibinde griffinle ihtişam içinde 

oturur. Orfik ilahilerde aynı tanrıya Gece ve Gündüzün Efendisi olarak seslenilmektedir. 

Bu sonsuz etheri aşan yalnızca sensin. 

Bu dünya balonunun her yeri 

Bolluk ve kutsamayla dolu ve senin delici bakışın 

Kasvetli, sessiz gecenin ötesine ulaşır; 

Dünyanın geniş sınırları, ulaştığı her yer senindir,  

Bütün kutsallığın kaynağı ve sonu sensin. (Orfik İlahi, XXXIV)12 

Bu ilahide bütün daireyi dönüp dolanan talip, şimdi evrenin hareketlerinin ardındaki harekete 

geçirici gücü hakkında bilgi sahibi olmuştur. Güneş ışığını, karanlık yine farklı türdeki ışığını 

bu öz/güçten alır. Lir Pythagorasçı “gök katlarının uyumu” düşüncesini çağrıştırırken, tanrının 

ayakları dibindeki güneş kuşu kartal ve güneş hayvanı aslanın karşımı olan griffon, gecenin 

                                                            
12  Thomas Taylor The Mysterical Hymns of Orpheus (Chiswick: C. Whittingham 1824) s.77-79. Campbell, 

a.g.e, s. 31.  
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timsahı, simgesel hayvan –balığın karşılığıdır. Dahası ikiliğin ötesindeki bu iki gizem tanrısı 

aracılığıyla elde edilen bilgi Ulu Tanrıça’yı bilmeyi sağlayan tek bilgidir. Ulu Tanrıça adı ne 

olursa olsun evrensel rahminde gece ve gündüzü barındıran, Demeter’de simgeleştirilen yaşam 

ve yaşamın kızı Persefon’da simgeleştirilen ölüm dünyalarını içeren ulu varlıktır. Tahtını saran 

asma, tasın dış kenarından da geçmektedir. Tanrıçanın iki eliyle tuttuğu tas da evren şarabından 

ambrosia vardır. Bu sürekli ölen ve dirilen, kesilen ve yaşama dönen oğlu Dionysos-Bakus-

Zagreus’un kanıdır. Benzer şekilde Sümer –Babil mitolojisinde Dumuzi-Absu-Tammuz’un 

uçurumun çocuğunun kanıdır. Tasdan içilen kan töreni, Hristiyanlığın Aşayi Rabbani 

törenindeki kutsal şarabın prototipidir. Aşayi Rabbani töreninde söylenen kutsal sözlerle şarap, 

Bakire Meryem’in Oğlunun kanına dönüştürülmüştür. 

Bu metnin pagan kültüründen Hristiyan inancına geçişleri somut biçimde birkaç örnek 

üzerinden vermektedir oysa bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hristiyan inancı temelde, tanrı 

tasavvuru panteist olan pagan kültürüyle pek çok kavram ve imgede geçişkenlik arzetmektedir. 

Metin temel perspektifinde de öne çıkan Avrupa kültürünün kökleri bağlamında Minos- Miken 

uygarlığının devamı niteliğinde Attika’da da görülen Orpheusçu pagan kültürünün Tanrı-

Evren-Eskaton- İlk Günah, Ceza Mükafat- Diriliş vb kavram ve imgelerde Hristiyan yorumuna 

zenginlik ve geniş bir tahayyüle esin verdiği görülmektedir.  

Hristiyanlığın Aşkın Tanrı ve Öte dünya/Ahiret inancı yorumuna bağlı olarak Kilisenin 

uygulamasında iman-mümin-amel-ahlak bağlamında ortaya koyduğu yorumlar çoğu 

düşünürler ve entelektüel kesim tarafından eleştiri konusu olmuştur. Bu kavramlar bağlamında 

oluşturulan hakikat ve sahih düşüncenin insani etkinlikteki yansımaları örnek model olmak 

yerine kültürü, insanı ve insanın varoluş çabasını sabote edici, yozlaştırıcı addedilmiş ve buna 

karşın insan ve mukadderatıyla ilgili filozofların çözümlemelerinde ana görüntüsü aşkın bir din 

ve ilahiyat söylemi olmakla barındırdığı pagan yorumların oluşturduğu zengin ve karmaşık 

yorum, Hristiyanlığın rasyonel yönden izahını güçleştirmiştir. Avrupa uygarlığının önemli 

köklerinden olan felsefi gelenek Hristiyanlığın bu irrasyonel yorum zenginliğini rasyonel 

bağlamda revize etmenin çabası içinde olsa da ana hatlarıyla Hristiyani söylem felsefi dilde bir 

dönüşüme uğramıştır denebilir.  Bu bağlamda teist, deist ve panteist yorum ve yaklaşımlar 

çerçevesinde tartışmalı bir ilahiyat literatürünün zenginliğinden bahsedebiliriz.  

Filozofun Tanrısı: Tanrıdan Söz Etmenin Zorunluluğu 

Klasik teoloji ve bunun izdüşümündeki din felsefesi bağlamında temel kavram olan tanrı fikri, 

tanrının insan muhayyilesinde kavranan ve idrake dönüşen formunun felsefi tartışma tarzı 

içindeki görünümünü değerlendirir. Tanrı yine de felsefi analizde tam bir tanım vasıtasıyla 

ispatlanacak konu değildir. Gramer içinde kavramsal düzende ispatın olması için yakın cins ve 
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yakın ayrım’a ihtiyaç vardır. Tam bir tanım ancak bu kavramlar çerçevesinde olur. Bunu 

sağlayacak düzen doğanın sınırları içinde varoluşa gelen nesnel alanda mümkündür. Oysa tanrı 

böyle bir düzlemde tartışma konusu yapılamaz. Bu yüzden Tanrının dünyada bulunuşu 

nesnelerin bulunuşuyla aynı değildir. O, insan sözüyle doğrulanamaz. Fakat tanrı olmadan da 

söylemi tamamlamak imkânsız gibi görünmektedir. Felsefi düşüncenin temelde tanrı-dünya-

insan üçlemesi etrafında oluşan problemler çerçevesinde teşekkül etmesini göz ardı etmemek 

gerekir. İnsan dünyada var olanların tümü değildir. Mebde ve mead problemi her bağlamda 

karşımıza çıkacaktır. Kozmoloji ve antropolojiye dair bilgilerimiz mükemmele yaklaşsa bile bu 

yöntemler, manevi alanı bütünüyle açıklayamazlar. Bu alanı bilme çabası pozitif bilginin 

yanında başka bir bilgi türüne ihtiyaç duyar. Tanrının felsefi anlamı böylece metafizikle açık 

bir dayanışma içinde gibi görünmektedir.  Bu fikir bizi, gerçeğin anlaşılması tartışmasını yeterli 

görmeyen insan ve dünyayla örüntülü gerçek tartışmasının dışında olan bir alana götürür.  Tanrı 

fikri bir sistemler sistemi anlamına gelmez. Tanrı hakkında metafizik sistemlerin başarısız 

olması, onun kutsal hakikatinin zorunlu bir sonucudur. Realiteyi sadece realite olarak okumak 

yeterli değildir. Daha doğrusu realiteyle yetinmeyip onu anlamla tamamlamak gerekir. 

Filozofun tanrısı kendi zihinsel sistem kurma girişimi içinde uyum, niyetleri ve fiilleri birbiriyle 

uyuşturduğumuzda değerleri de uyuşturacağımız iddiasını gerçekleştirmenin imkânıdır.  

Dinin tanrısı olmayan tanrı her toplumun ve topluluğun kültürden miras aldığı bir açıklama 

ilkesinden başka bir şey değildir. Bütün bakış açılarını ve bütün iradeleri eskatolojik bir amaç 

için kabul etme onuru, ancak tanrı konusunda aklın sınırlı olduğunu kabul eden filozofa 

aittir(Georges Gusdorf, İnsan ve Tanrı, İstanbul, 2000, 18).   

Filozof tanrı hakkında kanıt göstererek tartışma yapığı zaman biçimsel açıklamalarının ve 

tümdengelimlerinin bir içeriği vardır. Eğer onlar bu içerikten başlangıçta yoksun olsalar bile, 

onu sonradan kazanırlar. Tanrının varoluşunun kanıtları tanrının zorunlu olarak var olduğu 

sonucunu çıkarmaya izin vermez. Bu sebeple Anselmus, Descartes, Spinoza ve Kant, sonsuz 

varlık hakkında usulüne uygun akıl yürütmeler yaptıkları zaman bile kabul etmek zorundayız 

ki, sonsuzun ve imkânsızın kanıtlanmasında her halükarda bir gösterme fiili vardır. Akıl 

yürütmeler bu bakımından bizzat kendilerini aşarlar, akıl yürütmeler teorisyene empoze edilen 

bir tecrübeye tanıklık edebilir. Bu tecrübe bir sınır tecrübe olabilir. Ve sınır tecrübede bilgi 

oyunu, üst ontolojik bir düzenin gerçekliği tarafından kendini aşılmış gibi görür. İşte bütün bu 

tanıklık durumunda akıl yürütmelerin hepsinin ispat değerleri vardır. Tefekkür hakkı, varlık 

olgusunun önünde silinir. Tanrının var oluşunun her kanıtı en azından insanın samimi 

duygularının bir sayımını ve dökümünü gerçekleştirir (Gusdorf, 2000, 53). Tanrı vahiyle 

irtibatlı bir kavrayışla ve yaşantıya dökülmüş tanrısal emirlerin oluşturduğu davranışları 
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disipline eden yaşamın biçimselliğinde gerçek hakikatini insana vecd, huşu ve idrakle 

hissettirir.  

Filozofların tanrısı gerçek anlamda asla özgün değildir.  Descartes’in Tanrısı, Skolastiğin ona 

tanıdığı statüyü korur. Batıda Hristiyanların tanrısının yüklemlerine sahip olmayan bir yüce 

varlığı düşünmeyiz. Kendisinin geçerliliğini ilan etmek veya kendisiyle mücadele etmek için 

vahyin tanrısını zımnen kabul ederiz.  Bununla birlikte Platon’un Aristoteles’in Epiküros’un 

Marcus Aurelius’un tanrıları sadece kendi çağlarındaki efsanelerin ve dinlerin karmaşık temeli 

üzerinde anlaşabilirler (Gusdorf, 2000, 53. ). 

Günümüzün felsefi tutumlarından tanrıyı yok sayan ateizm, tanrının insanın gündeminden 

düşmesini felsefi bir tavır olarak ortaya koyar. Günümüzün ateizmi, tasvir ettiğimiz geleneksel 

dini tutumları tersine çevirmeyi benimser. O daha çok bir yetersizlik teolojisi gibi 

görünmektedir. Ateist bundan böyle, gücü ve hakikati sınırlı bir tanrı oluşturmak için, sanki 

varını ve yoğunu harcadığının bilincindedir. Ateiste göre tanrı insanın var olmasını engeller. 

Buna göre, insanın var olması ve kendi kendinin imkânı olması için tanrının ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. Bu yeni tavrın kaynakları Hegel sonrası felsefede Feurbach ve 

özellikle de çok yoğun ve münzevi düşüncesi haksız olarak pek de bilinmeyen Max Stirner’de 

bulunmaktadır. Onun Biricik Olan ve Özelliği adlı tezi, 1845’ten beri nihilizmin ve çağdaş 

aktüalizmin habercisidir. Subjektif birey gerçeğe ve mümküne kendini kabul ettirir. Eşsiz ve 

sınırsız olduğu için bireyi birey yapan şey, iradenin bütün gücüyle coşmasıdır ve iradesinin 

kuralı ve kaynağı ise bireyin kendisidir(Gusdorf, 2000, 102).  

Tanrının güçlerinin insana taşınması, bu biricik olanın monoteizminde açıkça dile getirilir. 

Nietzsche de Stirner’in kehanetine benzer kehanette bulunmuştur. Tanrı’nın ölümü, 

Nietzsche’nin bağıra bağıra söylediği konulardan biridir. Şen Bilim’de aptal şöyle sorar: “Tanrı 

nereye gitti? Nereye gittiğini size söyleyeceğim. Siz ve ben onu öldürdük. Biz hepimiz onun 

katilleriyiz. Tanrının cesedinin kokuştuğunu hissetmiyor muyuz? Tanrılar da kokuşur. Tanrı 

öldü. Tanrı ölüdür” (Nietzsche; Şen Bilim, § 125). Burada yine de insanı, içkinliğin ve pozitif 

bilginin dar sınırlarına hapsetmek söz konusu değildir. Tanrı’nın ölümü fikrinin ifade ettiği 

Hristiyan aşkın tanrısının vesayetinden kurtulan insan bilinci, tanrı tarafından mahkûm edildiği 

kendi mülküne bireyliğine sahip çıkar. Geleneksel şüphecilik, yerine mutlak bir bireyciliğe 

bırakır. Nietzsche yüksek sesle şöyle demektedir. “Tanrı fikri şimdiye kadar varoluşa karşı en 

büyük itiraz oldu. Tanrıyı inkâr ediyoruz, tanrının sorumluluğunu inkâr ediyoruz. Dünyayı 

sadece bu şekilde kurtarıyoruz” (Nietzsche, Twilight of Idols, §.125). 

Nietzsche’nin Tanrının ölümüne dair ironik ifadeleri, hem Hristiyan teolojisine karşı çıkma hem 

de ideal ve saçma bir arka dünyaya sığınmak için gerçek dünyaya ihanet etmekten suçlu 
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geleneksel metafiziğin reddetme tarzını özetler. Bu noktada Nietzsche’nin düşüncesiyle öz 

adına veya ne olursa olsun, bütün ezeli hakikatler adına varoluşa yapılan bütün itirazları önleme 

endişesi taşıyan, çağdaş doktrinler (varoluşçu felsefeler) arasında bir bağıntı olduğu kesindir. 

Burada tanrının ölümü, kendi, mirasına sahip çıkan insan yarar sağlar.  Sartre kendi tarzında 

söyler: “Tanrının ölümünden şunu anlıyoruz: artık o ne şimdi vardır, ne de bundan sonra var 

olacaktır; o, ölüdür: o, bize konuşuyordu, O, Susuyordu; Artık onun yalnız cesedine 

dokunuyoruz… Tanrı öldü; insan yine de ateist olmadı” (Sartre, Situations, I, NRF, 1947, 

p.153). Çağdaş insanda dini ihtiyacın sürekliliğine ekli aşkınlığın bu sessizliği, işte, dün olduğu 

gibi günümüzün en büyük sorunu bu problem Nietzsche'nin Heidegger’in Jaspers’in hayatını 

alt üst etmiştir (Gusdorf, 2000, 103.). 

Nietzsche'nin tanrının ölümü nosyonunda kinayeli dile getirdiği, tanrı, Hristiyan teolojisinin 

yarı teist yarı pantesit tanrısıdır. Bu tanrı kavrayışının tarihsel süreçte teolojik bağlamda, 

ezoterik bir hermenötikle kendini ancak ifade edebilmesinin oluşturduğu anlam problemlerinin 

yanında Kilisenin ikna etmekten uzak ve bağdaşmaz tutumunun sergilediği insanın hakikatini 

yansıtmayan mumyalaşmış ve geçersiz yorumlar, Hristiyan tanrısının ölümünü sağlamıştır. Bu 

tanrının yerine geçen artık aşkın bir tanrı değil, içkin ve güç iradesiyle kosmosun içinde sürekli 

oluşu sağlayan, oluşun kah yükselmesinde kendini gösteren kah düşmesinde kendini gizleyen 

bir tanrıdır. Bu bağlamda tanrının Nietzsche ve aydınlanma sonrası süreçte kavranabilir imgesi, 

ancak panteist ve onun kudretinin hüküm sürdüğü, kudretiyle oluşun ve dünyanın biçimlendiği 

yönü (sıfatı) Tanrı olmaklık için modern insanı tatmin edecek bir bağlamı oluşturacaktır. 

Nitekim Hristiyan tanrısının teolojik ve varoluşsal sorunlara çözüm üretmeyen (kilisenin tanrı 

adına yorumları) günümüz düşüncesinde varoluşçu ve bireyci perspektifler bağlamında 

yadsınacaktır ve bunun yerine inorganik ve organik bağlamda bütün mevcudatı sonsuzluk 

modunda harekete ve oluşa getiren tanrının varlığa içkin kudret iradesi tanrılaşacaktır. 

Nietzsche ve bağlamında gelişen düşüncede tanrıyı bu modda okuma klasik düşünce ve tanrı 

imgesine ünsiyet kazanan zihinler tarafından ateizm olarak değerlendirilecektir. Bu durumu 

Abraham Wolff şöyle betimlemektedir: 

“Nietzsche, tanrı anlayışının yeryüzünde sık sık insan hayatının zararına kullanılmış olduğu 

biçiminde özel bir korkuya, dehşete ve tiksintiye sahiptir. O az daha dünyaya ve canlılığa karşı, 

erken Hristiyanlığın düşmanlığı ile tedirgin edilecekti. Nietzsche'nin dinsel bir evren tasarımına 

karşı olmasını tahrik eden belki de her şeyden çok Hristiyanlığa karşı olan bu takıntısıydı. Her 

şeyden önce onun karşı çıktığı tanrı anlayışı mümkün olan biricik anlayış değildi. Gerçekte 

Nietzsche, felsefesinin geri kalanıyla uyum içinde olan bir başka tanrı anlayışı vaz etti. Onun 

anlayışı, evrim ve ebedi tekerrür fikirleriyle içkin, panteist tanrı görüşünü birleştirir. Devşirilen 
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anlayış, onun Ebedi Tekerrürünün sonsuz akışındaki gelişiminin eriştiği en son noktada evrenle 

özdeşleşen oluş içerisindeki bir tanrı anlayışıdır.  Başka bir ifadeyle, evrimi boyunca evren, her 

ne zaman gücünün en üst düzeyine ulaşırsa (o zaman) Tanrı olur. Ve daha sonra tekrar zirvesine 

ulaşıncaya kadar onun zeval bulan ya da inişe geçen hayat akışı başladığı için ilahi olmaya son 

verir: “Tanrı” der Nietzsche, en ileri derecesinde ulaşılan an’dır: hayat ezeli ebedi bir 

tanrılaştırma ve tanrısızlaştırma sürecidir.)”. Abraham Wolff, Nietzsche'nin Felsefesi, 2003, 95-

96)    

Nietzsche’nin güç iradesinin sonsuz formda sürekli hareketi ve evrende oluşun mahiyeti 

hakkında betimlemesi, onun, bütün oluşun ebedi tekerrür bağlamında hareket ettiğini ifade 

eder:  

“Dünyanın benim için ne olduğunu biliyor musunuz? Onu size kendi aynamda göstereyim mi? 

Bu dünya: Başlangıcı ve sonu olmayan içten bir canavardır, Gücün sabit, demirden bir 

büyüklüğüdür, o ki ne daha büyük ne de daha küçük olur, kendini tüketmez, sadece değişir, 

bütün olarak değişmeyen bir bütünlük arzeder, harcamaları ve kayıpları olmayan bir bütçedir, 

aynı zamanda artması da olmayan, gelirleri olmaksızın, sınırı tarafından kuşatılmış gibi hiçlikle 

çevrilmiştir. Bulanık olmayan bir şey, israfı olmayan bir şey, sonsuz bir uzamsal olmayan, 

tersine belirli bir güç belirli mekana konulmuştur, herhangi bir yerde “boş” olan bir mekana 

değil, tersine her yerde “boş “olana değil, tersine güç olarak, gücün ve güç dalgalarının aynı 

zamandaki oyunu olarak ve bir çok şey burada yığılarak ve aynı zamanda orada azalarak, içinde 

fırtınalaşan (hücum eden) ve kabaran güçlerinin bir denizidir içinde ebediyen değişerek, 

ebediyen geri çekilerek, geri, dönüşün muazzam yıllarıyla şekillendirmelerinin gelgitiyle en 

basitinden en çeşitlisine dışarı sürüklenerek… yollarından ve yıllarından bu eşitliği içinde 

ebediyyen tekerrür edecek olan olarak kendini kutsayarak hiçbir doyum hiçbir bıkkınlık hiçbir 

yorgunluk tanımayan bir oluş olarak kendi ebediyyen yaratanın bu diyonizik dünyası, kendini 

ebediyyen tahrip edişin bu diyonizik dünyası, çift şehvetlerin (yapmak ve yıkmak) bu 

esrarengiz dünyası benim iyi ve kötünün ötesinde, eğer devri daimin mutluluğunda bir hedef 

bulunuyorsa  hedefsiz olarak, eğer bir daire kendine iyi niyete malikse, iradesiz olarak.. Bu 

dünya için bir isim duymak ister misiniz, …? Bu kudrete yönelik iradedir. Ve bunun dışında 

bir şey değildir. ”  (Nietzsche, Güç İstenci, Çev. Sedat Umran, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2002, 

500-501.) 

Sonuç yerine; 

Nietzsche'nin güç istenci fikrinin iç dinamiğini oluşturan ebedi tekerrür fikri birlikte evren 

tasavvurunun mahiyetini oluşturur. Nietzsche'ye göre evren sınırlılığı içinde sonsuz devinimin 

vuku bulduğu bir yapıdır. Nietzsche’nin bu görüşleri Schopenhauer ’in Tasarım Olarak Dünya 
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adlı eserinde ortaya koyduğu bu dünya, bilinçsiz bir iradenin iç dinamiğinde işlev gördüğü ve 

bütün belirlemeleri determine ettiği yapının tamamıdır. Dünyayla sınırlı varoluş ve varlığın 

hakikati kör bir iradenin eseridir ve oluş döngüsel mahiyettedir. Schopenhauer için de 

sonsuzluk modalitesi dünya için tekerrür formunda iş görmektedir. Bu iki yaklaşım dünya ve 

evrene dair Hristiyani belirlemelerin aşkın mahiyetini reddetmektedir. Bu düşünürlerden önce 

de Baruch Spinoza, yine dünyayı uzam ve düşünceden oluşan tek bir tözün tecellisi şeklinde 

görür. Bu töz aynı zamanda varlıkta içkin kendini uzam olarak gösteren tanrıdır. Spinoza bu tek 

tözün, Tanrı veya doğa olduğunu söylediğinde, bu onun bir panteist ya da ateist olduğu 

anlamına mı gelmektedir? O tanrı kelimesini doğal evrenin düzeni için sadece bir şifre olduğunu 

ve bilim adamlarının doğa derken hep tanrıdan bahsettiklerini iddia etti. Dolayısıyla ona göre 

bu ikisinin aynı şey olduğu kabul edildi.  

Spinoza insanın dünyada eylemlerini ve mukadderatını konuşurken: “ahlaki özgürleşme 

paradoksal bir şekilde hem tüm şeylerdeki zorunluluğu idrak etmeye, hem de bu durumdan da 

zevk almaya bağlıdır” der. O, “nefret ettiğimiz kişilerin eylemlerinin doğa tarafından 

belirlendiğini anladığımızda onlardan artık nefret etmeyiz. Nefrete nefretle karşılık vermek onu 

sadece artırır. Sevgiyle karşılık vermek ise, yenilgiye uğratır. Yapmamız gereken şeylerin tüm 

zorunlu doğal şemasına tanrının gözüyle bakmaya çalışmak yani onu ebediyet ışığında 

görmektir”, açıklamasıyla aslında Schopenhauer ve Nietzsche'nin panteist evren tasavvuru ve 

güç istenci ya da Schopenhauerci bilinçsiz iradenin sonsuz formda iş gördüğü doğayı tanrının 

iradesiyle kuşattığı tek ve temel varlık uzamı olarak görür. Bu uzamda düşüncenin de uzamla 

birlikte faaliyette bulunduğu daha doğrusu Tanrının ya uzam veya düşünce olarak tecelli ettiği 

mekânın sadece dünya olduğunu belirterek panteist bir tanrı inancını öne çıkarır. Onun modern 

zamandaki bu çözümlemesi günümüz filozofları için de oldukça rağbet gören bir fikri açılıma 

yol vermiştir. Nitekim Spinoza’nın Nietzsche ve Schopenhauer için önemli esin kaynağı olduğu 

aşikârdır.    
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ÖZET                                                                                                                                                  

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte geleneksel eğitim-öğretim yaklaşımları yavaş 

yavaş terk edilmekte ve çağa uygun yeni yaklaşımlar uygulamaya geçmektedir. Bu yeni 

yaklaşımlara geçiş ise beraberinde yeni kavram ve uygulamaları getirmektedir. Son yıllarda 

“koçluk” kavramı da bunlardan birisi olarak kendini göstermeye başlamıştır. Alan yazın 

tarandığına ülkemizde eğitim koçluğunu konu alan pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı; eğitim koçluğunu inceleyen Türkiye’de yapılmış tüm lisansüstü çalışmaları 

belirli kriterler çerçevesinde incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır, doküman 

incelemesiyle toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu eğitim koçluğu alanında yapılan tezler oluşturmaktadır. Buna göre bu alanda 2009-

2022 yılları arasında yapılan 10 tez çalışması da örneklemi oluşturmaktadır. Verilerin 

toplanması amacıyla literatür taraması yapılmış, Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezinden 

2009 yılından 2022 yılına kadar eğitim koçluğu alanında yazılmış 10 adet teze ulaşılmıştır. 

Araştırmanın konusuna yönelik kaynaklar incelenmiş ve kriterler belirlenmiştir. Araştırma 

verilerinin analiz edilmesi amacıyla frekans analizi ve betimsel analiz yöntemlerine 

başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, en fazla tezin 2016 ve 2019 yıllarında yazıldığı, 

tezlerin en çok Eğitim Bilimleri Enstitüleri’nde ve Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim 

Dalında çalışıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre araştırmaların çoğunlukla başarı 

testi ve tutum ölçeği ile veri topladığı, çoğunlukla öğrenci çalışma grubu ile daha fazla 

çalışıldığı, en çok deneysel araştırma yöntemi ve istatistiksel veri analiz yöntemleri kullanıldığı 

görülmüştür. Sonuç olarak incelenen araştırma sonuçlarında da eğitim koçluğunun öğrencilerin 

başarısına olumlu etkisi olduğu, okullarda koç öğretmenlerin bulunması gerektiği önerilerinden 

hareketle ‘Eğitim Koçluğu’nun her kademedeki eğitimde yaygınlaştırılmasının gerekli ve 

yararlı olabileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, eğitim koçluğu, öğrenci koçluğu, eğitimde yeni yaklaşımlar, 

lisansüstü araştırmalar. 
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A NEW APPROACH IN EDUCATION EDUCATIONAL COACHING: A 

CONCEPTUAL EXAMINATION 

 

 

 

ABSTRACT                                                                                                                                                           

With recent scientific and technological developments, traditional education-teaching 

approaches are gradually abandoned and the ones in tune with the times are implemented. The 

transition of this new approaches bring about a new concepts and applications. In recent years, 

the concept of “Coaching” starts to show itself as a one of these. When the literature is scanned, 

there are many studies on education coaching in our country. The aim of this research is to 

examine all of graduate studies that analyze educational coaching in Turkey within the 

framework of certain criteria. The scanning model is used in this study; moreover, the data 

obtained from document analysis is examined with content analysis. The study group of this 

research comprises theses in the field of educational coaching. Accordingly, 10 thesis studies 

conducted in this field between the years 2009-2022 also constitute the sampling. A literature 

review was conducted to collect data and 10 theses written in the field of educational coaching 

from 2009 to 2022 were reached from the Higher Education Institution Thesis Center. Sources 

related to scope of the study were examined and then the criteria set have been determined. 

Frequency analysis and descriptive analysis are applied in order to examine the study data. 

According to the results obtained, it has been determined that the most theses were written in 

2016 and 2019, and the theses were mostly studied in the Institute of Educational Sciences and 

the Department of Curriculum and Instruction. According to the findings, it was seen that the 

studies mostly collected data with achievement test and attitude scale, mostly with the student 

study group, mostly experimental research method and statistical data analysis methods were 

used. As a result, in the results of the research examined, it was seen that educational coaching 

had a positive effect on the success of the students and, based on the suggestions that there 

should be coach teachers in schools, it can also be said that it would be necessary and beneficial 

to expand "Educational Coaching" in education at all levels.                                                            

Keywords: Education, Educational Coaching, Student Coaching, new approaches in education, 

postgraduate studies 
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GİRİŞ                                                                                                                                                                                 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, kendi kendine öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme, 

yaratıcı düşünme, yansıtıcı öğrenme, analitik üst düzey düşünme becerileriyle problem çözme 

becerisine sahip insan gücünün yetiştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle geleneksel 

eğitim-öğretim yaklaşımları yerini yavaş yavaş çağa uygun yeni yaklaşımlara bırakmaktadır. 

Bilim ve teknolojideki gelişmelere uygun olan eğitim-öğretim yaklaşımlarına geçiş ise 

beraberinde yeni kavram ve uygulamaları getirmektedir. Son yıllarda “koçluk” kavramı da 

bunlardan birisi olarak kendini göstermeye başlamıştır. Koçluk, insanların performansını ve 

öğrenme yeteneğini arttırmayı amaçlayan, motivasyon, etkili sorgulama gibi teknikleri kullanan 

(Landsberg, 1999) ve kişinin performansını arttırarak, başarının önündeki engelleri ortadan 

kaldıran (Starr, 2004:10) bir süreçtir.                                                                                                                                                                                        

Birey ve kurumların eğilimlerine göre, farklı koçluk uygulamalarından söz edilebilir. Çok 

rastlanan koçluk uygulamaları, performans koçluğu, eğitim koçluğu, yönetici koçluğu, kariyer 

geliştirme koçluğu, aile ve yaşam koçluğu şeklindedir (Kaufman, 2006: 289). Akademik 

koçluk, eğitim koçluğu, öğrenci koçluğu gibi kavramlar birbiri yerine oldukça sık kullanılan 

kavramlardır (Karabacak, 2010). Yazır Özgür (2012)’e göre eğitim ve öğrenci koçluğu aynıdır 

ve öğrencilerin içsel kaynaklarını kullanmayı öğreterek onların düşünme sistemlerini olumlu 

yönde geliştirmek anlamına gelmektedir.                                                                                                                            

Eğitim koçluğu, öğrenciyi başarıya götüren, alanında ve mesleğinde yeterli koçlarla yürütülen 

yeni bir yöntem şeklinde ifade edilebilir. Eğitim koçluğu, öğrenciyi ezberci anlayıştan 

uzaklaştırarak kendisiyle yüzleşmeyi öğrenmesini sağlar. Eğitim koçu, uyguladığı yöntemle 

öğrencinin sınavlara ilişkin kaygı ve stresi yönetmesini sağlar, farklı etkinlikler, aile içi iletişim, 

meslek seçimi, zaman yönetimi, akademik başarı gibi konularda ve öğrencilerin gereksinim 

duyduğu alanlarda koçluk desteği sunar (Gynnild ve diğ., 2007: 4).               

Öğrenci koçluğu öğrencilerin performanslarını korumak, iyileştirmek ya da geliştirmek için 

öğrencilere geri bildirim sağlayan; aynı zamanda öğrenme, gelişme ve ekip çalışmasını teşvik 

eden bir süreç olarak tanımlanabilir (Özbay, 2008). Öğrenci koçluğunu Barkley (2011) aktif 

olarak öğretimin içinde çalışan öğretmenler ve öğrenciler arasında öğrenme çıktılarına cevap 

verebilecek öğrencilerin başarısını artırmaya bağlı bir ilişki olarak tanımlamaktadır. Öz 

(2013)’e göre, öğrenci koçu, öğrencinin öğrenim hayatının kalitesini ve ulaşacağı hedeflerini 

artırmayı amaçlayan, öğrenciler için her aşamada destek amaçlı bir kişisel gelişim programı 

olarak tanımlanmakta ve koçluğun bir öğrencinin hayatına tam bir müdahale olmayıp, sadece 

onları bulundukları yolda tutmak olduğunu söylemiştir, bu nedenle takılıp zorlandığı yerde 

desteğine koşup ona fırsatlar vermektir.  
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Eğitimde bireylerin amaçlarına ulaşması için kullanılan araç ̧niteliği taşıyan yöntemlerden biri 

de bilişsel koçluktur. Bilişsel koçluk, öğrenciyi merkeze alır ve bireye kendi kendine 

öğrenmesinin kapılarını açar (Duman, 2013). Bilişsel koçluk, bireyi hâlihazırdaki konumundan 

idealindeki yere ulaştırır. Bilişsel koç, bireyin düşünmeyle, öğrenmeyle ilgili zihinsel süreçlerin 

daha aktif olması için alt yapı oluşturur. Ayrıca bilişsel koçluk çalışmalarıyla öğrencinin 

akademik başarılarını arttıracak ortamlar yaratılır (Çam-Tosun ve Bayram, 2017).  

Öğrenci koçluğunun eğitimde öğrencilere faydasını Most (1996) şu şekilde ifade etmektedir: 

Öğrenci koçluğunun, öğrencilerin derslere kısa sürede adaptasyonunu sağlayacağı 

düşünülmektedir. Uyumun çabuk atlatılması hedeflere olan ulaşım süresini de minimuma 

indirecektir. Öğrenci koçluğu ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi, aktif öğrenme 

alışkanlığı edinmelerine ve ezberci eğitim anlayışından kurtularak akademik başarılarını 

artırmalarına çalışılmaktadır (Gynnild Holstad, ve Myrhaug, 2007).                                                      

Son yıllarda akademik koçluk, bilişsel koçluk ve eğitim koçluğu gibi farklı isimlerle anılmakta 

olan öğrenci koçluğu   uygulaması öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada ve öğrenmenin 

kalıcılığını sağlamada kullanılan önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencinin, 

öğrenci koçunun rehberliğinde alternatif öğrenme, anlama ve davranış̧ becerileri geliştirme 

süreci olarak özetlenebilecek olan öğrenci koçluğu uygulamalarının farklı öğrenim düzeyindeki 

öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada etkin bir uygulama olduğu yurt içinde ve yurt 

dışında gerçekleştirilen araştırmalardan elde edilen verilerle ortaya konulmuştur. Alan yazın 

tarandığında ülkemizde eğitim koçluğu konusunu ele alan pek çok çalışmaya rastlanmaktadır.  

Karabacak (2010), Akademik Koçluk Sisteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi” 

çalışmasında öğrencilere akademik olarak yapılan koçluğun öğrencilerin derslerinde ve 

girdikleri sınavlarındaki başarısı üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Bulgulara göre 

akademik koçluk uygulamasının yapıldığı 7.sınıf öğrencilerinin başarıları üzerinde bariz bir 

etki oluşturduğu sonucuna varılmıştır. 

Pınar (2013), ilköğretimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin koçluk ve mentörlük 

yeteneklerinin öğrencilerin sınav başarıları ile ilişkileri üzerine yaptığı literatür çalışması 

bulgularına göre öğretmenlerin koçluk ve mentörlük becerilerinin artırılmasının öğrencilerin 

sınavlardaki başarılarına olumlu yönde katkı sağlayabileceği sonucuna varmıştır.  

Fazel (2013), “Teacher-coach-student coaching model: A vehicle to improve efficiency of adult 

institution” adlı çalışmasında öğretmen-koç ve öğrenci işbirliğine dayalı bir eğitim modelinin 

öğrencilerin aktif olarak derslere katılımına ve sorgulama becerilerine katkı sağlayarak 

öğrencinin öğrenme stiline olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşmıştır.  
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Eğitim koçluğu yöntemini kritik eden tüm çalışmaların bir araya getirilerek incelenmesi bu 

araştırmanın öncelikli amacını oluşturmaktadır. Böylece eğitim koçluğu üzerine hazırlanmış 

tüm lisansüstü tezler incelenerek bütüncül bir bakış açısıyla Türkiye’deki etkileri metodolojik 

olarak ortaya konulmuştur.                                                                                                                                                 

Bu araştırmanın amacı; eğitim koçluğunu inceleyen Türkiye’de yapılmış tüm lisansüstü 

çalışmaları, belirli kriterler çerçevesinde incelemektir. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara 

yanıt aranmıştır. 

1. Türkiye’de eğitim koçluğunu inceleyen lisansüstü tezlerin yayınlandığı üniversite, 

enstitü, anabilim dalı, yıllara göre dağılımı nasıldır? 

2. Türkiye’de eğitim koçluğunu inceleyen lisansüstü tezlerde genel olarak kullanılan 

araştırma türü nelerdir? 

3. Türkiye’de eğitim koçluğunu inceleyen lisansüstü tezlerde sıklıkla kullanılan araştırma 

yöntemleri, çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri nelerdir? 

4. Türkiye’de eğitim koçluğunu inceleyen lisansüstü tezlerde ortaya çıkan sonuçlar 

nelerdir? 

YÖNTEM                                                                                                                                                                         

Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2003: 

77).  

Çalışma Grubu                                                                                                                                                    

Araştırmanın çalışma grubunu eğitim koçluğu alanında yapılan tezler oluşturmaktadır. Buna 

göre bu alanda 2009-2022 yılları arasında yapılan 10 tez çalışması da örneklemi 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada örnekleme yöntemine başvurulmamış, doğrudan evrenin 

tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. 

Veri Toplama Araçları                                                                                                           

Verilerin toplanması amacıyla literatür taraması yapılmış, Yükseköğretim Kurumu Tez 

Merkezinden (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) 2009 yılından 2022 yılına kadar 

eğitim koçluğu alanında yazılmış 10 adet teze ulaşılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın konusuna yönelik kaynaklar incelenmiş ve kriterler belirlenmiştir. Araştırma 

verilerinin analiz edilmesi amacıyla frekans analizi ve betimsel analiz yöntemlerine 

başvurulmuştur. Bu kapsamda ele alınan tezlere yönelik frekans ve yüzde hesaplaması 

yapılarak veriler tablo haline dönüştürülmüş ve sonrasında yorumlanmıştır. 

  

688

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/


 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

BULGULAR 

İncelenen tezlerin yıllara ve üniversitelere göre dağılımlarına, çalışılan konu alanlarına, 

kullanılan yöntemlerine, çalışma gruplarına, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemlerine 

ilişkin elde edilen bulgular izleyen satırlarda sunulmuştur.  

Eğitim koçluğu konusunda yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 1’te sunulmuştur. 

Tablo 1.  İncelenen Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 
         f         % 

Atatürk Üniversitesi (Devlet Üni.)   1  10 

Bartın Üniversitesi (Devlet Üni.)   1  10 

Çukurova Üniversitesi (Devlet Üni.) 

Fırat Üniversitesi (Devlet Üni.) 

  1 

  1 

 10 

 10 

Gazi Üniversitesi (Devlet Üni.)   1  10 

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üni.)   1  10 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üni.)   1  10 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üni.)   1  10 

Niğde Üniversitesi (Devlet Üni.)   1  10 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üni.)   1  10 

Toplam       10 100 

 

Tablo 1’te de görüldüğü gibi araştırmada ele alınan tezlerin tamamına yakının (9 tane) devlet 

üniversitelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Buradan hareketle bu konu ile ilişkili olarak vakıf 

üniversitelerde lisansüstü çalışmaların yapılmama nedenlerine ilişkin araştırmalar yapılabilir.  

Tablo 2’te Araştırma kapsamında ele alınan tezlerin hangi enstitülerde daha çok yapıldığına 

ilişkin dağılıma yer verilmiştir.  

Tablo 2. İncelenen Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

         f        %  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü        7       70 

Sosyal Bilimler Enstitüsü   3       30 

Toplam       10     100 

 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi Eğitim koçluğu konusunda yapılan tezlerin büyük çoğunluğu 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hazırlanmıştır (%70). Bunun nedeni eğitim ile ilgili anabilim 

dallarının daha çok Eğitim Bilimleri Enstitüsü çatısı altında toplanması olarak açıklanabilir.  

Tablo 3’te Lisansüstü tezlerin Anabilim dallarına göre dağılımlarına yer verilmiştir.  

Tablo 3. Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 
  f                             % 

Fen Bilimleri Anabilim Dalı    1                            10 

Psikoloji Anabilim Dalı    1                            10 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı    1                            10 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı    1                            10 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı    1                            10 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı    5                            50 

Toplam         10                          100 
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Tablo 3’te de görüldüğü gibi Eğitim koçluğu konusunda yapılan tezlerin büyük çoğunluğu 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim dalında çalışılmıştır. (%50). Eğitim Programları ve 

Öğretim anabilim dalında yer alan öğrenme-öğretme süreci ögesinin içeriğinin bir gereği olan 

farklı yöntem kullanma ve etkisini belirleme çalışmalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Aşağıda araştırma kapsamında incelenen tezlerin yıllara göre dağılımlarına yer verilmiştir.  

Tablo 4. İncelenen Tezlerin Yıllara göre Dağılımı 

 
         f        %  

2009   1      10 

2010   -   - 

2011   1      10 

2012    -   - 

2013   1      10 

2014   -        - 

2015   1   - 

2016   2       20 

2017   -   - 

2018   1       10 

2019 

2020 

2021 

  2 

  - 

  1 

      20 

       - 

      10 

2022 

Toplam                                                                                      

       - 

      10 

       - 

     100 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi konu ile ilgili en çok tez yazılmış yıllar 2 tez ile 2016 ve 2019 

yıllarıdır. Bunun nedeni olarak Eğitim Koçluğu kavramının bu yıllarda daha çok ilgi çektiği 

daha çok araştırılmaya değer görüldüğü düşünülmektedir. Bu yıllarda yapılmış olan tezler 

incelendiğinde de Eğitim Koçluğu kavramının araştırılmasının çok önemli olduğu ve etkisinin 

araştırılmasının alana katkı getireceği ve alanda yeterince çalışma yapılmadığı için alandaki 

önemli bir boşluğu dolduracağı vurgusu yapıldığı görülmektedir. 

Knight (2007) “Instructional coaching” adlı çalışmasında Kansas üniversitesi tarafından 

yapılan çalışmada sınıfta koçluk uygulamalarının öğrencilerin öğrenmeleri üzerine etkinliği 

araştırılmıştır. Bulgulara göre koçluğa bağlı olarak öğrenciler yeni konularda öğrenme 

performanslarında önemli oranda artış ̧gözlenmiştir.  

Tezlerin yayımlanma türlerine göre durumu Tablo 5 de sunulmuştur. 

Tablo 5. İncelenen Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 
         f          % 

Yüksek Lisans  8       80 

Doktora 2       20 

Toplam      10      100 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi 10 Tezden 2’si doktora, 8’i yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

Bu bulgudan hareketle Eğitim Koçluğu ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların ağırlıklı olarak 
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yüksek lisans tez çalışmalarında (%80) tercih edildiği söylenebilir. Bunun nedeninin yüksek 

lisans yapan öğrencilerin doktora yapan öğrenci sayısından daha fazla olduğundan 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Tezlerin yönteme göre dağılımı Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. İncelenen Tezlerin Yöntemlerine Göre Dağılımı 

         f             %  

Nitel 

Nicel (Deneysel) 

       2 

       6 

     20 

     60 

Karma   2      20 

Toplam        10     100 

Tablo 6’da görüldüğü gibi tezlerin yapıldığı araştırma yöntemleri açısından en çok nicel 

araştırma deseni ile araştırmaların yapıldığı görülmektedir (%60). Nitel ve karma desende 

yapılan araştırma sayıları ise aynıdır. Bunun nedeni araştırmalarda daha çok ölçek aracılığıyla 

veri toplandığı için bu desenin tercih edildiği şeklinde bir açıklama yapılabilir. 

Araştırma kapsamına alınan tezlerin örneklem türlerine göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. İncelenen Tezlerde Kullanılan Çalışma Grubuna Göre Dağılımı 

         f                   % 

Öğrenciler   9                   90 

Ders Kitabı   1                   10 

Toplam  10                  100 

 

Tabloda 7’de görüldüğü üzere araştırmaya dâhil edilen araştırmaların çalışma gurubunun 

tamamına yakının (%90) öğrencilerin görüşlerinden oluştuğu görülmektedir. Bunun nedeni 

eğitim koçluğunun öğrenciler üzerinde uygulanmasından kaynaklandığı söylenebilir.  

Tablo 8’de araştırma kapsamına alınan tezlerde kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 8. İncelenen Tezlerin Veri Toplama Aracına Göre Dağılımları 

           f        %  

Görüşme 

Gözlem Formu 

    3 

    1 

    17.64 

     5.88 

Tutum Ölçeği     4     23.52 

Başarı Testi     7     41.17 

Literatür Tarama      2     11.76 

Toplam     17 100 

 

Tabloda 8’de görüldüğü gibi çoğu araştırmada birden fazla veri toplama aracı kullanıldığından 

toplam frekans araştırmaya dâhil edilen tez sayısından fazladır. Tezlerde, araştırmacıların veri 

toplama aracı olarak en çok başarı testi (%41,17) ve tutum ölçeği (%23,52) kullandıkları 

görülmektedir. Bunun nedeni yapılan araştırmaların çok sayıda çalışma grubu üzerinde 

yapılarak etkililiğinin ne düzeyde olduğunu keşfetmekten kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Çalışma kapsamında eğitim koçluğu konusunda yapılan tezlerde kullanılan veri analiz 

programlarına ilişkin bilgiler Tablo 9'da gösterilmektedir. 

Tablo 9. İncelenen Tezlerin Veri Analizine Göre Dağılımları 

          f            % 

İstatistiksel Analiz    8    61.53 

Betimsel Analiz    4    30.76 

İçerik Analizi    1     7.69 

Toplam    13     100 

 

Tablo 9 incelendiğinde, lisansüstü tezlerdeki verilerin analizinde en çok İstatistiksel analizinin 

kullanıldığı görülmektedir (%61,53). Bunun nedeni ise ele alınan araştırmalarda verilerin 

çoğunlukla ölçek aracılığı ile toplanması gösterilebilir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerde 2009-2022 yılları arasında Eğitim Koçluğu 

konusunda yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri içerik analizi yöntemiyle incelenerek, 

tezlerin mevcut durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, en fazla 

tezin 2016 ve 2019 yıllarında yazıldığı, tezlerin çoğunlukla devlet üniversitelerinde yapıldığı, 

tezlerin en çok Eğitim Bilimler Enstitüleri’nde ve Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim 

Dalında çalışıldığı tespit edilmiştir.  

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde bu çalışma ile eğitim koçluğuna yönelik 

olarak yapılan araştırmalardaki güncel eğilimler belirlenmiş ve ayrıca araştırmacıların başarı 

testi ve tutum ölçeği gibi veri toplama araçları kullandıkları, öğrencilerle daha fazla çalıştıkları, 

nicel araştırma yöntemlerinden deneysel araştırma yöntemini ve istatistiksel analiz 

yöntemlerini kullandıkları tespit edilmiştir. 

İncelenen çalışmalarda görülmüştür ki koçluk hizmeti alan öğrencilerin ders başarıları, koçluk 

hizmeti almayan öğrencilerin ders başarılarına göre artmıştır. Karabacak (2010), ortaokul 

kademesinde şube rehber öğretmenliği yerine koçluk uygulamasına geçilmesi gerektiğini öneri 

olarak sunmuştur.  

Ceylan (2011), tezinde ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerine bilişsel koçluk uygulamaları 

uygulanmasının, bilişsel farkındalık becerilerine etkisi olup olmadığı ve bunun matematik 

dersine yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığını araştırmış̧ olup bulgulara göre bilişsel 

koçluk destekli dersin yürütüldüğü deney grubu öğrencilerinin bilişsel farkındalık becerilerinin 

arttığı ve matematik dersine yönelik tutumlarının da olumlu bir etkisi olduğunu ortaya 

koymuştur.  
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Ele alınan araştırmaların sonuçları açısından öğrencilerle yüz yüze gerçekleştirilen öğrenci 

koçluğu uygulamasının tüm sınıflara yönelik olarak yaygınlaştırılmasının öğrencilerin 

derslerdeki başarılarını arttırmalarında etkili olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle  

öğretmenlerin hizmetiçi ve hizmet öncesi eğitimlerinde öğrenci koçluğunun içeriği ve etkinliği 

konusunda yeterince bilgilendirme yapılabilir.  

Ayrıca Eğitim Koçluğuna ilişkin olarak neden ağırlıklı olarak devlet üniversitelerinde ve 

yüksek lisans seviyesinde çalışıldığı ve neden nitel araştırmaların daha az tercih edildiği 

konularında ve farklı anabilim dallarının öğrenci başarısını arttırma konusunda bu kadar etkili 

ve verimli araştırma sonuçları olmasına rağmen araştırmaya değer bulunmadığı konusunda 

farklı araştırmaların yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bugün dünya üzerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan bütün devletler, bölgesel farklılık 

problemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Devletler bölgesel farklılıkların yarattıkları 

problemleri çözebilmek için sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarındaki nitelikler 

doğrultusunda, çeşitli bölgesel kalkınma politikaları yürütmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinde 

meydana gelen ekonomik krizler sonucunda değişen yapıya bağlı olarak, önemli üretim 

birimleri haline gelen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin, bölgesel farklılıkların ortadan 

kaldırılmasında önemli bir araç olarak görüldüğü bilinmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler ülkenin tümünde faaliyet gösterdikleri için bölgesel kalkınma üzerinde önemli 

etkileri vardır. Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelerin bölgesel kalkınmadaki etkilerinin 

incelendiği bu çalışmada kavramsal çerçeve üzerinde durulmuş ve Siirt’te Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelerin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri farklı açılardan ele alınmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda, Siirt bölgesinde 2 ile 45 arasında çalışanı bulunan işletme sahipleri 

ile yüz yüze anket görüşmesi yapılmıştır. Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rolünün 

ele alındığı araştırmamıza 13 sektörden 50 Küçük ve Orta Ölçekli İşletme yöneticisi katılmıştır.  

Çalışma sonucunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Siirt bölgesinin kalkınmasında hem 

sosyal hem de ekonomik alanlarda olumlu rol oynadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu 

işletmelerin genel ve bölgesel anlamda bir takım problemlerle de karşılaştıkları saptanmıştır. 

Kalkınma hamlesinin gerçekleşebilmesi için en önemli olarak görülen ve KOBİ 

sahipleri/yöneticileri tarafından da ısrarla dile getirilen nokta, bölgede kamu yatırımlarının 

yapılması, akabinde özel teşebbüslere ilham olacağı ve girişimcilik için yeni fırsatların 

meydana geleceği düşüncesidir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme 

  

                                                            
13Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Mesut SOYALIN danışmanlığında Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

Aralık 2021’de tamamlanan “ Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü ” başlıklı 

yüksek lisans çalışmasından türetilmiştir. 
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ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SIIRT ON REGIONAL 

DEVELOPMENT 

 

 

ABSTRACT 

Today, all developed and developing states in the world are faced with regional disparity 

problems. In order to solve the problems created by regional differences, states carry out various 

regional development policies in line with the characteristics of their social, economic and 

cultural structures. It is known that SMEs, which have become important production units due 

to the changing structure as a result of the economic crises that took place in the last quarter of 

the 20th century, are seen as an important tool in eliminating regional differences. Since SMEs 

are active throughout the country, they have a significant impact on regional development. In 

this study, which examines the effects of small and medium-sized enterprises on regional 

development, the conceptual framework is emphasized, and the effects of SMEs on regional 

development are tried to be discussed from different perspectives. In this context, face-to-face 

survey interviews were conducted with business owners with 2 to 45 employees in the Siirt 

region. 50 Small and Medium Enterprises managers from 13 sectors participated in our 

research, which deals with the Role of Small and Medium Enterprises in Siirt. As a result of the 

study, it has been determined that small and medium-sized business play a positive role in the 

development of the Siirt region, both in social and economic areas. However, it has been 

determined that these enterprises also encounter some problems in general and regional terms. 

The point that is seen as the most important for the realization of the development move and 

which is insistently expressed by the owners/managers of the SMEs is the idea that public 

investments in the region will subsequently inspire private enterprises and new opportunities 

for entrepreneurship will emerge. 

Key Words: Regional Development, Small and Medium Business 
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GİRİŞ 

Bölgesel kalkınmada farklılık problemi, Sanayi Devrimi’nden bugüne dek gelişmiş ve 

gelişmekte olan tüm ülkelerde rastlanan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgesel 

kalkınma sorunu, Sanayi Devrimi ile beraber tarih sahnesine çıkmasına rağmen bir ülkenin 

sınırları içinde rastlanan bölgesel farklılık sorunuyla 1929 yılında meydana gelen Büyük Dünya 

Burhan’ının ardından karşılaşılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen süreçte bölgesel 

farklılıkların giderilebilmesi hususundaki çalışmaların sayısında artış gözlemlenmiştir. 

Sosyal ve ekonomik yönden bölgeler arasında rastlanan kalkınma dengesizliklerinin ortadan 

kaldırılmasında her devletin kendi sosyal ve ekonomik yapısı doğrultusunda bölgesel kalkınma 

politikası uyguladığına rastlanılmaktadır. Uygulanan bölgesel politikalar, devletlere göre 

değişiklik gösterebildiği gibi uygulandığı döneme göre de değişiklikler gösterebilmektedir. 20. 

yüzyılın son çeyreğine kadar egemen olan bölgesel kalkınma düşüncesi yerini 1970’li yıllarda 

içsel yöresel kalkınma anlayışına bırakmıştır.  

Gelişmiş ya da gelişmekte olan bütün ülkeler için oldukça önemli iktisadi birimler olan Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeler, tüm ülkelerde ekonomik hareketliliğin büyük bir çoğunluğunu 

meydana getirmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler; imalat, pazarlama, hizmet vb. birçok 

alanda önemli avantajları yapılarında barındırmaktadır. Ayrıca çok büyük sermayelere 

gereksinim duyulmadan kurulabilen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ülkenin her bölgesinde 

faaliyette bulunabildiklerinden dolayı bölgesel kalkınmada ve dolayısı ile bölgesel farklılıkların 

ortadan kaldırılması konusunda da oldukça önemli bir rol üstlenmektedirler.  Bölgesel kalkınma 

hususunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in birçok katkısı bulunmaktadır. Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler bölgeye iktisadi anlamda canlılık kazandırmaktan istihdam oluşturmaya, 

fırsat eşitliğinden göç oranını düşürmeye kadar pek çok hususta bölgede olumlu etkiler 

yaratarak kalkınmaya katkı sağlamaktadır.  

Bu araştırma Siirt’te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin rolü örneğinden hareketle ele 

alınmıştır. Çalışmanın örneklemi Siirt bölgesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerdir. 

Araştırma örneklemi ise bu işletmeler içerisinde 2 ile 45 arasında çalışanı bulunan işletme 

sahiplerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Siirt ilinde 13 sektör ve 50 yöneticiyle görüşme 

yapılmıştır. 

Teorik Çerçeve 

Ülkeler kendilerine özgü sosyo-ekonomik yapısı ve gelişim koşulları olan bölgelerden 

oluşmaktadır. Bölgeler arasında ekonomik, fiziki ve sosyal açılardan önemli farklılıklara 

rastlanmaktadır. Bahsi geçen farklılıkların giderilmesi, ülke ekonomisi açısından oldukça 

öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak I.  Dünya Savaşı’nın ardından 
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bölgesel farklılık probleminin farkına varılmıştır. Henüz bölgesel kalkınma kavramının 

esaslarından dahi söz edilemezken, batı ülkelerindeki bölgesel farklılıkların alt seviyelere 

indirilmesi doğrultusunda devlet müdahalesinin gereği üzerinde durulmuştur (Ildırar, 2004). 

Bölgesel kalkınma bir kuram olarak II. Dünya Savaşı’nın ardından literatürde kendisine yer 

bulabilmiştir. Bölgesel kalkınma, bir ülkede bulunan bölgelerin çevredeki bölgeler ve dünyayla 

etkileşimi sonucunda meydana gelen bölge vizyonunu dikkate alan, sürdürülebilirlik ve 

katılımcılığı amaçlayan, insan kaynaklarının geliştirilmesi, mali ve sosyal potansiyellerin 

harekete geçirilmesiyle bölge refah seviyesinin üst düzeylere çıkarılmasını hedefleyen 

çalışmalar bütünüdür (Savrul, 2012). 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerin birçoğunu “Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler” oluşturmaktadır. Bu işletmeler; “ekonomik canlanma, yapısal değişim, istihdam 

yaratma ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama” gibi işlevleri nedeniyle ülke ekonomileri için 

vazgeçilemez temel kurumlar haline gelmişlerdir (Taş, 2019). Bu nedenle “Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler” çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuştur. Genel olarak Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler, “Üretim yaptığı alanda pek fazla etkili olmayan, bağımsız bir şahıs 

(müteşebbis) tarafından kolayca kurulup işletilebilen ve göreceli olarak küçük iktisadi birimler” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Dinçer, 1992). Ancak Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler kapsam ve 

türleri itibariyle çeşitlilik gösterdiği için evrensel anlamda ortak bir tanımının yapılması hem 

oldukça zor hem de tartışmalara açık bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Öztürk, 2007). 

Bu bağlamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri tanımlamada birçok kriter kullanılmaktadır.  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımını etkileyen belli başlı faktörler; “Zaman, ekonomik 

düzey, sanayileşme düzeyi, kullanılan teknoloji, pazarın büyüklüğü, faaliyette bulunulan iş 

kolu, kullanılan üretim tekniği, üretilen malın özellikleri, iş gören sayısı, kuruluş ve aşamalar” 

olarak sıralanabilir (Önüt, 2010). Bu bağlamda “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin” tanımı 

için genel olarak iki kriter kullanılmaktadır. Bu kriterler “Ülkelerin ekonomik yapısı, 

sanayileşme düzeyi ve sektörel farklılıklara” bağlı olarak nicel ve nitel kriterler şeklinde 

değerlendirilmektedir (İraz, 2005).  

Araştırmanın Amacı ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın amacı Siirt ilinin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol üstlenen Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin hangi alanlarda bu sürece katkı sağladığını ortaya koymaktır. 

Küreselleşme sürecinin yerele olan etkilerinden başlayarak, yerelin önem kazanması, yerel 

kalkınma kavramı ve uygulamasının güncel bir gelişme olarak ortaya çıkması ve bu süreçte 

özellikle bölgesel ya da yerel kalkınmanın ekonomik boyutuna Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin hangi katkıları sağladığı ya da sağlayacağı konuları araştırılacaktır.  
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Araştırma bazı sınırlılıklar içermektedir. Bu sınırlılıklar; 

-Araştırma Siirt ili ile sınırlıdır.  

-Araştırma çalışan sayıları 2 ile 45 arasında olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile sınırlıdır. 

-Araştırma salgın hastalık (Pandemi) nedeniyle açık olan işletmelerle sınırlıdır. 

-İşletmelerin çoğunluğu çalışmaya katkı sunma konusunda isteksiz davranmışlardır. 

Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem 

Bir işletmenin Küçük ve Orta Ölçekli İşletme olup olmadığının belirlenmesinde “Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Niteliği ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ten 

yararlanılmıştır. Yönetmelikte Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler; yılda 250’den az kişi istihdam 

eden ve yıllık net satışları veya mali tabloları 125 milyon Türk Lirasını geçmeyen ekonomik 

birim veya işletmeler olarak tanımlanmakta ve mikro, küçük ve orta ölçekli olarak 

sınıflandırılmaktadır (KOSGEB, 2021). Ayrıca İstanbul Sanayi odası ve Ankara Sanayi 

Odası’na göre 29 veya 30’un üzerinde çalışana sahip işletmelerin orta büyüklükte işletme olarak 

kabul edilebilmektedir (Uçkun, 2009) 

Araştırmanın evreni Siirt ilindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler oluşturmaktadır. Örneklem 

olarak ise çalışan sayısı 2 ile 45 arası olan işletmeler seçilmiştir. İşletmelerin seçilmesinde 

faaliyet gösterdikleri sektörler bakımından çeşitliliğe özen gösterilmiştir. Bu kapsamda Siirt 

ilinde faaliyet gösteren 13 sektörden 50 Küçük ve Orta Ölçekli İşletme ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir (KOSGEB, 2021).  

Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri 

Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Anket formu Türkoğlu (2002)’nun 

çalışmasından uyarlanarak hazırlanmıştır. Anket formu üçü açık uçlu soru olmak üzere 23 

sorudan oluşmaktadır. Bu çalışmada verilerin analiz edilmesinde SPSS programı kullanılmıştır. 

Anket formunun birinci kısmında sektör, çalışan sayısı, eğitim düzeyleri ve mülkiyet (şirket 

türü) yapısı gibi işletmelerin mevcut yapıları ile ilgili sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise 

katılımcıların işletmelerini neden Siirt bölgesinde kurdukları ve yerel-ulusal-uluslararası 

işletme özelliklerinden hangilerine sahip olduklarına dair sorular bulunmaktadır. Üçüncü 

bölümde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sorunları ve bu sorunlara işletme sahiplerinin 

bulduğu çözümler, dördüncü bölümde ise Siirt bölgesinin avantaj ve dezavantajları 

katılımcılara sorulmuştur. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu bölümde araştırma bulgularına yer verilmiştir. Araştırmada katılımcıların işletmeleri ile 

ilgili sorulara verdikleri cevaplar frekans analizi ve çapraz tablolamalar yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir.  

Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rolünün ele alındığı araştırmamıza 13 sektörden 50 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme yöneticisi katılmıştır. Katılımcıların % 18’i hizmet, % 14’ü 

ticaret (satış pazarlama), % 12’si tarım ürünleri, % 10’u ulaştırma, % 8’i gıda, % 6’sı bilişim 

teknolojileri, % 6’sı elektrik elektronik, % 6’sı telekomünikasyon, % 6’sı eğitim, % 6’sı inşaat, 

% 4’ü tekstil, % 2’si maden ve % 2’si çimento sektöründendir. Katılımcıların işletmelerinde 

istihdam ettikleri kişi sayıları 2 ile 45 kişi arasında değişmekte olup ortalama 9,6 ± 10,7 arasında 

kişi istihdam etmektedirler. İşletmelerde çalışanların % 39,79’u ilkokul mezunu, % 13,75’i 

ortaokul mezunu, % 23,96’sı lise mezunu, % 5,63’ü yüksekokul mezunu ve % 16,88’i 

üniversite mezunudur. İşletme sahipleri/yöneticilerinin % 36’sı lise, % 28’i üniversite, % 18’i 

yüksekokul, % 16’sı ortaokul ve % 2’si ilkokul mezunudur. İşletmelerin % 72’si şahıs şirketi, 

% 18’i anonim şirket ve % 10’u adi ortaklıktır. İşletmelerin tamamı kalifiye iş gücü ihtiyacının 

tamamını Siirt bölgesi içerisinden karşılamaktadır. 

Katılımcıların işletmelerini Siirt ilinde kurmalarının en önemli nedenleri % 86’sı bu bölgenin 

insanı olmalarıdır. Diğer nedenler ise önem sırasına göre % 6’sı iş gücünün bölgede ucuz ve 

bol olması, % 8’i hammaddeye yakın olması şeklindedir. 

Katılımcıların % 60’ı işletmelerinde kullandıkları girdileri daha çok bölge dışından, % 40’ı ise 

bölge içi ve yakın çevresinden karşılamaktadır. Katılımcıların % 82’si ürünlerini bölge içine 

pazarlamaktadırlar. Buna karşın katılımcıların % 12’si yakın çevreye, % 6’sı ulusal pazara 

ürünlerini pazarlamaktadır. 

Katılımcıların % 30’u Küçük ve Orta Ölçekli İşletme kredisi kullanmakta, % 70’i Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeler kredisi kullanmamaktadır. Kredi kullanmayan katılımcıların % 42,9’u 

kredi faizlerinin çok yüksek olmasından ve ödeme şartlarının uygun olmamasından, % 40’ı 

ihtiyaçları olmadığı için ve % 17,1’i piyasadaki belirsizliklerden dolayı kredi 

kullanmamaktadır. Katılımcıların % 36’sı finansman ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarından, % 

24’ü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler kredisi kullanarak, % 24’ü ticari bankalardan kredi 

kullanarak ve % 16’sı ortaklardan veya herhangi bir yerden borçlanarak karşılamaktadırlar. 

Katılımcılar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere en iyi teşvikin vergilerin azaltılması ile 

sağlanabileceğini belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcılar önem sırasına göre kredi 

imkânlarının artırılmasını, teminat kolaylığının sağlanmasını, istikrarlı bir ekonomi politikası 

uygulanmasını, bilgi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde destek sağlanmasını, işletme 
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kuruluşunda bürokratik engellerin azaltılmasını ve ihracatta kolaylıklar sağlanmasını ifade 

etmişlerdir. 

Katılımcıların en çok sorun olarak gördükleri konu hammadde olup, yaşadıkları sorunlar; 

finansman, yatırım, üretim, pazarlama, teknoloji, teşvik, kalifiye işgücü ve yönetim ve 

organizasyon şeklinde sıralamaktadırlar.  

Katılımcıların işletmelerini büyütmede karşılaştıkları en önemli güçlük; pazarın sürekli 

değişmesi, piyasaların belirsizliği şeklinde belirtilmiştir. Bunun yanında katılımcılar önem 

sırasına göre finansman yetersizliği, devletin uyguladığı vergi politikaları, büyümenin getirdiği 

güçlükler ve riskler, kalifiye eleman yetersizliğinin işletmelerini büyütmelerine engel faktörler 

olarak belirtmişlerdir. 

Katılımcıların sahip oldukları işletmelerin hiçbiri ihracat yapmamaktadır. Katılımcılar ihracat 

yapmamalarının en önemli nedeni olarak, iç piyasaya yönelik üretim yapmalarını ifade ederken 

bununla birlikte önem sırasına göre; yeterli üretime sahip olmamalarını, ihracat yapmak için 

yeterli finansmana sahip olmamalarını, dış pazar bulamamalarını ihracat yapmak için yeterli 

bilgiliye sahip olmamalarını, bürokratik engelleri aşamamalarını ifade etmişlerdir. 

Girişimcilik kültürünün gelişmesini engelleyen unsurlar konusunda katılımcıların % 40’ı dar 

görüşlülük ve bireyselliğin gelişmemiş olmasını, % 30’u girişimcilerin birbirlerini 

engellemesini, % 18’i eğitim kurumlarının iş hayatından kopuk oluşunu ve % 12’si devletin 

uyguladığı politikaları sebep olarak göstermiştir. Katılımcıların % 76’sı işletme yöneticilerinin 

yenilikleri takip etmesi ve geliştirilmesi için bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanırken, 

% 8’i konferans ve seminerlere katılarak, % 8’i dışarıdan getirilen uzmanların verdiği 

eğitimlerle katılarak, % 2’si dışarıdan eğitim kurumları vasıtasıyla işletme yöneticileri 

yenilikleri takip etmektedir. Katılımcıların % 66’sı işletmelerinde çalışan personelin kurum içi 

eğitimini iş başında eğitim yoluyla, % 22’si nezaretçi yönetiminde öğretme yöntemiyle, % 8’i 

konferans ve seminerler düzenleyerek, % 4’i rotasyonla sağlamaktadırlar. 

Katılımcılar Siirt kentinin gelecekte bir kalkınma kutbu yaratabilmesinde en önemli avantaj 

olarak, bölgede organize sanayi bölgesinin varlığını göstermektedir. Bununla birlikte önem 

sırasına göre büyük pazarlara yakın olmasını, bölgede yeterli miktarda hammadde 

kaynaklarının olmasını, bol miktarda ve ucuz iş gücünün olmasını, bölgede bulunan 

üniversitenin rolünü, altyapı ve ulaşım imkânlarının yeterli olmasının da gelecekte kalkınma 

kutbunun oluşturulmasında rol oynayabileceğini ifade etmişlerdir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Siirt ili genç nüfusu ile büyük bir potansiyeli bünyesinde bulundurmaktadır. İklimi itibariyle 

tarım, hayvancılık ve turizm için son derece avantajlı bir ilimizdir. İlde Organize Sanayi Bölgesi 

bulunmaktadır. 1991 yılında kurulup, 2000 yılında altyapısı gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında 

arazi tahsisi yapılmış olup alanı 70 Hektar olarak belirlenmiştir. OSB içinde 2016 yılında yıllık 

50 Bin Ton Fıstık İşleme Entegre Fıstık İşleme Tesisinin yapımına başlanmıştır. OSB içinde şu 

an Alüminyum Fabrikası bulunmaktadır. 

Tarım ve hayvancılık için çok uygun ortamların ve iklimin olması, tarımda ve hayvancılıkta 

çeşitliliği sağlayabilecektir. Meyvecilik ve sebzecilik alanında gelişmenin önünde hiçbir engel 

bulunmamaktadır. Son yıllarda Siirt Fıstığı alanında iyi hamleler yapılmıştır.2018 yılı itibari ile 

yaklaşık 300 Bin dekar üretim alanı ile ağaç sayısı 8 Milyona ulaşmıştır. Mevut Rekolte miktarı 

15 Bin Ton olarak belirlenmiştir.2023 yılı hedefi olarak ise; 400 Bin Dekar olması 

hedefleniyor.100 Bin Dekar araziye sulama imkanları sağlanmaya çalışılıyor, gerçekleşmesi 

halinde 2 Milyon civarında Siirt Fıstığının Anacı olan Bıttım ve Menengiç ağaçlarına aşılama 

yapılarak üretime dâhil edilmesi planlanmaktadır. Gerçekleşmesi halinde Fıstık Rekolte 

miktarının kısa süre içerisinde 50 Bin Ton’u aşması hedeflenmektedir (Türk Tarım Dergisi, 

2021). 

Yüksek güneş enerjisi potansiyeli mevcut olup ülkenin en fazla güneşlenme süresine sahip 

illerinin başında gelmektedir. Bu nedenle seracılık, organik tarım ve yılda birden fazla ürün 

üretmek konusunda son derece elverişlidir. Fakat güneş enerjisi potansiyelinin bu ölçüde fazla 

olması hiçbir şeyi değiştirmemiştir ve bu enerji kullanılmamaktadır. Yüksek hidroelektrik 

enerjisi üretme potansiyeli mevcuttur. Şu anda 4 Adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali 

bulunmaktadır. Termik Santrali ve Barajları bulunmaktadır. Jeotermal enerjisi mevcut olup 2 

Adet Kaplıcaları bulunmaktadır. Günümüzde bu potansiyellerin çok altında yararlanılmaktadır. 

Bölgesel kalkınmanın gerçekleşebilmesi için enerji potansiyellerinden yeteri ölçüde 

faydalanmak gerekmektedir. 

Madenlerine baktığımızda; toplam günlük 520 varil üretimi ile petrol madeni, Asbast, Çimento 

hammaddesi, Krom, Bakır-Kurşun-Çinko, Disten, Tuzlaları, Alçı Taşı(Jips), mermer gibi 

yeraltı kaynakları bulunmaktadır. Bugün mevcut duruma bakıldığında madenleri 

çıkarılmamakta ya da çok az bir miktarı çıkarılmaktadır. İlde bu madenleri işleyecek sanayinin 

bulunmaması ve başka yerlere gönderilmesi bölgenin kalkınmasını önleyeceği bilinmekte ve 

bu yönde yatırımların yapılması hayati önem arz etmektedir.  

Tüm bu potansiyelleri düşünüldüğünde ve bu potansiyellerinin gün yüzüne çıkartılması 

gerçekleştirildiğinde ilin kalkınma hamlesini başlatacağı ve bölgesel kalkınmayı 
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gerçekleştireceği aşikârdır. Madenlerinin çıkarılması, turizm yerlerinin tanıtımının yapılması, 

el işlemeciliği şeklindeki üretimlerinin endüstriyel ölçekte üretilmesi, katma değeri yüksek 

ürünlerin üretilmesi, tarım ve hayvancılığa yeteri önemin verilmesi ilin önde gelen iş 

insanlarının kendi bölgelerine büyük ölçekli yatırımlar yapmaları ilin kalkınmasına önemli 

ivme kazandıracaktır ve büyük kalkınma hamlesi gerçekleşecektir. Bölge, Hammadde 

kaynakları bakımında yeterli kaynaklara sahip olup kalkınmada hammadde sıkıntısı 

yaşanmayacağı düşünülmektedir. 

Kalkınma hamlesinin gerçekleşebilmesi için en önemli olarak görülen ve KOBİ 

sahipleri/yöneticileri tarafından da ısrarla dile getirilen nokta, bölgede kamu yatırımlarının 

yapılması, akabinde özel teşebbüslere ilham olacağı ve girişimcilik için yeni fırsatların 

meydana geleceği düşüncesidir. Bölgede yıllardır girişimcilere her tür teşvikler verilmekte, 

kolaylıklar sağlanmakta ve büyük rakamlarda nakdi yardımlar yapılmış olmasına rağmen 

kalkınma gerçekleşememiştir. Bölgeye teşvikler yerine kamu yatırımlarının yapılması 

kalkınma hamlesini başlatacak olup güven ortamını sağlayacak ve beraberinde girişimcileri 

bölgeye çekeceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı kırsal bölgede yaşayan öğrenci velilerinin okuldan beklentilerini 

belirlemektir. Araştırma durum çalışması deseninde nitel yöntem ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Karaçoban Köyü’nde ikamet etmekte olan 11 öğrenci velisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen  

“Kırsal Bölgede Yaşayan Öğrenci Velilerinin Okuldan Beklentileri” başlıklı yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Araştırmada hayal edilen okul, okuldan genel beklentiler, fiziksel açıdan 

okuldan beklentiler, sosyo-kültürel açıdan beklentiler, spor etkinlikleri açısından beklentiler, 

sanat etkinlikleri açısından beklentiler, öğretmenden beklentiler, okul yönetiminden beklentiler 

ve okulun öğrenciye katkılar başlıklarında kodlanmış ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma 

sonucunda katılımcıların; okulun güzel bir bahçesi olması, fiziki açıdan iyi durumda olması, iyi 

bir eğitim verilmesi, öğrencilerin mutlu olması, kalorifer sistemi ile ısınılması, temiz olması, 

gezi ve yarışmaların düzenlenmesi, müzik aleti çalınmasının öğretilmesi, çocuklarla 

ilgilenilmesi, okul idaresinin sorun çözmesi, güler yüzlü olması ve okulun öğrencilere değerleri 

kazandırması şeklinde beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Bölge, Veli, Okul, Beklenti. 
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OPINIONS OF PARENTS OF STUDENT LIVING IN RURAL AREAS REGARDING 

THE EXPECTATIONS FROM THE SCHOOL 
 

 

ABSTRACT  

The main purpose of this research is to determine the expectations of the parents of students 

living in rural areas from the school. The research was carried out with the qualitative method 

in the case study pattern. The study group of the research consists of 11 student parents residing 

in Karaçoban Village. In the research, a semi-structured interview form titled "Expectations of 

the Parents of Students Living in Rural Areas from the School" developed by the researchers 

was used as a data collection tool. Research data were analyzed by content analysis method. In 

the research, the imagined school was coded and themes were formed under the headings of 

general expectations from school, physical expectations from school, socio-cultural 

expectations, expectations in terms of sports activities, expectations in terms of artistic 

activities, expectations from the teacher, expectations from the school administration and the 

school's contributions to the students. As a result of the research, the participants; Having a nice 

garden, being in good physical condition, providing a good education, making the students 

happy, warming up with the heating system, being clean, organizing trips and competitions, 

teaching musical instruments, taking care of the children, problem solving of the school 

administration, being friendly and It has been revealed that the school has expectations that 

students gain values. 
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GİRİŞ 

Okul öğrencinin eğitim ve öğrenim gördüğü aynı zamanda sosyalleştiği bir kurumdur. Okulda 

görülen eğitimin yanı sıra birey öğrenmeye evde ve sosyal yaşamında devam etmektedir. Veli, 

öğrenci ve okul birbirinden bağımsız düşünülememektedir. Velilerin okula olan yaklaşım ve 

tavırları da öğrencinin okula olan yaklaşımını etkilediği konusunda araştırmalar yapılmıştır. 

Okul ve sınıf uygulamalarına katılım sağlayan ailelerin öğrencilerinin okula devam süreleri 

artmakta, bireyin öz farkındalık becerileri gelişmekte, okulun amaçlarının gerçekleşmesi 

kolaylaşmaktadır (Albez & Ada, 2017). Bu durumda velilerin okula karşı yaklaşımları 

öğrencinin başarısı için büyük önem taşımaktadır. Okulların bulunduğu ekonomik ve sosyal 

çevreler öğrenci başarısını ve velilerin okulla ilişkilerini doğrudan belirlemektedir (Akbulut, 

2013).  Öğrenci velilerinin okuldan beklentilerinin belirlenmesi, öğretmenlerin ya da okul 

yönetiminin bu doğrultuda düzenlemeler yapmalarına olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda 

velilerin beklentilerinin dikkate alınması velilerin süreçte önemsendiğini gösterecektir. 

Bunların sonucunda da veliler eğitim-öğretim sürecini sahiplenecek ve daha fazla katılım 

sağlayacaklardır. Velilerin okula ilgisinin okuldan beklentileriyle ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Alanyazın incelendiğinde kırsal bölgede yaşayan öğrenci velilerinin okuldan 

beklentilerine yönelik yeterince araştırma bulunamamıştır. Bu araştırmanın alanyazındaki bu 

boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Bu araştırma Kars ilinin Karaçoban köyünde nitel 

araştırma yöntemlerinden durum araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı 

kırsal bölgede yaşayan öğrenci velilerinin okula yönelik beklentilerini ortaya çıkarmaktır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Araştırma kırsal bölgede yaşayan velilerin okuldan beklentilerini belirlemek amacıyla nitel 

yöntem araştırmalarından durum araştırması deseninde gerçekleştirilmiştir. Durum araştırması 

deseni, bir konu, olay veya ilgilenilen olgunun doğal gerçek yaşam bağlamında derinlemesine 

bir değerlendirmesine ihtiyaç duyulduğunda özellikle yararlıdır (Crowe, Cresswell, Robertson, 

Huby, Avery, & Sheikh, 2011). Nitel durum araştırmalarının en önemli özelliği bir ya da birden 

çok durumun derinlemesine incelenmesidir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s.83) 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu Karaçoban Köyü’nde ikamet etmekte olan 11 öğrenci velisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada görüşme yapılacak öğrenci velileri uygun örneklem yöntemiyle 

belirlenmiştir. Buna göre çalışma grubuna ilişkin kişisel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcıların kişisel özelliklerine ilişkin veriler. 
Değişkenler  N % 

Cinsiyet Kadın 7 63,63 

Erkek 4 36,36 

Toplam 11 100 

 

 

Eğitim Durumu 

İlkokul 7 63,63 

Ortaokul 3 27,27 

Lise 1 9,10 

Lisans 0  

Toplam 11 100 

 

 

Yaş 

18-28 1 9,09 

29-39 2 18,18 

40-50 5 45,45 

50 ve üzeri 3 27,27 

Toplam 11 100 

 

Meslek 

Çiftçi 3 27,27 

Ev Hanımı 7 63,63 

Şoför 1 9,09 

Toplam 11 100 

 

Okuryazarlık Durumu 

Var 11 100 

Yok 0 0 

Toplam 11 100 

Çocuk Sayısı 1-3 8 72,72 

 4-6 3 27,27 

 7 ve üzeri 0 0 

 Toplam 11 100 

Gelir Düzeyi 5000 ve altı 9 81,81 

 5000-10.000 2 18,18 

 Toplam 11 100 

Aile Tipi Çekirdek 7 63,63 

 Kalabalık 4 36,37 

 Toplam 11 100 

Düzenli Olarak Kitap 

Okuma Durumu 

Evet 2 18,18 

 Hayır 9 81,81 

 Toplam 11 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma grubunun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde araştırmaya 

katılan velilerin 7’si  (%64) kadın, 4’ü (%36) erkektir.  Eğitim durumuna göre dağılım 

incelendiğinde, 7’si  (%64) ilkokul, 3’ü (%27) ortaokul ve 1’i (%9) lise mezunudur. Yaşa göre 

dağılımı incelendiğinde, 1’i (%9) 18-28 yaş, 2’si (%18) 29-39 yaş, 5’i (%45)  40-50 yaş ve 3’ü 

(%27) 50yaş ve üzeridir.  Mesleğe göre dağılım incelendiğinde 3’ü (%27) çiftçi, 7’si (%63) ev 

hanımı, 1’i (%9) şofördür. Okuryazarlık durumuna ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların 

tamamının okuryazar olduğunu görmekteyiz. Çocuk sayısına göre dağılım incelendiğinde 

katılımcıların 8’i (%72) 1-3 çocuk, 3’ü (%27) 4-6 çocuğa sahiptirler. Aile tipine göre dağılım 

incelendiğinde 7’si (%63) çekirdek e 4’ü (36) kalabalık ailedir. Düzenli olarak kitap okuma 

alışkanlığı açısından katılımcıların 2’si (%18) evet ve 9’u (%81) hayır olarak cevaplamışlardır. 
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Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “ Kırsal Bölgede Yaşayan Velilerin 

Okuldan Beklentileri” başlıklı yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görüşme 

formu kişisel bilgiler ve kırsal bölgede yaşayan velilerin okuldan beklentilerini ortaya koyma 

amacıyla hazırlanan 9 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formu oluşturulurken alan uzmanı, dil 

uzmanı ve alan öğretmeninin görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak forma son 

hali verilmiştir. 

Araştırmada veriler 2021-2022 eğitim öğretim yılında kırsal bölgede yaşamakta olan öğrenci 

velilerinden toplanmıştır. Araştırma yapabilmek için katılımcıların rızası alınarak ve önceden 

randevu alınıp, gönüllülük esasına göre görüşme yapılmıştır. 

Verilerin analizi 

Kırsal bölgede yaşayan velilerin okuldan beklentilerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmada veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme 

formlarından elde edilen verilerin çözümlemesi iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı çıkartılmış 

ve her araştırmacı kendi metni üzerinde kodlar oluşturmuştur. Her araştırmacı kendi çıkardığı 

kavramları ve kodları kendi belirlediği temalar altında birleştirmişlerdir.  Araştırma verilerinin 

geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için: 

1. Araştırmanın geçerliğini sağlamak için veri toplama süreci açıkça ve ayrıntılı bir şekilde 

sunulmuştur. 

2. Araştırma temalarının oluşturulma süreci açıkça ifade edilmiştir. Tema ve kodların 

oluşturulmasında kuramsal yapı ile örtüşmeleri araştırmanın tüm aşamalarında kontrol 

edilmiştir.  

3. Araştırma bulgularını destekleyici doğrudan alıntılar sunularak, geçerliğin artırılmasına 

çalışılmıştır.  

4. Görüşme formunda yer alan sorular için ayrı ayrı “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” 

belirlenmiş kodlayıcı güvenirliği hesaplanmıştır. Görüşme formundaki 9 soru için birinci 

araştırmacı 9 tema,  ikinci araştırmacı ise 10 tema belirlemiştir.  Miles ve Huberman (1994, 

s.64) tarafından önerilen güvenirlik formülü (Güvenirlik=Görüş birliği/(görüş birliği+görüş 

ayrılığı)) kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda iki farklı kodlayıcı arasındaki uyum 

9/(9+1)X100= %90 olarak hesaplanmıştır. 
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BULGULAR 

Bu bölümde kırsal bölgede yaşayan velilerin okuldan beklentilerine ilişkin görüşleri ile ilgili 

bulgulara yer verilmiştir. “Hayal Edilen Okul” teması altında yer alan kodlar ve kodlanma 

sıklıkları Tablo 2’de verilmiştir  

Tablo 2. Hayal Edilen Okul 
Tema Kodlar f 

H
a

y
a

l 
E

d
il

en
 O

k
u

l 

Güzel bir bahçesi olan 8 

Fiziksel açıdan iyi olan 6 

İyi eğitim verilen 5 

Parkı olan 4 

Ağaçlandırılmış 4 

Oyun alanı olan 3 

Temiz 2 

Herkesin mutlu olduğu 2 

Teknolojik imkânları olan 2 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcılara hayallerinde okulun nasıl bir yer olduğu sorulduğunda, 

katılımcılar “güzel bir bahçesi olan” (f=8), “fiziksel açıdan iyi” (f=6), “iyi eğitim verilen” (f=5), 

“parkı olan” (f=4), “ağaçlandırılmış” (f=4), “oyun alanı olan” (f=3), “temiz” (f=2), “herkesin 

mutlu olduğu” (f=2) ve “teknolojik imkânları olan” (f=2) olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılara 

ait okuldan beklentilerine ilişkin örnek ifadelerin bazıları şunlardır: V1: “Hayalimdeki okulun, 

bahçesi güzeldir. Çocukların oyun alanı güzeldir ve temiz bir okuldur. Bahçesinde ağaçlar ve 

çiçekler vardır. Futbol oynayabileceğimiz bir oyun alanı ve bahçesinin parkı vardır. Çocuklar 

mutlu ve güler yüzlüdür.” V3: “Hayalimdeki okulda, herkes mutlu, anlayışlı ve saygılıdır. İyi 

eğitim veren bir okuldur. Hayalimdeki okul, arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle beraber vakit 

geçirebileceğimiz bir yuvadır.” V11: “Hayalimdeki okul, şehir okullarıyla eğitim seviyesinin 

aynı olduğu bir okuldur. Öğrencileri geleceğe daha iyi ve bilinçli hazırlayan bir okuldur. 

Eğitim seviyesi yüksek, kitapları olan kaloriferli bir okuldur. Oyun parkı olan bir okuldur.”  

“Okuldan Genel Beklentiler” teması altında yer alan kodlar ve kodlanma sıklıkları Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. Okuldan Genel Beklentiler. 

Tema Kodlar f 

O
k

u
ld

a
n

 

g
en

el
 

b
ek

le
n

ti
le

r
 İyi bir eğitim 4 

Mutlu öğrenciler 3 

Başarılı öğrenciler 3 

Temiz ve düzenli 3 

İyi bir gelecek sağlayan 3 

 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcılara okuldan genel beklentilerinin neler olduğu sorulduğunda, 

katılımcılar “iyi bir eğitim” (f=4), “mutlu öğrenciler” (f=3), “başarılı öğrenciler” (f=3), “temiz 

ve düzenli” (f=3) ve “iyi bir gelecek sağlayan” (f=3) olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılara ait 
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okuldan beklentilerine ilişkin örnek ifadelerin bazıları şunlardır: V1:“Çocuklar güzel bir eğitim 

almalılar. Çocukların zaman geçirebileceği bir yer olmalı. Çocuklar okula geldikleri zaman 

sıkılmamalılar ve okula istekle gelmeliler. Çocuk okulu sahiplenmelidir.” V2: “Güzel eğitim 

veren, güzel gelecek sağlayan bir okul olmalı. Temiz ve düzenli bir okul olmalı. Daha iyi eğitim 

veren öğretmenler ve başarılı öğrenciler olmalı.” 

Tablo 4. Fiziksel Açıdan Okuldan Beklentiler. 

Tema Kodlar f 

F
iz

ik
se

l 
A

çı
d

a
n

 

B
ek

le
n

ti
le

r
 

Kalorifer sistemi olan 8 

Temiz 7 

Boya 5 

Düzenli 4 

Bahçesi güzel 4 

Parkı olan 3 

Ağaçlandırılmış 3 

Oyun alanı olan 2 

Teknolojik açıdan donanımlı 2 

 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcılara fiziksel açıdan okuldan beklentileri sorulduğunda, 

katılımcılar  “kalorifer sistemi olan”(f=8), “temiz” (f=7), “boyalı” (f=5), “düzenli” (f=4), 

“bahçesi güzel” (f=4), “parkı olan” (f=3), “ağaçlandırılmış” (f=3), “oyun alanı olan” (f=2), 

“teknolojik açıdan donanımlı” (f=2) olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılara ait okuldan 

beklentilerine ilişkin örneklerin bazıları şunlardır: V1: “Okul temiz olmalı. Boyası temiz olmalı. 

Kaloriferli olmalı sobalı olmamalı. Köy okulları kalabalık olmadığından okul tek katlı olmalı, 

kalabalık okullar daha büyük olmalı. Çocukların vakit geçirip oyun oynayabileceği bir yer 

mutlaka olmalı.” V2: “Okulun içi ve dışı boyalı olmalıdır. Lavabolar temiz ve güzel olmalı. 

Okul düzenli olmalı. Kaloriferli bir okul olmalıdır. Okulun bahçesinde park olmalı, bahçeye 

ağaçlandırma yapılmalı. Şehir okulları gibi olmalı.” V3: “Kaloriferli bir okul olmalı. Okulun 

bahçesi parke taşı olmalı. Okulun bahçesinde ağaçların olduğu yeşil ayrı bir alan olmalı.” V6: 

“Okuldaki her şey düzenli olmalı. Okulun ısınması doğal gazla olmalıdır çocuklar kömür 

kokusuna maruz kalmamalıdır. Okulun bahçesindeki parkı güzel olmalı. Okul boyalı ve temiz 

olmalı.” V11: “Okul kaloriferli olmalıdır. Okul iki katlı ve okulun sınıflarında akıllı tahtası 

olmalıdır. Kütüphanesi olmalı. Köy okulu olsa da kantini olmasını isterim.” 

Tablo 5. Sosyo-Kültürel Açıdan Okuldan Beklentiler. 
Tema Kodlar f 

S
o

sy
o

-K
ü

lt
ü

re
l 

E
tk

in
li

k
le

r 

A
çı

sı
n

d
a

n
 

B
ek

le
n

ti
le

r 

Gezi 6 

Yarışmalar 5 

Müze  3 

Sergi 2 
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Tablo 5 incelendiğinde katılımcılara sosyo-kültürel açıdan beklentileri sorulduğunda, 

katılımcılar “gezi” (f=6), “yarışmalar” (f=5), “müze” (f=3), “sergi” (f=2) olarak ifade 

etmişlerdir. Katılımcılara ait okuldan beklentilerine ilişkin örnek ifadelerin bazıları şunlardır: 

V1: “Çocuklar müze gezmeli ve tarihi eserleri görmeliler.” V2: “Çocuklar için sergi gibi 

değişiklikler olmalı.” V5: “Okula fuar açılmalıdır. Resim sergisi olmalıdır. Okulda kütüphane 

olmalıdır. Çocuklar müzeyi bilmeliler.” V6: “Okulda okuma, bilgi ve beceri yarışmaları 

yapılmalıdır. Velilerle beraber yeni bir okul yapılabilir.” V8: “Okuma yarışması, eğlenceli 

etkinlikler olmalı. Okulun geziler düzenlemesini isterim.” V9: “Okul, etkinliklere ve 

yarışmalara katılmalı ve öğrenciler özgüven kazanmalı.” V10: “Bilgi yarışmaları gibi 

yarışmalar olması. Çocukların kaynaşmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmeli. Başka 

okullarla iletişim kurulmalı. Farklı şehirlere geziler düzenlenebilir.” V11: “Okul şehir okulları 

gibi gezilere çıkarmalı. Tarihi yerlerin bulunduğu, bölgenin kültürünü öğrenebilecekleri geziler 

düzenlenmeli. Müzelere gidilebilir.” 

Tablo 6. Spor Etkinlikleri Açısından Beklentiler. 
Tema Kodlar f 

S
p

o
r 

E
tk

in
le

ri
 

A
çı

sı
n

d
a

n
 

B
ek

le
n

ti
le

r 

Spor etkinlikleri 6 

Spor Sahaları 6 

Yarışmalar 1 

 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcılara spor etkinlikleri açısından beklentileri sorulduğunda, 

katılımcılar “spor etkinlikleri” (f=6), “spor sahaları” (f=6) ve “yarışmalar” (f=1) olarak ifade 

etmişlerdir. Katılımcılara ait okuldan beklentilerine ilişkin örnek ifadelerin bazıları şunlardır: 

V1: “Okulun basketbol, voleybol sahası olmalı. Spor sahası olmalı.” V2: “Çocuklar haftada bir 

kere eşofman takımı ile gelmeli ve o gün sadece spor eğitimi yapılmalı.” V3: “Okulun 

bahçesinde çocukların vakit geçirebileceği koşu, futbol vb. gibi spor etkinliklerinin 

yapılabileceği bir spor salonu olmalı.” V9: “Futbol, masa tenisi ve satranç gibi spor 

imkânlarının sağlanmasını isterim.” V11: “Köy ve ilçe okulları arası spor yarışmaları ve 

turnuvalar düzenlenmeli. Öğrencinin spor etkinlikleri aracılığıyla bulunduğu köyden dışarı 

çıkması sağlanmalı.”   

Tablo 7. Sanatsal Açıdan Beklentiler. 
Tema Kodlar f 

S
a

n
a

ts
a

l 

A
çı

d
a

n
 

B
ek

le
n

ti
le

r Müzik aleti 5 

Resim 5 

Yetenekleri Doğrultusunda Desteklenmeli 4 

Müzik kursu 3 
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Tablo 7 incelendiğinde katılımcılara sanatsal açıdan beklentileri sorulduğunda, katılımcılar 

“Müzik aleti” (f=5), “resim” (f=5), “yetenekleri doğrultusunda desteklenmeli” (f=4) ve “müzik 

kursu” (f=3) olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılara ait okuldan beklentilerine ilişkin örnek 

ifadelerin bazıları şunlardır: V1: “Sanata ilgi duyan çocuklar desteklenmeli. Müzik dersleri 

verilmeli.” V2: “Sanat etkinlikleri içeren okul dışı kurslar olmalı. Müzik eğitimi verilmeli” V6: 

“Okulda saz, gitar gibi müzik aletleri olmalı. Öğrenciler profesyonel resim dersleri almalılar. 

Öğrencinin sanatsal potansiyelini ortaya çıkaracak durum yaratılmalıdır.” V11: “Müzik ve 

resim şube öğretmen aracılığıyla öğretilmeli ve yarışmalar düzenlenmeli. Öğrenci saz ve gitar 

gibi enstrümanları çalmasını öğrenmeli bunu da müzik branşından olan bir öğretmen 

aracılığıyla öğrenmeli.”  

Tablo 8. Öğretmenden Beklentiler. 
Tema Kodlar f 

Ö
ğ

re
tm

en
d

en
 

B
ek

le
n

ti
le

r 

Çocuklarla ilgilenmeli 7 

İyi Eğitim 5 

İletişim 3 

Çocukları seven 2 

Çocuklarla iyi anlaşan 2 

Saygılı 2 

Rol model 1 

 

Tablo 8 incelendiğinde katılımcılara öğretmenden beklentileri sorulduğunda, katılımcılar 

“çocuklarla ilgilenmeli” (f=7), “iyi eğitim” (f=5), “iletişim” (f=3), “çocukları seven” (f=2), 

“çocuklarla iyi anlaşan” (f=2), “saygılı” (f=2) ve “rol model” (f=1) olarak ifade etmişlerdir. 

Katılımcılara ait okuldan beklentilerine ilişkin örnek ifadelerin bazıları şunlardır: V2: 

“Çocuklarımızla iyi anlaşan, seven ve iyi eğitim veren öğretmenler olmalı. Öğretmenler 

velilerle de iyi anlaşmalı.” V3: “Bir öğretmen öğrencisine öğretmenden çok bir arkadaş, 

kardeş, baba gibi yaklaşmalı.” V4: “Öğretmenler iyi ve saygılı olmalıdır. Çocuklara saygıyı ve 

sevgiyi öğretmeliler.” V5: “Öğretmen iyi bir eğitmen olmalıdır. Çocuklara karşı saygılı olmalı 

ve onlara sevgiyle yaklaşmalıdır.” V8: “Çocuklarla teker teker ilgilenen bir öğretmen olmalı. 

Çocuğu anlayıp çocuğu dinlemeli en azından çocuğun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu 

bilmeli.”  

Tablo 9. Okul Yönetiminden Beklentiler. 
Tema Kodlar f 

O
k

u
l 

Y
ö
n

et
im

in
d

e

n
 B

ek
le

n
ti

le
r Sorun çözen 6 

Güler yüzlü 5 

İş birliği yapan 3 

Eksikleri gideren 2 

İletişim 2 

 

Tablo 9 incelendiğinde katılımcılara okul yönetiminden beklentileri sorulduğunda, katılımcılar 

“sorun çözen” (f=6), “güler yüzlü” (f=5), “iş birliği yapan” (f=3), “eksikleri gideren” (f=2) ve 
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“iletişim” (f=2) olarak ifade etmiştir. Katılımcılara ait okuldan beklentilerine ilişkin örnek 

ifadelerin bazıları şunlardır: V1: “Okul yönetimi hoşgörülü ve güler yüzlü olmalı. Yol gösterici 

olmalı. Yönlendirme yapmalı. Çocukların sıkıntısını gidermeli ve çocuklarla ilgilenmeli.” V3: 

“Okul yönetimi bütün öğretmenlerle ve öğrencilerle iyi anlaşmalı. Sorunlara çözüm bulmalı. 

Öğrencinin eksiklerine çözüm bulmalı.” V4 “Okulun eksiklerini velilerle ve muhtarla iş birliği 

içinde tamamlamalı. Okul yönetimi duruma göre sert ya da yumuşak davranmalı.” V8: 

“Çocuklarla ilgili ve ailelerle iletişim halinde olmalı. Okulun sıkıntılarını, okulun ihtiyaçlarını 

ve çocuğun durumunu toplantılarla bilgilendirmeli.”  

Tablo 10. Okulun Öğrenciye Katkıları. 
Tema Kodlar f 

 O
k

u
lu

n
 

Ö
ğ

re
n

ci
y

e 

K
a

tk
ıl

a
rı

 

Değerleri öğretmeli 10 

İyi eğitim 8 

Parlak gelecek 5 

Sosyalleşme 4 

Disiplin 2 

Terbiye 2 

Meslek 2 

 

Tablo 10 incelendiğinde katılımcılara okulun öğrenciye katkılarının neler olması gerektiği 

sorulduğunda, katılımcılar “değerleri öğretmeli” (f=10), “iyi eğitim” (f=8), “parlak gelecek” 

(f=5), “sosyalleşme” (f=4), “disiplin” (f=2), “terbiye” (f=2) ve “meslek” (f=2) olarak ifade 

etmiştir. Katılımcılara ait okuldan beklentilerine ilişkin örnek ifadelerin bazıları şunlardır: V1: 

“Çocuğum okulda gelişmeli. Çocuğum dersine çalışmalı, sosyal olmalı, medeni olmalı ve 

terbiyeli olmalıdır. Okuma yazmayı öğrenmeli. Sanatsal açıdan gelişmeli. Vatana millete 

hayırlı bir birey olarak yetişmeli.” V2: “Eğitim konusunda başarılı öğrenciler olmalılar. Okul 

öğrenciye değerlerimizi katmalı. Öğrencimiz saygılı olmalı.” V3: “Okul öğrenciye 

arkadaşlarıyla iyi anlaşmayı, sosyalleşmeyi ve yardımlaşmayı katmalı. Değerleri öğretmeli. 

Kültürlü olmalarını sağlamalı. Okul öğrenciye okumayı yazmayı, kendini ifade edebilmesini 

öğretmeli. Öğrenci ileride bir meslek sahibi olmalı.” V5: “Okul öğrenciye verdiği eğitimle iyi 

bir gelecek sağlamalı. Değerleri öğretmeli. Çocuk disiplinli olmalı.” V8: “Öğrencinin verimli 

eğitim almasını isterim. Çocuğumun derslere katılmalı. Düzenli kitap okuma alışkanlığı 

edinmeli. Öğretmenin ve müdürün gösterdiği yoldan gitmesini isterim. Saygılı bir çocuk olsun 

isterim.” V9: “Öğrencimin lise ve üniversite okumasını isterim. Devlet dairesinde bir işe 

girmesini isterim. Öğrencinin arkadaşlarıyla ve okuldaki diğer personellerle iyi iletişim 

kurmasını isterim. Değerler eğitimi almasını isterim.”  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar hayallerindeki okulu güzel bir bahçesi olan, fiziki 

açıdan iyi, iyi eğitim verilen, parkı olan ve ağaçlandırılmış bir yer olarak ifade etmektedirler. 

Katılımcıların okuldan genel olarak; iyi bir eğitim verilen, öğrencilerinin mutlu ve başarılı 

bireyler olduğu, temizlik ve düzenin hâkim olduğu ve iyi bir gelecek sağlayan bir yer olması 

şeklinde beklentilerinin olduğunu görmekteyiz. Bu sonuçlara paralel olarak, Nartgün ve 

Kaya’nın  (2016) araştırmalarına göre veliler çocuklarının mutlu olduğu ve iyi bir eğitim verilen 

bir yer olarak görmektedirler.  

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların okuldan fiziki olarak beklentilerini, kalorifer sistemi 

olan, temiz, boyası düzgün olan, düzenli, güzel bir bahçesi, ağaçlandırması ve parkı olması 

olarak ifade ettikleri görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların okuldan gezi 

düzenlenmesi, yarışmalar tertip edilmesi, müzelerin gezdirilmesi ve sergi yapılması şeklinde 

sosyo-kültürel beklentilerinin olduğunu görmekteyiz. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların 

okuldan, spor etkinliklerine ağırlık verilmesi, spor sahalarının olması gibi sportif açıdan 

beklentilerinin olduğunu görmekteyiz. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların okuldan, 

müzik aleti çalmanın öğretilmesi, resim yaptırılması, çocukların yetenekleri doğrultusunda 

desteklenmesi gibi sanatsal açıdan beklentileri olduğunu görmekteyiz. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların öğretmenlerden çocuklarla ilgilenme, iyi eğitim 

verme, iletişim kurma, çocukları sevme, onlarla iyi anlaşma gibi beklentilerinin olduğunu 

görmekteyiz. Yine araştırma sonuçlarına göre katılımcılar okul yönetiminden sorun çözme, 

güler yüzlü olma, iş birliği yapma gibi beklentilerinin olduğunu görmekteyiz. Araştırma 

sonuçlarına göre katılımcılar okulun öğrenciye değerler kazandırması, iyi bir eğitim vermesi, 

parlak bir gelecek sağlaması, öğrenciye sosyalleşme imkânı sunan bir yer olması gerektiğini 

düşünmektedirler. Bu sonuçlara paralel olarak, Akdoğan’ın (2014) yaptığı araştırma 

sonuçlarına göre veliler okuldan kaliteli iyi bir eğitim ve kendileriyle iletişim kurulması ve 

bunlara ek olarak sınıf ve okulun temiz olması gerektiğini belirtmişlerdir. 
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ÖZET 

Dalga denklemi, fizikte çok önemli yeri olan bir kısmi diferansiyel denklemdir. Akustik, akışkanlar 

mekaniği ve elektromanyetikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu denklemin klasik fizikteki 

çözümlerinden hareketle su dalgalarının, ışık ve ses dalgalarının hareketlerini tanımlayan fiziksel 

niceliklere ulaşılabilir. Bu çalışmada dalgaların dinamiğinin incelenmesi açısından oldukça önemli bir 

yere sahip olan D'Alembert formülü yardımıyla 1 boyutlu dalga denkleminin çözümleri incelenecektir. 

Bunun için öncelikle dalga denklemine ait genel çözüm, sağ hareket fonksiyonu olan M ve sol hareket 

fonksiyonu olan N şeklinde düzlemsel dalgalar olarak verilecektir. Daha sonra D'Alembert formülü 

başlangıç-sınır koşulları olan bir dalga denklemine uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dalga denklemleri, D'Alembert Çözümleri, Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri 
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ON THE SOLUTIONS OF WAVE EQUATIONS 

 

 

ABSTRACT 

The wave equation is a partial differential equation that has a very important place in physics. It is widely 

used in acoustics, fluid mechanics and electromagnetics. Based on the solutions of this equation in classical 

physics, physical quantities describing the movements of water waves, light and sound waves can be 

reached. In this study, the solutions of the 1-dimensional wave equation will be examined with the help of 

the D'Alembert formula, which has a very important place in terms of examining the dynamics of waves. 

For this, firstly, the general solution belongs to the wave equation will be given as planar waves with a 

right movement function M and a left movement function N. The D'Alembert formula will then be applied 

on a wave equation with initial-boundary conditions. 

Keywords: Wave equations, D’Alembert Solutions, Initial and Boundary Value Problems 
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INTRODUCTION 

A physical model controlling the wave motion of an infinitely long string can only be expressed with a 

partial differential equations and initial conditions.  In such problems, classical separation of variables 

method is not applicable since boundary conditions are not given. However, D'Alembert's formula allows 

us to solve these initial value problems given in infinite space (Wazwaz, 2009). The D'Alembert solution 

is accepted as general solution to wave equation of motion. Therefore, this basic formula is very important 

for theory of linear partial differential equations (Ren and Chu, 2021). D'Alembert's solution is derived by 

Jean le Rond D’Alembert in 1747 while looking for solution for vibrating string problems (D’Alembert, 

1747). It fully expresses the equations for the motion of an infinite length elastic string whose shape and 

initial velocity are predetermined (Wazwaz, 2009). The D'Alembert solution decomposes into two first-

order wave operators, representing a wave moving left and the other moving right (Ren and Chu, 2021).  

In this study, D'Alembert's formula is applied to a 1-dimensional wave equation. 

 

MATERIALS AND METHOD 

In linear physics the wave equation given below  

2 2
2

2 2
0

u u
c

t x

 
 

 
             (1) 

is one of the most fundamental equations. This equation has a general solution having D’Alembert 

wave form 

( , ) ( ) ( )u x t M x ct N x ct                (2) 

where are arbitrarily chosen second order differentiable functions, the constant parameter c represents 

the D’Alembert waves velocity and is encounteredin concrete physical problems. For example, in 

optics and electromagnetics, the parameter c  expresses the velocity of light, while in acoustic and 

elasticity mechanics, it expresses the velocity of sound (Man and Lous, 2020). 

 

Let 2( )k C R ,  1( )r C R , B C  be given functions and 0c   be a real constant. Let's try to solve 

the following problem with initial conditions 

2 2
2

2 2
( , ); , 0

u u
c B x t x R t

t x

 
   

 
 

( ,0) ( ) ,u x k x x R                          (3) 

( ,0) ( ) ,
u

x r x x R
t
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where x R , 0t   and 2u C . 

 

Now let's give the derivation of the D’alembert’s formula (Anar, 2005) on initial value problem (3) 

given above, 

We know that wave equation 

2 2
2

2 2
( , ); , 0

u u
c B x t x R t

t x

 
   

 
           (4) 

has general solution as 

( , ) ( ) ( )u x t M x ct N x ct                      (5) 

where 2,M N C  

Let 
0 0( , )x t  be an arbitrary fixed point, with 

0 0t  . Let D  be the region passing through the arbitrary 

point 
0 0( , )x t , bounded by 

0 0 0 0( , )x ct x ct   part of the x-axis and characteristic lines of 

0 0x ct x ct    and 
0 0x ct x ct   . 

 
Fig.1 Region bounded by characteristic lines  and x-axis 

 

Let 2 2, ( )u v C R , then for the operator 

2 2

2 2

2

x t
L c  

 
    

2 2

2 2

2 u u

x t
vLu c v v 

 
    

2 2( ) ( )u v u u v u
x x x x t t t t

c v c v       
       

      

2 2

2 2

2 2 2( ) ( ) ( ) ( )u v v u v v
x x x x t t t tx t

c v c u c u v u u         
        

        

2 2

2 2

2 2 2( ) ( ) ( )v v u v u v
x x x t t tx t

u c c v c u v u       
      

         

2 2( ) ( )u v u v
x x x t t t

uLv c v c u v u     
     

       

2 2( ) ( )u v u v
x x x t t t

vLu uLv c v c u v u     
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is obtained. Then, if both sides of this equation are integrated over the region D , and then the 

Divergence Theorem is applied: 

 

2 2( ) [ ( ) ( )]u v u v
x x x t t tD D

vLu uLv dx dt c v c u v u dx dt     
     

          

2 2[( ) ( ) ]u v u v
x x t tD

c v c u i v u j dx dt   
   

        

2 2[( ) ( ) ]u v u v
x x t tC

c v c u i v u j nds   
   

       

where C  is the boundary of the region D ; n is the unit outer normal of C  with respect to region D

and ds is the arc length differential. 

If 1v   

2   ( ( )  u u
x tD C

Lu dx dt c i j n ds 
 

                 (6) 

is obtained. Here, the unit tangent vector T of the curve is dx dt
ds ds

T i j   and the unit n normal vector 

is dt dx
ds ds

n i j  .             (7) 

Now let's make the following definitions of 

1 0 0 0 0{( , ); , 0}C x t x ct x x ct t       

2 0 0 0{( , ); , 0 }C x t x ct x ct t t       

3 0 0 0{( , ); , 0 }C x t x ct x ct t t       

0 0 0 0 0{( , ); ( ) ( ), 0 }D x t x c t t x x c t t t t          

1 2 3C C C C    

Then from the equations (6) and (7) above 

2( , ) u u
x tD D C

B x t dx dt Ludx dt c dt dx 
 

         

2( , ) u u
x tD C

B x t dx dt c dt dx 
 

                (8) 

can be written. 

Here, in order to calculate the integral over C , the integrals over 1C , 
2C and 

3C  must be found 

separately and added together. So let calculate the integrals over 1C , 
2C and 

3C  first. 

Since 0dt   on 1C , 

0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

2  ( ,0)   ( )
x ct x ctu u u u

x t t tC C x ct x ct
c dt dx dx x dx r x dx

    
    

                                     

Since dx cdt   on 
2C , 
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2 2 2

0 0

0 02

2

,

,0 0 0 0 0

0 0 0 0

( ) ( ) [ ]

( , ) | [ ( , ) ( ,0)]

 [ ( , ) ( )]

u u u u u u
x t x t x tC C C

x t

x ctC

c dt dx c cdt cdt c dx dt

c du cu x t c u x t u x ct

c u x t k x ct

     
     



         

    

  

 

Since dx cdt  on 
3C , 

3 3 3

0 0

0 03

2

( ,0)

( , ) 0 0 0 0

0 0 0 0

( ) ( )

( , ) | [ ( ,0) ( , )]

[ ( ) ( , )]

u u u u u u
x t x t x tC C C

x ct

x tC

c dt dx c cdt cdt c dx dt

c du cu x t c u x ct u x t

c k x ct u x t

     
     



         

       

   

 

So, 

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( , )   ( ) [ ( , ) ( )] [ ( ) ( , )]
x ct

D x ct
B x t dx dt r x dx c u x t k x ct c k x ct u x t




           

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 ( , )  ( ) 2 ( , ) [ ( ) ( )]
x ct

D x ct
B x t dx dt r x dx cu x t c k x ct k x ct




          

0 0

0 0

1 1 1
0 0 0 0 0 02 2 2

( , ) [ ( ) ( )]  ( )  B( , ) 
x ct

c cx ct D
u x t k x ct k x ct r x dx x t dx dt




          

is obtained. This solution is known as D'Alembert solution. 

In this equation if x s   and t q  is written, 

0 0 0 0 0

0 0 0 0

( )1 1 1
0 0 0 0 0 02 2 2 0 ( )

( , ) [ ( ) ( )] ( )  ( , )
x ct t x c t q

c cx ct x c t q
u x t k x ct k x ct r s ds B s q dsdq

  

  
         

is obtained. Since 
0 0( , )x t  is an arbitrary point, solution at ( , )x t  is 

( )

0 ( )

1 1 1
( , ) [ ( ) ( )] ( )  ( , ) .

2 2 2

x ct t x c t q

x ct x c t q
u x t k x ct k x ct r s ds B s q dsdq

c c

  

  
               (9) 

 

APPLICATION 

Consider wave equation below with given initial-boundary conditions (Anar, 2005). 

2 ( , ) , 0 , 0tt xxu c u B x t x t     

( ,0) ( ) , ( ,0) ( ) , 0tu x k x u x r x x                         (10) 

(0, ) 0 , 0xu t t   

Here, D'Alembert solution cannot be used because the variable x  does not span the entire real axis. In 

order to overcome this, the even function extensions of B , k   and r  are done over the entire x axis 

as below 

( ), 0
( )

( ), 0

k x x
k x

k x x
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( ), 0
( )                                      

( ), 0

r x x
r x

r x x


 

 
          (11) 

( , ), 0
( )  

( , ), 0 .

B x t x
B x

B x t x


 

 
 

So, 

2 ( , ) , 0 , 0

( ,0) ( ) , ( ,0) ( ) , 0

tt xx

t

u c u B x t x t

u x k x u x r x x

   

  
 

turns into following problem with initial conditions 

2 ( , ), , 0              

( ,0) ( ) , ( ,0) ( ),  .

tt xx

t

u c u B x t x t

u x k x u x r x x

      

     
                 (12) 

( , )u x t , which is the solution belongs to problem given in (12), is calculated by D'Alembert’s formula 

as 

( )

0 ( )

1 1 1
( , ) [ ( )  ( )]   ( )   ( , )  .    

2 2 2

x ct t x c t q

x ct x c t q
u x t k x ct k x ct r s ds B s q dsdq

c c

  

  
                    (13) 

Since k   ve  r   are even functions,  'k   ve  'r   are odd functions. That means 

'( ), 0
'( )

'( ), 0

k x x
k x

k x x


 

  
            (14) 

is an odd function. 

Now let's check whether ( , )u x t  satisfies the boundary condition  (0, ) 0xu t  . 

( )

0 ( )

1 1 1
( , ) [ '( ) '( )] [ ( ) ( )] ( , )

2 2 2

t x c t q

x
x c t q

u x t k x ct k x ct r x ct r x ct B s q dsdq
c x c

 

 

  
            

   

( )

0 ( )

1 1 1
[ '( ) '( )] [ ( ) ( )]  ( , )

2 2 2

t x c t q

x c t q
k x ct k x ct r x ct r x ct B s q ds dq

c c x

 

 

 
           

   

( )

0 ( )

1 1
[ '( ) '( )] [ ( ) ( )]

2 2

1
( , ) ( ( ), ) ( ( ), )

2

t x c t q

x c t q

k x ct k x ct r x ct r x ct
c

B s q ds B x c t q q B x c t q q dq
c x

 

 

       

 
        

 

0

1 1
[ '( ) '( )] [ ( ) ( )]

2 2

1
( ( ), ) ( ( ), )  .

2

t

k x ct k x ct r x ct r x ct
c

B x c t q q B x c t q q dq
c

       

       

 

Then, 
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0

1 1 1
(0, ) [ '( ) '( )] [ ( ) ( )] ( ( ), ) ( ( ), )      

2 2 2

t

xu t k ct k ct r ct r ct B c t q q B c t q q dq
c c

              

0

1 1 1
[ '( ) '( )] [ ( ) ( )] ( ( ), ) ( ( ), )      

2 2 2

t

k ct k ct r ct r ct B c t q q B c t q q dq
c c c

                  (15) 

is obtained. That is, the boundary condition  (0, ) 0xu t   is satisfied. So, for 0x  and 0t  , 

( , ) ( , )u x t u x t  is the  solution belongs  to (12).  

If 0x ct  ,                         (16) 

( )

0 ( )

1 1 1
( , ) [ ( ) ( )] ( )  ( , )

2 2 2

x ct t x c t q

x ct x c t q
u x t k x ct k x ct r s ds B s q dsdq

c c

  

  
         

( )

0 ( )

1 1 1
[ ( ) ( )] ( ) ( , )  .

2 2 2

x ct t x c t q

x ct x c t q
k x ct k x ct r s ds B s q dsdq

c c

  

  
         

If 0x ct  ,                         (17) 

( )

0 ( )

1 1 1
( , ) [ ( ) ( )] ( )  ( , )

2 2 2

x ct t x c t q

x ct x c t q
u x t k x ct k x ct r s ds B s q dsdq

c c

  

  
         

( )

0 0 0 ( )

1 1 1 1
[ ( ) ( )] ( ) ( ) ( , )  .

2 2 2 2

x ct x ct t x c t q

x c t q
k x ct k x ct r s ds r s ds B s q dsdq

c c c

    

 
             

Then, 

( )1 1 1
2 2 2 0 ( )

If  0 ,

[ ( ) ( )]   ( )    ( , )

( , )                                                                                                         

x
c

x ct t x c t q

c cx ct x c t q

x t

k x ct k x ct r s ds B s q dsdq

u x t

  

  

 

      



( )1 1 1 1
2 2 2 20 0 0 ( )

                   (18)              

If  0  ,    

[ ( ) ( )]  ( ) ( )   ( , )

x
c

x ct x ct t x c t q

c c c x c t q

x t

k x ct k x ct r s ds r s ds B s q dsdq
    

 






  

           

 

is obtained. 

 

CONCLUSION 

In this study, the D’alembert formula is used to find the solutions of 1-D wave equation with given 

initial-boundary conditions. It is seen that D’alembert's formula is a very effective method as well as 

very practical to use. 
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ÖZET 

Türkiye’de 2017 Anayasa değişikliği ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya 

da bazı çevrelerce Türk Tipi Başkanlık Sistemi olarak ifade edilen ve 2018 yılından itibaren 

uygulanmaya başlanan bu sistem ile birlikte Cumhurbaşkanın yetkileri arttırılmıştır. Türkiye’de 

1961 Anayasası ile birlikte uygulanan parlamenter sistem 2018 yılına kadar uygulanmıştır. Bu 

sistemde yetkileri daha temsili olan cumhurbaşkanlık makamının Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi ile birlikte icrai bir makama dönüşmüştür. Parlamenter hükümet sisteminde 

cumhurbaşkanın yaşının ileri olması temsili bir makam için olumlu gibi gözükse de 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde icrai bir makam olan cumhurbaşkanının yaşının genç 

ve dinamik olması önem arz etmektedir. Bu çalışmada öncelikle Türk anayasalarında devlet 

başkanın adaylık kriterlerinden yaş kriteri irdelenmiştir. Daha sonra ise seçilmiş ülke 

anayasalarında ve yürürlükte olan anayasamızda cumhurbaşkanlığı adaylık kriterlerinden “yaş” 

kriteri karşılaştırmalı olarak çözümlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Cumhurbaşkanı adaylık kriterleri, Anayasalarda Cumhurbaşkanlığı 

adaylık yaşı, hükümet sistemi değişikliği 
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EVALUATION OF THE AGE CRITERION AS A PRESIDENTIAL CANDIDACY 

CRITERION IN THE CONTEXT OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT 

SYSTEM 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Along with this system, which is referred to as the Presidential Government System adopted by 

the 2017 Constitutional Amendment in Turkey or the Turkish Type Presidential System by 

some circles and which has been implemented since 2018, the powers of the President have 

been increased. The parliamentary system implemented in Turkey together with the 1961 

Constitution was implemented until 2018. In this system, the presidential office, whose powers 

are more representative, has become an executive authority together with the Presidential 

System of Government. Although the advanced age of the president in the parliamentary 

government system seems to be positive for a representative office, it is important that the age 

of the president, who is an executive office in the Presidential Government System, is young 

and dynamic. In this study, firstly, the age criterion of the candidate criteria of the head of state 

in the Turkish constitutions was examined. Then, in the constitutions of the elected countries 

and in the current constitution, the “age” criterion from the presidential nomination criteria was 

comparatively analyzed. 

Keywords: Presidential nomination criteria, Presidential nomination age in Constitutions, 

government system change 
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Giriş 

Devlet başkanı monarşik parlamenter sistemlerde kral ya da monark,, cumhuriyet tipi 

parlamenter sistemlerde ise cumhurbaşkanı olarak isimlendirilmektedir. Gerek monarşik 

parlamenter sistemlerde kral gerekse de cumhuriyet tipi parlamenter sistemlerde 

cumhurbaşkanı, yasama organı karşısında sorumsuzdur. Parlamenter sistemlerde devlet 

başkanının sorumsuz olması, devlet başkanının yetkisiz olması sonucunu doğurmuştur (Gözler, 

2020a: 659). Yetkisiz bir devlet başkanı olduğu için parlamenter demokrasilerde devlet 

başkanının iş ve işlemlerinde ilgili bakanın ya da başbakanın imzası olması usulü getirilmiştir. 

Bu usule “karşı-imza kuralı” denmektedir. Karşı imza kuralı gereğince devlet başkanın yaptığı 

tüm işlemlerden imzası bulunan başbakan veya bakanlar sorumludur. Bu sorumluluk ile 

yürütme yetkisini asli olarak imzası bulunan ilgili bakan/bakanlar ya da başbakana vermektedir. 

Öte yandan parlamenter sistemlerde devletin ve milletin bütünlüğü rolünü temsil eden devlet 

başkanının tarafsız ve partiler üstü olması nedeniyle parlamento-hükümet arasındaki siyasal 

mücadelelerde ılımlaştırıcı, arabulucu ve hakem rolleri vardır. Türkiye’de 1961 anayasasıyla 

birlikte geçilen parlamenter sistemde tarafsız ve partiler üstü bir konumda olan cumhurbaşkanı, 

düalist yapıdaki yürütmede daha çok temsili görevler üstlenirken yürütmenin icrai kanadını 

bakanlar kurulu oluşturmaktaydı. 2017 yılında sistem değişikliğine giden Türkiye’de 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da Türk tipi başkanlık sistemine geçilmiş ve bu sistemde 

tarafsız ve partiler üstü cumhurbaşkanı yerine partili cumhurbaşkanına yürütme yetkisi tek 

başına verildiği için bakanlar kurulu yoktur. 

Bu çalışmada yürütmenin tek kanadını oluşturan ve eskiye nazaran daha fazla yetki ve 

sorumluluk ile donatılan Cumhurbaşkanlığı için cumhurbaşkanı aday olma kriterlerinden yaş 

kriterine dünyadan örnekler verilmiş hemen ardından Türk anayasalarındaki devlet başkanı 

aday olma ve seçilmedeki yaş kriterine yer verildikten sonra bu kriterin alt sınırı ve üst sınırı 

tartışılmıştır. 

1. Devlet Başkanlığına Aday Olmada Yaş Kriterine Dünyadan Örnekler 

Devlet başkanı seçilmek için en çok rastlanan şartlardan birisi yaştır. Bazı ülkelerde devlet 

başkanı seçilmek için belli bir yaşı doldurmuş olmak gerekmektedir. Örneğin 1878 ABD 

Anayasası, 1929 Avusturya Anayasası (md. 60/3), 1944 İzlanda anayasası (md.4), 1976 

Portekiz Anayasası (md. 125), 35 yaşını doldurmuş olmayı; 1949 Alman Anayasası (md. 54/4), 

1975 Yunan Anayasası (md. 31) ve 1982 Türk Anayasası (md. 101), 40 yaşını doldurmuş 

olmayı; 1947 İtalyan Anayasası (md. 84) ise 50 yaşın doldurmuş olmayı aramaktadır.  Fransa 
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İsrail ve Finlandiya gibi bazı ülkelerde ise seçme yaşı aynı zamanda seçilme yaşı olarak da 

kabul edildiğinden yaş kriteri aramayan ülkelerdendir (Gözler,2020b: 56). Örneğin Fransa’da 

cumhurbaşkanı adayı olma için 18 yaşından gün almış olma şartı vardır. Ancak diğer 

seçimlerden farklı olarak özellikle hayalperest adaylıkları engellemek için bir destekçi şartı 

getirilmiştir. Buna göre aday olabilmek için en fazla 1/10’u belli bir yerel bölgeden olmak üzere 

en az 30 yerel bölgeden toplamda 500’den az olmamak kaydıyla yerel veya ulusal temsilcinin 

desteğine sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı olmak için 

aranan yaş şartı krallıklarda yoktur. Krallıklarda veraset veya intikal yoluyla tahta geçme vardır. 

Bu yüzden kral olmanın yaşı da yoktur. Bu durum İngiltere’de “kral hiçbir zaman küçük 

değildir”.  özdeyişiyle açıklanmaktadır. 

2. Türk Anayasalarında Devlet Başkanı Adaylık Yaşı Kriteri 

İlk Türk-Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esaside saltanat “Saltanatı Seniye-i Osmaniye… 

Sülale-i ali Osmandan usul-i kadimesi veçhile ekber evlada aittir”. Hükmü uyarınca ekber evlat 

sistemi benimsenmiş ve padişahın ölümü veya tahttan indirilmesi halinde yerine hanedanlığın 

en yaşlı erkek üyesi tahta geçmekteydi. Monark yapıya sahip Osmanlı Devleti’nde,  Kanun-i 

Esaside devlet başkanının görev süresi ve demokratik yollarla seçimine dönük bir hüküm 

bulunmamaktaydı. Padişahın ölümü veya tahttan indirilmesi halinde padişahın en büyük erkek 

evladı değil hanedanın en yaşlı erkek üyesi tahta geçmekteydi. 

1921 Teşkilat-ı Esasiyesi ve 1924 Teşkilat-ı Esasiyesinde cumhurbaşkanı olmak için özel 

nitelikler aranmamış seçilebilmek için meclis üyeliği yeterli görülmüştür. 1961 anayasasına 

(md. 95) göre cumhurbaşkanın TBMM üyesi olması yanında 40 yaşını doldurmuş olma şartı 

eklenmiştir. 1982 anayasasına (md. 101) göre ise bir önceki anayasada var olan yaş şartı 

korunmuştur. Ancak cumhurbaşkanın meclis dışından seçilmesini öngören bir düzenleme de 

yapılmıştır. 

3. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Seçilme Yaşının Değerlendirilmesi 

Parlamenter sistemde geçerli olan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aynen korunan 

Cumhurbaşkanlığı adaylık yaşı kriteri (40 yaş), kanımızca cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 

için çok fazladır. Nitekim Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk 42, İsmet İnönü 54 yaşında 

cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştur. 1961 anayasası ile geçilen parlamenter sistemde 

hemen hemen tüm cumhurbaşkanları 60 yaşından sonra koltuğa oturmuştur. Türkiye’de 

anayasa yapım sürecinde cumhurbaşkanı yaşını düzenleyen maddeler doğrudan 

tartışılmamıştır. Ancak yeniden seçilme şartını düzenleyen maddeler görüşülürken 
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cumhurbaşkanlarının adaylık ya da yeniden seçilme yaşı tartışma konusu olmuştur. Örneğin 

1961 anayasa tasarısı tartışılırken sadece arka arkaya görev yasağı olması ve birden fazla 

seçilememe yasağının olmaması “yaşı ilerlemiş cumhurbaşkanı” sorununu oluşturacağı 

gündeme gelmiştir. Arka arkaya göreve gelme yasağı yerine iki defa göreve gelme şeklinde 

yasağın düzenlenmesi gerektiğinin yeterli olacağını düşünen Danışma Meclisi üyesi Abdülbaki 

Cebeci şöyle savunmuştur (Şirin, 2021): 

"Cumhurbaşkanı 7 sene için seçiliyor. 7 sene oldukça uzun ve yeterli bir 

süredir. Devlet Başkanının tarafsızlığını sürdürmesi bakımından bir defa 

seçilmesi esas tutulmalıdır. Bu suretle yaş sorunu da önceden karşılanmış 

olur. Cumhurbaşkanlarının ortalama 60 yaşlarında bu göreve 

seçilebileceklerini mümkün ve muhtemel görüyorum. Her ne kadar Atatürk 

42 yaşında, İsmet İnönü 54 yaşında Cumhurbaşkanlığına seçmişlerse de 

birisi Devletin Kurucusu, ikincisi onun en yakın çalışma arkadaşıdır. Bu iki 

millî Kahraman istisna edilirse, daha sonraki dört Cumhurbaşkanı 60 yaşın 

bir hayli üstünde bu göreve seçilmişlerdir. Ortalama 60 yaşında bile seçilen 

bir Cumhurbaşkanı, 67 yaşında süresini bitirir. Tasarıya göre müteakip 

dönemde seçilemeyecektir. Demek ki, metne göre ancak 74 yaşında ikinci kez 

seçilebilecektir; ama 7 senelik dönemi bitirdiğinde yaşı 81 olacaktır. Şimdiye 

kadar yaşlı Cumhurbaşkanlarının dış memleketlere yapacağı zorunlu 

ziyaretleri dahi yerine getiremediği düşünülürse, Cumhurbaşkanlarının 

sadece bir dönem için seçilebilmeleri yolundaki önerimi destekleyeceğinizi 

umar, Sayın Başkanıma ve değerli arkadaşlarıma saygılar sunarım." 

Cebeci'nin savunduğu bu sözler "insan ömründe 14 yılın uzun sürdüğü ve ikinci yedi yıllık 

süreçte ilk dönem performansın gösterilmesinin biyolojikman mümkün olmadığı" gibi 

gerekçeler ile destek toplamıştır. Parlamenter sistemde daha temsili bir makam olan 

cumhurbaşkanlığında bile yaşlı cumhurbaşkanları, bazı zorunlu görevleri dahi yerine 

getirememektedir. Türkiye’nin mevcut hükümet sisteminde çok fazla yetki ve sorumluluklarla 

donatılmış bir cumhurbaşkanın, sadece zihinsel olarak değil fiziksel olarak da aktif olması 

gerektiğinden, çok fazla yaşlı olmaması durumunda görevini daha iyi yapacağı 

düşünülmektedir. Üstelik Fransız anayasasında olduğu gibi bizde de hayalperest gençlerin 

göreve gelmesini engelleyecek adaylık kriketleri vardır. Örneğin 1982 anayasasının 101’nci 

maddesinde adaylık şartı olarak siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde tek başına 

veya birlikte en az %5 oy almış siyasi partiler ya da yüz bin seçmenin imzası şartı getirilmiş 

olması hayalperest14 gençlerin aday olmasını zaten engelleyecektir. Her ne kadar anti 

demokratik ülkeler olsalar da bazı Afrika ülkelerindeki devlet başkanı olma üst yaş sınırı da 

tartışılabilir. Afrika ülkelerinde zaman zaman bu sınır değiştirilse de devlet başkanlığına 

                                                            
14 Burada belirtilen hayalperest kavramından gereğinden fazla hayalci kişiler kastedilmektedir.  Yoksa hayal 
kurmak önemli bir meziyettir. Hayalperest olmayan kişiden kasıt ayakları yere basan bireydir. 
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adaylık için 75 veya daha fazla üst yaş sınırı getiren anayasalar mevcuttur. Eğer Türkiye’de 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek ise üst yaş sınırı da kanımızca tartışmaya 

açılmalıdır. 

Öte yandan yine bazı Afrika ülkelerinde ve 1787 tarihli ABD Anayasasında devlet başkanlığı 

makamının babadan oğula geçmesini engellemek için alt yaş sınırı 35 olarak belirlendiği 

görülmektedir. Afrika ülkelerinde bu alt yaş sınırı yerleşik bir demokrasi olmadığı için mantıklı 

görülmektedir. 1787 tarihli ABD Anayasası yapım sürecinde ise ABD’liler, İngiliz 

aristokratlarının seçimi manipüle ederek iktidarı ele geçirmelerinden hatta satın almalarından 

korkuyorlardı. Ayrıca adaylık kriteri olarak 35 yaş şartı getirerek iktidarın monarklarda olduğu 

gibi babadan oğula geçmesini engellemek istiyorlardı. Ancak demokratik bir hukuk devleti olan 

Türkiye’de, yaş kriterinin aşağıya çekilmesi monarşilerde olduğu devlet başkanlığının babadan 

oğula intikal etmesi söz konusu değildir. 

SONUÇ 

Türkiye’de 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ya 

da bazı çevrelerce Türk Tipi Başkanlık Sistemi olarak ifade edilen sistem kabul edilmiştir. Bu 

sistemde bazı konular tartışmaya açılmış ama mevcut cumhurbaşkanının üçüncü kez aday 

olması ve çok fazla yetki ve sorumluluk verilen cumhurbaşkanının adaylık şartı olarak alt yaş 

sınırı ve üst yaş sınırı tartışılmamıştır. Bazı yönleriyle parlamenter sistemleri bazı yönleriyle de 

başkanlık sistemlerini anımsatan bu sistemde Türkiye şartlarına uymayan başka anayasalardan 

ithal edilen konular tartışmaya açılmıştır. Örneğin 2017 yılındaki anayasa değişikliği 

görüşmelerinde 101’nci maddeye eklenmesi istenilen teklifte kes kopyala yapıştır anlayışıyla 

cumhurbaşkanı adaylık şartında “doğuştan Türk vatandaşı olanlar” ibaresi tartışılmış ve “Türk 

vatandaşları” şeklinde düzeltilmiştir. ABD anayasasında doğuştan ABD vatandaşı olanlar 

hükmünün sebebi ABD’lilerin, İngiliz aristokratlarının seçimi manipüle ederek iktidarı ele 

geçirmelerinden hatta satın almalarından korkmalarıydı. Anayasa değişikliğinde bu gibi kes 

kopyala yapıştır yerine özgün olduğu iddia edilen ve bazı yönleriyle parlamenter sistemi bazı 

yönleriyle başkanlık sistemini andıran bu sistemde “yaş” gibi adaylık kriterleri etraflıca 

tartışılabilirdi. Çünkü çok fazla yetki ve sorumluluk verilen bir makama gelecek kişinin zinde 

ve dinamik olması elzemdir. Bu nedenle adaylık kriterinde yaş sınırın alt ve üst sınırı makul 

ölçüde belirlenmesi yerinde olacağı düşünülmektedir.   
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ABSTRACT  

The change caused by Industry 4.0 technologies has fundamentally changed micro, small and 

medium-sized businesses. The aim of the study is to identify the factors that influenced the 

introduction and use of Industry 4.0 technologies among micro, small and medium-sized 

enterprises in Hungary. The article examines two aspects. Firstyl, it identifies the factors that 

motivated owners to adopt and use Industry 4.0 technologies in terms of human resources and 

secondly, explores how these technologies affect knowledge sharing and knowledge capture 

within the organization. The research was conducted in 2021 with the participation of the 

leaders of 111 Hungarian micro, small and medium-sized enterprises. The analysis is based on 

the quantitative methodology used, and both descriptive and inferential statistics were used. 

The two hypotheses set up at the beginning of my dissertation are the following: 

1. How industry 4.0 technologies are used to support human resources. 

2. The effectiveness of knowledge sharing, and the possibility of knowledge recording 

methods are created by the introduction of Industry 4.0 technologies. The research confirmed 

that the introduction of Industry 4.0 technologies in the SME sector is intended to support 

human resources. The analysis reveals that in the case of Hungarian SMEs, the introduction of 

Industry 4.0 technologies has created the methodological and technical background of 

knowledge recording, thus knowledge sharing has become more effective. The originality of 

my research is given by the fact that, to the best of my knowledge, this is the first research 

which examines the relationship between Industry 4.0 technologies and these three aspects in  

the case of Hungarian SMEs. During the period under review, the COVID19 pandemic raged 

in Hungary and around the world, which also had a huge impact on the SME sector. From a 

practical point of view, the research primarily provides useful information to business leaders 

in the micro, small and medium-sized sector on the introduction and application of knowledge 

sharing and consolidation solutions related to the implementation of Industry 4.0 technologies, 

and on the impact on human resources. 

Keywords: Industry 4.0, human resource, knowledge sharing, knowledge storing 
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INTRODUCTION 

The ongoing Fourth Industrial Revolution poses a number of technological, organizational, and 

managerial challenges for manufacturing and service companies alike. Most companies today 

recognize the expected impact of Industry 4.0, but SMEs are generally less prepared for new 

technologies and expectations (Smit et al., 2016). 

In my research, I carry out an analysis of micro, small and medium-sized enterprises 

(hereinafter: SMEs) in order to find out their readiness for Industry 4.0. I chose this sector 

because Hungarian studies have largely dealt with multinational companies, with little research 

focused on this sector. Previously, there have been many publications on Industry 4.0 

technologies at the multinational enterprise level (Telukdarie et al., 2018; Nagy, 2019), whereas 

only a few have addressed the topic from an SME perspective, most of them from a technology 

perspective rather than a human perspective. 

My research questions are: 

1. In terms of human resources, what factors motivate SME owners to adopt and use 

Industry 4.0 technologies? 

2. How do Industry 4.0 technologies affect the sharing and consolidation of knowledge 

within the organization in the case of Hungarian SMEs? 

Literature review 

In the literature review, I describe the factors of my study, first in Industry 4.0, then in the age 

of Industry 4.0, human resources and knowledge management. 

Industry 4.0 

Industry 4.0 was first articulated at a German trade fair, the “Hannover Messe 2011” event, 

which was held to strengthen the competitiveness of the German industry (Kagermann et al., 

2013). 

After reviewing the literature, it is visible that there have been many articles and studies on this 

topic in the past few years. The closest to my research is Paprocki’s formulation, which 

articulated the following thoughts on the characteristics of the 4th Industrial Revolution in 

2016: Ensuring shared digitization and constant communication between people themselves, 

people and devices, and the devices themselves; increasingly more complex innovations that 

allow for a gradual increase in the efficiency and effectiveness of socio-economic activity; to 

achieve the development of machines capable of autonomous behavior using artificial 

intelligence. (Paprocki, 2016) 

According to a 2018 study by PricewaterhouseCoopers, Industry 4.0 affects the business world 

in three main areas. The digitization and integration of vertical and horizontal value chains 
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includes cloud computing, mobile devices and IoT (Internet of Things) platforms. The next 

main area is the digitization of product and service offerings, which include augmented reality 

and wearables, multi-level customer interaction and customer profiling, big data and advanced 

algorithms, smart sensors. The third major area of Industry 4.0 is digital business models and 

customer access. These include location technologies, advanced human-machine interfaces, 

authentication and fraud detection, and 3D printing. (PwC, 2018) 

Industry 4.0 and human resources 

Previously, several studies on Industry 4.0 technologies at the multinational enterprise level 

have been published (Telukdarie et al., 2018; Nagy, 2019). Although there have been several 

publications on Industry 4.0 in the SME sector in recent years, researchers have approached the 

topic mostly from a technology oriented perspective, with few experts examining the “human” 

aspect. 

Acatech (2012) thought about the relationship between man and machine as follows. 

Transformation is more workable if the human-machine relationship is designed to ultimately 

result in a positive harmony. It can be concluded from this that the development of Industry 4.0 

technologies should focus on people-centered rather than technology-centric thinking, using 

user-friendly solutions. This process will facilitate the active involvement of the skilled workers 

concerned in the development and re-implementation of SMEs in the networked technology 

plants. Freunhofer thought of the topic as follows: the intelligence of technological systems 

does not replace the ability of people to react flexibly and creatively to unforeseen events 

(Fraunhofer, 2013). Rather, Brödner argues that the practical knowledge or know-how of 

production workers, as well as their reflective and adaptive skills, make Industry 4.0 more 

efficient when paired with machine accuracy and speed (Brödner, 2015). 

Knowledge Management in the Age of Industry 4.0 

In the case of Industry 4.0, as in any other development process, there are stakeholders and 

opponents of its unfolding. Over time, the range of platforms serving traditional professions, 

sectors, and service layers has widened. What exactly is it? Some examples: Uber was founded 

in San Francisco in 2009 and is now available in more than 10,000 cities. This process hinders 

the operation of the taxi profession by losing users from the target audience. Another example 

is Airbnb, founded in San Francisco, California in 2008, an online marketplace for booking 

accommodations online. Today, it is present in more than 191 countries. The operation of the 

company limits the demand for accommodation in hotels to a low level. Due to this, the 

restriction of Airbnb has already taken effect in Hungary, following several foreign cities. 

(Kovács, 2017b) 

735



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Several Hungarian studies cover the relationship between knowledge management and Industry 

4.0. The basic premise is that companies using these technologies are developing more 

dynamically because of faster and more efficient decision-making. Thanks to technologies, it 

is possible to collect, organize and share knowledge. Through all this, knowledge management 

and knowledge sharing become key. The amount of data within a company is growing, coming 

from multiple areas and sources, making it necessary for the company to prioritize data, 

information and knowledge. (Abonyi - Miszlivetz, 2016; Obermayer, 2018) 

(Neumann et al., 2019) believe that Industry 4.0 technologies provide the background for 

knowledge management within an organization. Within a company, for example, using cloud-

based systems makes it easy to share documents, thereby sharing knowledge. Van Ark and co-

authors have highlighted the need to show an increase in investment in knowledge capital in 

productivity statistics, although this is a long and time-consuming process. (Van Ark et al, 

2016) 

Hypotheses 

Based on the examined literature, I formulate the following hypotheses: 

1. Industry 4.0 technologies are used to support human resources. 

2. The introduction of Industry 4.0 technologies will create the effectiveness of knowledge 

sharing and the possibilities of knowledge recording methods. 

Research 

The aim of the exploratory research is to assess the readiness and maturity of Hungarian SMEs 

by two aspects based on the responses of Hungarian SME managers. The study provides a 

comprehensive picture of knowledge sharing and knowledge capture through the introduction 

of technologies, as well as the impact on human resources in addition to their application. I 

evaluated the responses with qualitative methods. 

The analytical focus of my research is micro, small and medium-sized companies with their 

registered office in Hungary. The basis for grouping is the XXXIV. Act on Small and Medium-

sized Enterprises and their Support. I used a categorization in accordance with the law, paying 

particular attention to public data. I consider as public data those that are available on the 

website https://www.nemzeticegtar.hu/ without payment restrictions. Given that among the 

SME classification criteria, headcount and annual net sales are only public data, I have 

considered these two restrictive requirements. 

So the units of analysis are: 

 Micro-enterprise 

 Small business 
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 Medium enterprise 

I sent the research questionnaire to 441 Hungarian SMEs by e-mail. 

The final questionnaire consists of two main parts, with a total of 15 questions. The company-

specific questions follow the questions on Industry 4.0 Technologies. 

After the introduction on the opening page, which briefly describes the research, the first unit 

of the questionnaire begins on the second page, where the questions are answered, which will 

ultimately support / refute the hypotheses. This unit consists of 8 closed-ended questions, most 

of which ask the respondent on a likert scale to rate or explain their position, in addition to 

single and multiple-choice questions in this part of the questionnaire. After answering the 

questions on Industry 4.0, the questionnaire was directed to the next page of the questionnaire, 

where general questions concerning the company were located. There were 6 closed and 1 open 

questions on this page. The questionnaire contains a total of 15 questions, of which 14 are 

mandatory. After filling in the second page, I directed the filler to a closing page, during which 

I thanked you for filling it in and indicated my contact details. 

The questionnaire was tested several times by independent people prior to posting, during which 

time was completed. Based on these, I determined the average filling time (10 minutes). 

 

Quantitative methods of research 

In the data analysis part of my research, I performed a cross-tabulation analysis. This method 

of analysis is widespread and easy to interpret, examining the relationship between two or more 

variables. In cross-tabulation analysis, the user looks for the answer to whether two nominal or 

ordinal variables are related to each other. (Sajtos - Mitev, 2007) 

In the following, I present the analysis methods I used in the data analysis. 

Pearson's χ2 statistics 

The Pearson's χ2 statistic measures the statistical significance of the relationship between two 

variables. Based on the indicator, it can be determined whether there is a statistical correlation 

between the two variables analyzed. (Sajtos - Mitev, 2007) 

Cramer's V 

Cramer’s V indicator is an association indicator that shows the closeness of the relationship 

between two nominal variables. (Sajtos - Mitev, 2007) 

Evaluation of research results 

A total of 132 questionnaires were received of which 111 companies were members of the 

target group of my analysis, the SME sector. In terms of the size of the organizations, 31 were 
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micro-enterprises, 28 small enterprises, 52 medium-sized enterprises, 45 manufacturers and 66 

service companies. 

Analysis from a human resource support perspective 

One question in the research questionnaire addresses the purpose of introducing the listed 

Industry 4.0 technology, supporting the work of employees, or replacing the work of 

employees. I conducted a significance test between these responses and the frequency of use of 

specific technologies. Overall, I found a strong or moderate significant relationship between 

the prevalence of the use of Industry 4.0 technologies and support for employee work, and the 

prevalence of the use of Industry 4.0 technologies and the replacement of employee work. 

The graph below illustrates how many companies have implemented each technology for these 

two named purposes. The figure is an excellent illustration of how technologies, apart from one 

technology, are being strongly introduced to support the work of employees. 

 
1. figure: Support and replacement of human resources - Application of Industry 4.0 

Source: SPSS software analysis; own editing 

 

The research topic also included a sentence supplementary question, which is as follows: 

Employees typically introduced new technology… To complete the sentence, the indicated 

terms had to be evaluated on a scale. The respondent rated the sentence endings on a scale of 1 

to 6, with the answer I cannot judge. I coded the answers given on the scale as positive and 

negative attitudes towards the introduction of the new technology, so the figure below shows 

this distribution. 
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2. figure: Employees typically introduce new technology… 

Source: SPSS software analysis; own editing 

 

I determined a negative value of 1-3 in the first two cases and a positive result in 4-6. In the 

case of the following expressions, I associated a positive outcome for 1-3 scale values and a 

negative outcome for 4-6 values. 

Based on the analysis, it has become clear that Industry 4.0 technologies are being used to 

support human resources. 

Analysis from the aspect of knowledge sharing and knowledge recording 

In one of the questions of the survey, namely the reason for the introduction of Industry 4.0 

technology had to be indicated among the options offered. The following could be cited as the 

reasons for the introduction of the given technology: the possibility of knowledge sharing, 

knowledge capture, competitive pressure, partner expectations, the impact of the parent 

company, the emergence of COVID, efficiency gains, cost reductions. When examining this 

aspect, only the possibility of knowledge sharing and knowledge recording is needed. I also 

performed the χ2 trial study in preparation for the Cramer’s V analysis. I cross-tabulated the 

frequency of use of Industry 4.0 technologies with the knowledge sharing opportunity variable 

and the knowledge capture variable. Overall, there is a significant, strong, and moderate 

correlation between the frequency of use of Industry 4.0 technologies and the introduction of 

these technologies for knowledge sharing and consolidation purposes. I also found a moderate 

significant relationship between the frequency of use of Industry 4.0 technology and the ability 

to share knowledge and record knowledge in the case of enterprise management system, 

teamwork applications, big data, data mining, cobot, and production planning and scheduling 

software. I found a significant relationship between the frequency of use of Industry 4.0 

technology and the ability to share knowledge in social media and robot technology. There is a 

moderate correlation between the frequency of use of Industry 4.0 technology and knowledge 
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capture for data collection devices. There is a strong correlation between the frequency of use 

of Industry 4.0 technology and both knowledge sharing and knowledge capture for augmented 

reality and VR devices. 

During my questionnaire, I made two statements related to the knowledge management part. 

These are: "The introduction of new technologies will create opportunities for knowledge 

capture methods." "Knowledge sharing is more effective because of new technology." 

86.46% of the decision-making respondents agreed that the introduction of new technologies 

creates the possibility of methods of knowledge recording, 86.14% say that the introduction of 

new technologies makes knowledge sharing more effective. Based on all this, I conclude that 

the introduction of Industry 4.0 technologies has a positive effect on knowledge sharing within 

the organization. 

The hypothesis that the introduction of Industry 4.0 technologies creates the effectiveness of 

knowledge sharing and the possibility of knowledge recording methods is correct. 

Answering the research questions 

In terms of human resources, what factors motivate SME owners to adopt and use Industry 

4.0 technologies? 

SME owners are motivated by the goal of supporting human resources in the introduction of 

almost all technologies. The only exception is the introduction of robots. The goal is to replace 

67.86% and 39.29% of employees. 

How do Industry 4.0 technologies affect the sharing and consolidation of knowledge within 

the organization in the case of Hungarian SMEs? 

The introduction of Industry 4.0 technologies is having a positive effect on knowledge sharing 

and recording within the organization. 84.46% of respondents agree that the introduction of 

new technologies creates opportunities for knowledge capture methods. 86.14% of respondents 

agreed with the statement that knowledge sharing is more effective due to the introduction of 

new technology. 

 

SUMMARY 

The aim of this research is to present the relationship between Hungarian SMEs and Industry 

4.0 technologies in two aspects. The knowledge sharing and consolidation related to Industry 

4.0 technologies and the impact of the introduction of Industry 4.0 on human resources. 

In this paper, after the analysis of the topic in the literature, I described the aim and methodology 

of the research, formulated hypotheses, and then evaluated the research results. Data were 

analyzed using SPSS statistical software. 
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My hypothesis proved to be correct. So, referring to the analysis, I can state that "Industry 4.0 

technologies are being used to support human resources." and “The introduction of Industry 4.0 

technologies will create the effectiveness of knowledge sharing and the potential for knowledge 

capture methods.”. 
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ÖZET 

Sinan Özbek Hoca'nın ırkçılık üzerine 157 sayfalık eseri felsefenin ana konularını 

kapsamaktadır. Orada ele alınan Irk kavramı, Irk kuramları, Irk Oluşumları Antik Çağ, Antik 

Yunanistan ve Mısır'da Irkçılık Var mıydı, Anti-Semitizm Irkçılık mı?, Irkçılığın Tarihsel ve 

Ekonomik Kökenleri, Irkçılığın Ekonomik Politikası Irkçılık ve Cinsellik, Foucault'da Cinsellik 

ve Güç, Biyo-İktidar , Irkçılık ve Cinsellik Aynı İdeolojidir?, Kadın ve Irkçılık, Irkçılık ve 

Milliyetçilik, Ulus Devlet ve Milliyetçilik, Kitap ve Dil Olarak Meta, Milliyetçilik ve Irk Yeni 

Irkçılık, Fanon ve Kültürel Irkçılık Eleştirisi,  Levi-Strauss'ta Irk ve Kültür, Farklı Irkçılığın 

Yanıltıcı Etkisi, Türkiye'de Irkçılık, Irkçı İdeoloji Aktarılıyor, Türkiye'de Irkçılık, Irkçılık 

Daima Kültüreldir, Akılcıdır, Uygardır, Uygardır Türkiye'de ırkçılık evrensel değildir ve 

zengin kaynakça bu konunun inceliklerini tam olarak ortaya koymaktadır. Tüm bunlardan yola 

çıkarak ırkçılık ve felsefesi ile ilgili bir takım konulara değinmek önemlidir. Bildiğiniz gibi 

erken insan topluluklarının oluşumundan bu yana aileye, topluma, kabileye ve ülkeye bağlılık, 

onları düşünmek ve hatta onlar uğruna ölmek gibi konular olmuştur. Ancak herhangi bir halk, 

dil, din, kabile, klan vb. bu tür anlamların diğerlerine üstün gelmesi ve onlara hakim olması 

önemli olduğu gibi, demokratik olmayan sorunlar yalnız 17. yüzyıldan sonra  Avrupa'nın 

sömürge devletlerinde ortaya çıkmıştır. Irkın kendisi, türlerin büyük biyolojik farklılıklara göre 

bölünmesidir, oysa ırk olarak bilinenler arasındaki farklar kendi içlerindeki farklılıklardan çok 

daha fazladır ve şimdi bilim aksini kanıtlıyor. Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları 

ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın olarak kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe 

uzun süredir eşit olarak kullanılmaktadır. "Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda 

kullanılır: bir grup insanın önemli veya yerli olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi 

(örneğin, ortak ata veya ortak davranış). Bu nedenle, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların 

ırksal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki 

ayrımcılığı tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: İrkçılık, Teori, Pratikte, Irk ve etnik kavramları 
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ARTICLE ABOUT THE BOOK RACISM IN THEORY AND PRACTICE 

 

 

ABSTRACT 

Sinan Uzbek Hoca's 157-page work on racism covers the main themes of philosophy. The 

Concept of Race, Race Theories, Race Formations Ancient Age, Ancient Greece and Egypt 

Was Racism, Anti-Semitism Was Racism ?, Historical and Economic Roots of Racism, The 

Economic Policy of Racism is Racism and Sexuality, Sexuality and Power, Bio-Power, Racism 

and Sexuality in Foucault ?, Women and Racism, Racism and Nationalism, Nation State and 

Nationalism, Book and Language Fanon and Cultural Racism Elections, Race and Culture in 

Levi-Strauss, The Misleading Influence of Different Racism, Racism in Turkey, Racist 

Ideology Transferred, Racism in Turkey, Racism is always Cultured, It is clever, it is Uyghur, 

it is ingenious, it is ingenious, it is ingenious in Turkey.  Based on all these, it is important to 

touch on a number of issues related to racism and its philosophy. As you know, since the 

formation of early human societies, there have been issues such as devotion to family, society, 

tribe and country, thinking about them and even dying for them. But any people, language, 

religion, tribe, clan etc. While it is important that such meanings prevail over and dominate 

others, non-democratic problems have arisen only in the colonial states of Europe after the 17th 

century. Race itself is the division of species by major biological differences, whereas the 

differences between what are known as races are much greater than differences within 

themselves, and science now proves otherwise. as racial or not. Although the concepts of race 

and ethnicity are treated separately in contemporary social science, the two terms are widely 

used and have long been used equally in the ancient social science literature. "Ethnicity" is 

traditionally used in a related sense of "race": the division of a group of people according to 

qualities likely to be important or indigenous (for example, common ancestry or common 

behavior). Therefore, racism and racial discrimination are used to describe discrimination on 

ethnic or cultural basis, regardless of whether these differences are defined as racial or not. 

Key Words: Racism, Theory, Practice, Race and ethnic concepts 

 

  

745



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Giriş 

Sinan Özbek Hoca'nın ırkçılık üzerine 157 sayfalık eseri felsefenin ana konularını 

kapsamaktadır. Orada ele alınan Irk kavramı, Irk kuramları, Irk Oluşumları Antik Çağ, Antik 

Yunanistan ve Mısır'da Irkçılık Var mıydı, Anti-Semitizm Irkçılık mı?, Irkçılığın Tarihsel ve 

Ekonomik Kökenleri, Irkçılığın Ekonomik Politikası Irkçılık ve Cinsellik, Foucault'da Cinsellik 

ve Güç, Biyo-İktidar , Irkçılık ve Cinsellik Aynı İdeolojidir?, Kadın ve Irkçılık, Irkçılık ve 

Milliyetçilik, Ulus Devlet ve Milliyetçilik, Kitap ve Dil Olarak Meta, Milliyetçilik ve Irk Yeni 

Irkçılık, Fanon ve Kültürel Irkçılık Eleştirisi, Levi-Strauss'ta Irk ve Kültür, Farklı Irkçılığın 

Yanıltıcı Etkisi, Türkiye'de Irkçılık, Irkçı İdeoloji Aktarılıyor, Türkiye'de Irkçılık, Irkçılık 

Daima Kültüreldir, Akılcıdır, Uygardır, Uygardır Türkiye'de ırkçılık evrensel değildir ve 

zengin kaynakça bu konunun inceliklerini tam olarak ortaya koymaktadır. 

Tüm bunlardan yola çıkarak ırkçılık ve felsefesi ile ilgili bir takım konulara değinmek 

önemlidir. Bildiğiniz gibi erken insan topluluklarının oluşumundan bu yana aileye, topluma, 

kabileye ve ülkeye bağlılık, onları düşünmek ve hatta onlar uğruna ölmek gibi konular 

olmuştur. Ancak herhangi bir halk, dil, din, kabile, klan vb. bu tür anlamların diğerlerine üstün 

gelmesi ve onlara hakim olması önemli olduğu gibi, demokratik olmayan sorunlar yalnız17. 

yüzyıldan sonra  Avrupa'nın sömürge devletlerinde ortaya çıkmıştır. 

Onların anlayışına göre, sömürgeleştirmeye çalıştıkları Doğu ve Afrika halkları, bir anlamda, 

"harika kültüre, geçmişe ve yeteneklere sahip olan Avrupa'nın soylu halklarından genetik, 

entelektüel, kültürel ve görsel olarak daha aşağıydılar. "Bu konuda Avrupalı bilim adamlarının 

hayvandan insana, insan özelliklerinden ırka, dilden ırka, ırktan siyasete başlıklı araştırmalarına 

bakmakta fayda var. 

 

YÖNTEM 

Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe uzun süredir eşit olarak kullanılmaktadır. 

"Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda kullanılır: bir grup insanın önemli veya 

yerli olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi (örneğin, ortak ata veya ortak davranış). Bu 

nedenle, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların ırksal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına 

bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki ayrımcılığı tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi'ne göre, "ırksal" ve "etnik" terimleri arasında 

hiçbir fark yoktur. BM Sözleşmesi, ırk ayrımcılığının bilimsel olarak yanlış, ahlaki olarak 

kınanmış, sosyal olarak adaletsiz ve tehlikeli olduğu sonucuna varıyor. Sözleşme, teoride veya 

pratikte hiçbir yerde ırk ayrımcılığının temeli olmadığını belirtmektedir. "Irk ayrımcılığı" 
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terimi, herhangi bir ayrım, dışlama anlamına gelen siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya 

kamusal yaşamın diğer herhangi bir alanında insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, 

kullanılması veya kullanılmasının yürürlükten kaldırılmasının veya etkilenmesinin amacı veya 

etkisi anlamına gelir. 

Batı'nın sömürge politikasının gelişmesinde büyük rol oynayan ilk seyahatnamelerde Doğu 

dünyası hakkında yayınlanan bilgilerin tarihi ve siyasi önemiinkar edilemezdir. Dolayısıyla 

seyyahların eserlerinde yayınlanan sosyo-ekonomik durum tasvirlerinin yanı sıra Doğulu 

nüfusun fizyolojik özellikleri ve gelenekleri hakkında doğru olmayan rivayetler, şüphesiz Batı 

toplumunda Doğulu nüfus hakkında farklı görüşlere ve olumsuz algılara yol açmıştır [s.23]. 

Örneğin Christophe Columbus'a göre, Amerikan halkının "Karayipler" olarak adlandırdığı 

insan eti yemesi konusu, Batı toplumunda Doğu'ya karşı olumsuz bir tavır oluşmasına neden 

olmuştur. Terim yavaş yavaş "Kanibal" şeklini almış ve bir dizi gezgin tarafından Güney 

Amerika ve Afrika'nın yerlileri şu şekilde isimlendirilmişti. [s. 24]. 

O zamandan beri insanlar üzerinde fizyolojik, antropolojik ve etnolojik araştırmalar başladı. 

Fransız doktor Francois Bernier'in Asyalı halkların görünümü üzerine yaptığı bir araştırmada 

üç hisseye ayırdığı coğrafi bölgede Avrupalılar, siyahlar ve Moğollar olmak üzere üç ırkın 

yaşadığını iddia etti. Irkçı ideolojileri yansıtan teorilerin temelinde, bitki ve hayvanların 

görünüşünü inceleyen Batılı bilim adamlarının görüşleri yatmaktadır [s.27]. 

Fransız bir zoolog olan Georg De Buffon, Avrupalıların en üstün ırk olduğunu, Asyalıların ve 

Afrikalıların en aşağı ırk olduğunu iddia etti. Irkçılık iddiaları, Fransız reformcu F. Voltaire ve 

filozof E. Kant'ın düşüncelerine de yansımıştır. Voltaire insan türünün "aşağı ırkının" 

hayvanlara daha yakın olduğuna inanıyordu. E. Kant, tüm insanların ortak bir ataya sahip 

olduğunu ve dünya nüfusunun çevre koşullarına göre beyaz, kırmızı, siyah ve sarı ırklara 

ayrıldığını iddia etmiştir [s.31-32].15 

  

                                                            
15Ruvasani Şapur, Nadorosti Farziyahaye Nejade Arya, Sami ve Türk, Tehran, İntişarate İttalaat, 1380, s. 234. 
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BULGULAR 

Sosyologlar genellikle "ırkı" sosyal bir yapı olarak kabul ederler. Bu, ırk ve ırkçılık 

kavramlarının gözlemlenen biyolojik özelliklere dayanmasına rağmen, bu gözlemlere dayalı ırk 

hakkında herhangi bir sonucun kültürel ideolojilerden etkilendiği anlamına gelir. Bir ideoloji 

olarak ırkçılık toplumda hem bireysel hem de kurumsal düzeyde mevcuttur. Irk ayrımcılığı, 

birinin ırkına ve etnik kökenine dayalı olarak özel bir şekilde muamele edilmesidir. Bu olumsuz 

fenomene genellikle ırkçılık denir ve uluslararası dilde rasyonalizm veya ırkçılık olarak ifade 

edilir. Terim genellikle tam bir ayrımcılık olarak anlaşılır; bu, bir ulusun üyelerine diğer sosyal 

gruplara zarar verecek şekilde davranmak anlamına gelir. Irk ayrımcılığı genellikle barınma ve 

istihdam sağlanmasında kendini gösterir ve bu, bazen mahkemede kanıtlamak zor olsa da, çoğu 

modern toplumda yasa dışıdır. Irkın kendisi, türlerin büyük biyolojik farklılıklara göre 

bölünmesidir, oysa ırk olarak bilinenler arasındaki farklar kendi içlerindeki farklılıklardan çok 

daha fazladır ve şimdi bilim aksini kanıtlıyor. Irkın alt türlere bölünmesinin tanımı, çok sayıda 

bitki ve hayvan arasında genellikle yararlı olduğundan, bu eksiklikler çok az önemlidir.Tür 

birleşmeleri her zaman birbirinin içinde erimiş, popülasyonlar arasındaki biyolojik farklılıklar 

önemsizleşmiş ve iç çeşitliliği andırmaya başlamıştır. Geleneksel "ırkçı" sınıflandırmalar 

genellikle cilt veya saç tipi gibi dış özellikleri vurgular, ancak diğer genetik ayrımlar, kan 

grupları veya enzim farklılıklarıyla ilgili olarak yüzeysel özelliklere dayanan klasik kategorilere 

daha yakın bir yaklaşım olma eğilimindedir. 

Tarihsel olarak insanların biolojik özelliklerinin tarihi-sosyal araştırmalara konu olmasında, bu 

özelliklerin ırkçılık meselelerine çevrilmesinde ve ari ırk teorisinin ortaya çıkmasında Karl G. 

Garus, Cherstoph Meiners, Friedrich Hegel, John C. Bluntschli, Arthur Graf Von Gobineau, 

Friedrich Nitzsche, Tedodor Herzl, Max Weber, Stewart Chembrlin ve Adolf Hitler gibi Batılı 

bilim adamları ve politikacılar önemli roller oynamışlardır. A. Gobineau (1816-1882), ırk ve 

ırkçılık faktörünü evrensel tarihin açıklanmasında en temel ve anahtar faktör olarak gördü. J. 

Bluntschli, 1875 yılında yayınlanan bir makalesinde, beyaz ırkın arı kolunun insan türünün en 

üstün grubu olduğunu, diğer halkların ise aşağı olduğunu belirtmiştir. J. Bluntschli'ye göre, 

dünya gücü yalnızca beyaz Aryan halklarının ailelerine Tanrı tarafından verilmiştir [s.46-47]. 

Ancak, İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetli felaketleri ve yirminci yüzyılın sonlarında genetik 

araştırmaların kesin sonuçları, ırkçılık ve Aryan teorisinin temelsiz olduğunu kanıtladı [ss.184-

189]. İnsan cinsiyetinin genetik olarak bölündüğü farklı haplogruplar arasında temel bir genetik 

farklılık olmadığı genetikçiler tarafından doğrulanmıştır [s.8].16 

                                                            
16Ruvasani Şapur, Nadorosti Farziyahaye Nejade Arya, Sami ve Türk, Tehran, İntişarate İttalaat, 1380, s. 
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Fransız antropolog C. Levi Strauss, 1952'de UNESCO'nun isteği üzerine, dünyadaki ırkçılık 

sorunu üzerine, ırkçılık sorununun sonuçlarını derinden eleştiren "Irk ve Tarih" adlı bir kitap 

yazdı. Ayrıca A. Gobineao'nun ortaya koyduğu yanlış anlamaları da eleştirdi ve antropologların 

tarihsel hatalarını ortaya koydu. Yazar şöyle demektedir: “Antropolojinin ilk günahı, modern 

genetik biliminin şüphe duyduğu durumlarda, farklı ırkların doğal farklılıklarını insan 

kültürünün sosyal ve ruhsal yönleriyle karıştırmasıdır. Gobineao, bu günaha girerek öyle bir 

yola girmiştir ki, yanlış bir bilimsel meseleyle gerçekleştirilen tüm sömürgecilik ve ayrımcılık 

eylemlerinin sonuçlarını tasdik etmiştir [s.8].17 Dilsel konuları ırkçı ideolojilerle 

ilişkilendirmeye çalışan Avrupalı bilim adamları Christoph Mainers (1747-1810) ve Friedrich 

Schlegel'in araştırması büyük önem taşımaktadır. Bu yazarların eserlerinde ilk kez dil, ırk ve 

millet kavramları arasındaki derin bağı kanıtlamak için birçok girişimde bulunulmuştur. 

F.Schlegel, farklı dillerdeki benzer kelimelerin köken ve yapısından yola çıkarak Germen 

kavimleri (Almanlar) ile İranlılar (Persler) arasında kan bağı olduğuna inanmış ve Asya'da 

yaşayan Aryanların atalarını bulmaya çalışmıştır. "Asya'da yaşamış olan Alman atamızı Aria 

adıyla düşünmeli ve aramalıyız" diye yazıyordu [s.75]. 

Rönesans'tan sonra kesin bilimler alanında edinilen teorilerin bir anlamda beşeri bilimlerin 

yolunu açtığını ve sömürgeci güçlerin bir etki silahı haline geldiğini belirtmek gerekir. 

Sömürgeci Batılı güçler, Doğu'da hedefledikleri ülkelere nüfuz etmek için yarattıkları ırkçılık, 

dilbilim ve tarih yazımı fikirlerine güvendiler. Şarkiyat Araştırmaları adı altında Doğu ülkeleri 

üzerinde araştırma yapan Alman, İngiliz, Rus, Fransız, Amerikalı, Kanadalı, Belçikalı, Norveçli 

ve Çekoslovak bilim adamları tarafından yürütülen arkeolojik, dilsel, tarihi, dini vb. çalışmalar 

bir anlamda, sahadaki faaliyetleri Doğu dünyasının doğal ve geleneksel gelişim dinamiklerini 

temelden değiştirmiştir. Doğu bölgelerinin coğrafi birimlerinin tarihinin incelenmesi ilk olarak 

Alman oryantalistleri tarafından başlatıldı. Pers nüfusunun yazıtları, tarihi anıtları, Fars 

edebiyatı ve etnogenezi hakkında araştırmalar yapan Adam Oleariyus, Fredrik K.Anderias, 

Herman Ette, Eberhard Schrader, Ernest Dietz, Fredrik F. Eshpigel. , “Ernest E. Herzfeld”, 

“ Durty Bliske”, “Paul Schwartz”, “Anne M. Schimel”, “Paul Rust”, “Carsten Nipbur”, “Hans 

H. Scheder”, “Rudiger Schmidt”, “Hiyd M Cox, Christian Bartholomew  Wilhelm Kayger, 

Georg F. Grotfend, Carl F. Goldner, Ludwik Paul, Joseph Markwart ve Edward Mayer gibi 

bilim adamları onların ardılları  ve yayınladıkları eserler ırkçı düşüncenin oluşumunda ve 

gelişmesinde temel bir rol oynamıştır. İngiliz arkeologlar ve tarihçiler de bu zihniyetin 

oluşmasında önemli rol oynamışlardır. Tarihçiler Cahn Richardson (1740-1795), George 

                                                            
17Claude Levi Strauss, Irk ve Tarih ve Kültür, Metis yayınları, 2016, s. 67. 
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Rawlinson (1812-1902), Richard Nelson Frye (1920-2014), Peter Avery (1923-2008), Roger 

Mervin Savory (1925) -), “David Neil Mac Kenzie” ( 1926-2001), “David Marshall Lang” 

(1924-1999), “David Stronach”, “Denis Wright” (1911-2005), “Arthur John Arberry” (1905-

1969) ), Amelie Kuhrt (1944-), Ann Katherine Lambton (1912-2008), jerry Clinton (1937-

2003) ve diğer tarihçiler ırkçılığın çeşitli yönlerini yansıtmışlardır. Irkçılık ve arıcılık 

ideolojilerinin gelişmesinde öncü rol oynayan Rus ve SSCB tarihçilerinin eserleri de büyük 

önem taşımaktadır. Rus tarihçiler Vasily Abayev, Ilya Paolovich Piotroshfeski, Ivan Kamniski, 

Mikhail Ivanov, Vasily Barthold, Igor Diyakonov, Yuri Aranovich Robinchik, Ignati 

Yulianovich Krachkovsky, Ilya Greshovich Vladimir Minorsky, Nina Viktorna Pigoloskaya, 

Vladimir Lokonin gibi Rus tarihçiler ve Roman büyük ölçüde Sovyet tarih yazımı ekolünün 

kavramlarına uygun olarak, arı ırkı üzerine düzinelerce tarihsel açıdan önemli eser kaleme 

almışlardır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe uzun süredir eşit olarak kullanılmaktadır. 

"Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda kullanılır: bir grup insanın önemli veya 

yerli olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi (örneğin, ortak ata veya ortak davranış). Bu 

nedenle, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların ırksal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına 

bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki ayrımcılığı tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Tüm bunlara rağmen ırkçılık felsefesi ve onunla bağlantılı siyasi akımlar dünya toplumu 

tarafından felsefi bakış açısıyla her zaman kınanmış ve bilim dışı ilkelere dayandığı 

kanıtlanmıştır.Bunun delili Türk ve İslam dünyasında ırkçılığı kınayan kaynaklar ve kişilerdir. 

Örneğin Kuran-ı Kerim Hac Suresi 13. ayette “Ey insanlar! Şüphesiz siz bir erkek ile bir dişiden 

yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve  kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız 

O`na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır.”Rum  süresi 22. ayetinde Tanrı böyle diyor:“O`nun 

kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. 

Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için 

savaşan bizden değildir - Muhammed bin Abdullah irkçılıkla ilgili şöyle buyurmuştur.Irkçılık 

üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir.Türk aydın, siyasetçi ve bilim adamı Ziya 

Gökalp, Türkçülüğün Temelleri adlı kitabında şunları söyledi: Türkçülük, ırkçılık değil, Türk 

milletini yükseltmek demektir". Ziya Gökalp, dinde de sevgiyi esas alır. "Cennet" ümidi ya 

da "cehennem" korkusuyla yapılan tapınmaların çürük ve geçersiz olduğunu şöyle ifade 

etmektedir: "Benim dinimne ümittir, ne korku, Allah’ıma sevdiğimden taparım! 

Ne Cennet, ne Cehennem’den korku almaksızın, vazifemi yaparım." 
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ABSTRACT 

 Happiness has many forms. It can be a success of the materialistic universe, which is money-

oriented. It can be some knowledge, a feeling, and a time devoting to others. Happiness in the 

real world has been considered by prioritizing money. 18Research says that estimated seventy-

five thousand dollars (75,000) income per annum is the thrilling income that brings pleasure 

for day-to-day happiness. But anything above this income does not add to daily happiness. 

Therefore, it has been realized that wealth delivers us joy equal to the purpose of accessing for 

human's minimum requirements (Kittner, 2017). Humans tend to think by having more 

monetary assets purchasing products for much happiness. As a result, it becomes a habit to 

increase pleasure day-to-day, month-to-month and year-to-year. Therefore, a phenomenon of 

joy is created through a randomly rising happiness, called. 19"Hedonic adaption" (Kittner, 

2017). 20Satisfaction in Christianity says that (Rising, 2001) pleasure is always an individual 

protector against all times. It vapours from the material world as a sense of happiness is an 

interruption from higher well-being. Moral rights, therefore, are disassociated from amusement 

if not opposed to it. John Stuart Mill's principles of joy have been familiarized through 

Utilitarianism (John Stuart Mill "The Greatest Happiness Principle.," 2020), while Joseph 

Butler discussed his principles of happiness in Fifteen Sermons (Rising, 2001). Both scholars 

discussed compassion and conscience of the pursuit of happiness. Joy has been addressed by 

the experiment of Harvard's health studies throughout the health and well-being of human 

beings (Solan, 2017). The objective of the paper is the discussion of many ethics of pleasure. 

The paper's outcome provides a thorough knowledge about happiness in various forms and its 

philosophical phenomenon. The methodology has been completed through documentary 

analysis. The feature question of the paper is how do we define happiness?  

Keywords: Pleasure, Hedonic Adaptation Prevention Model, Stoic Christian's Ethics, Harvard 

Study Health and Wellness, Integration and Moral Satisfaction, Butler Fifteen Sermon, John 

Stuart Mills Utilitarianism, Aristotle’s Ethics and Education.  

  

                                                            
18 The Ethics of Happiness. Paragraph 2nd. 

19 The Ethics of Happiness. Paragraph 3rd. 

20 Ethics of Happiness. Paragraph 1st. 
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INTRODUCTİON 

The Greatest Happiness Principle21 Throughout the theory of utilitarianism has shown the 

promotion of happiness for an individual or society (John Stuart Mill "The Greatest Happiness 

Principle.," 2020). Both Mill and Butler and the stoic ideology of Christianity have focused on 

those human beings who must act something that focuses on the joy of pleasure for themselves 

and society for a long-term goal. It can be individual, short-term happiness or universal long-

term happiness but an activity with positivity. 22Mills, Butler, Emmanuel Kant, Stoic 

Christianity, and many classical scholars have expressed their thoughts about the pursuit of 

happiness in humanity, recognized as their ideologies. There are many characteristics of joy, 

such as "well-being" (Ruggeri et al., 2020) which many scholars have described through many 

ways of their understanding and scholarship. Well-being has been described as feeling good 

and functioning well. It is a term that has experienced positive measurement, potentiality, 

contentment, development of self and others. Mills and Butler and the Stoics have deliberated 

the happiness of self and others. Joy has been discussed both physically and morally on both 

large and small content of societal scenarios. Therefore, well-being is a sustainable condition 

that allows both individuals and the population for their overall development to prosper life. 23 

According to the World Health organization, positive mental health is "a state of well-being in 

which the individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, can 

work productively and fruitfully, and can make a contribution to his or her community" 

(Ruggeri et al., 2020). From Mill to Butler to the stoic's classic definitions of happiness has 

shown its philosophical nature of truth that can involve humans to become productive through 

the pleasure they obtain. Happiness through economy and well-being has delivered its modern 

thoughts through which human beings can be motivated for individual and societal productivity 

through their contribution. 24Human feeling through positive emotion is happiness, such as joy, 

pride, gratitude are all features of feeling that make human feel good. Do researchers use the 

term 25"subjective well-being" (What is Happiness, 2007) by asking individuals how they think 

about their satisfaction? How do they think their lives are based on positive and negative 

emotions? Renowned psychology researcher Sonja Lyubomirsky (What is Happiness, 2007) 

                                                            
21 John Stuart Mill “The Greatest Happiness of Principle.” Paragraph 1st.  
22 Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries. What is 

Well-being?  
23 Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries. What is 

Well-being? 
24 What is Happiness. Paragraph 1st.  
25 Ethics of Happiness. Paragraph 2nd.  
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mentioned that 26"the experience of joy, contentment, or positive well-being, combined with a 

sense that one's life is good, meaningful, and worthwhile." Happiness here has been flourished 

as a 27'Greater Good,' which is about positive life with a more profound sense and feeling of 

significance and a purpose in life. Aristotle defined happiness through education as a lifelong 

educator in his time. 28According to Aristotle, education is necessary for a man to feel complete 

self-realization and consider a happy man. Therefore 29"happy man is neither a noble savage 

nor a man in his natural state," but a whole educated personality. He said a happy man is a good 

man, and goodness creates through education. Ethics and education merge, and happiness also 

combines with morals and education. In the first book of the Nichomachean, Ethics, 30he 

(Aristotle) said 'whether happiness is to be acquired by learning or habituation or some other 

sort of training or comes in virtue of some divine providence or again by chance.' The reply is 

equally clear: 'virtuous activities [...] are what constitutes happiness. There are two categories 

of virtue: intellectual and moral. 'Intellectual virtue in the main owes both its birth and its 

growth to teaching (for which reason it requires experience and time) while moral virtue comes 

about because of habit. […] None of the moral virtues arises in us by nature.' We shall return 

to the distinction made here between 'teaching' and 'the result of habit' when we come to discuss 

Aristotle's pedagogy. He concludes: 'It makes no small difference, then, whether we form habits 

of one kind or another from our very youth; it makes a very great difference, or rather all the 

difference." As Aristotelian ethics, education is the true sense of narrative through which human 

beings can be developed for potential happiness. The freedom that leads to wisdom helps to 

create human life for the devotion of philosophy and inspection, true happiness (Hummel, n.d.). 

Virtue, knowledge, and happiness are accessible through the glimpse of education. Therefore, 

it has been proved that happiness is an essential element in human life to improve their existence 

honestly through many forms such as education, values, ethics, creativity, materials. They thus 

become and remain happy.   

  

                                                            
26 What is Happiness. Paragraph 2nd.  
27 What is Happiness. Paragraph 3rd.  
28 Aristotle. The Goal or purpose of education. Paragraph 1st.  
29 Aristotle. The Goal or purpose of education. Paragraph 1st.  
30 Aristotle. The Goal or purpose of education. Paragraph  
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LİTERATURE REVİEW 

This paper has expressed various ways to obtain happiness and its ethical forms. During the 

discussion, many models of scholars have been discuses for the focus of their values and points 

over happiness. Though they all agreed that the pursuit of happiness is a combination of moral 

and ethical satisfaction throughout a physical exercise, they still have many differences to use 

their simple definition of happiness. 31According to Joseph Butler (Rising, 2001), happiness is 

passive, a peaceful instinct, while Mill said happiness is something one does based on their 

activities. The stoics said it had been entitled as a heavy entity. 32Butler said happiness is an 

adjective, while Mill said it is a verb, and stoics said it is a noun. Happiness is merit through an 

action that refers to it as a verb; while it can progress to a noun that can be lost, and at the end 

becomes an adjective, filling the situation with it. Mill said the pursuit of happiness is lesser 

than the larger scale.In contrast, Butler said about compassion and conscience of happiness in 

society, societal happiness on a larger scale. Mill said about the gratitude of the enjoyment of 

the mind, but he did not wonder about the harm of physical pleasure. At the same time, he 

advocated the appeal of physical amusement. No author is concerned with the effects of 

happiness on the self.  

 

METHODOLOGY 

 The methodology to write the paper has been taken by the description of sources reading, 

gathering in-depth insights on topics, focuses on exploring ideas, summarizing, and interpreting 

and mainly expressed in words (documentary analysis through qualitative approach). It has 

been prepared throughout the ethical discussions by scholars like John Stuart Mills, Joseph 

Butler, and Christian moral thoughts of happiness. According to Harvard University's scholarly 

experiment, it has been discussed about the health and wellness of human beings for the 

satisfaction of life. Finally, happiness has been defined to understand its existence as a 

necessary part of the human entity. A social and psychological context has been discussed along 

with ethical context for the realization of pleasure.  

  

                                                            
31 Ethics of Happiness. Paragraph 16th  
32 Ethics of Happiness. Paragraph 17th.  
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RESULT AND DİSCUSSİON 

 Many controversies have been observed on many issues, such as lottery winners and accident 

victims. 33According to a Journal of Personality and Social Psychology in 1978 (Kittner, 2017), 

lottery winners are not happier after winning than the accident victim. An initial pleasure comes 

for a moment which is for a short term, but after a while, they are no happier than non-winners 

who are victims of many lives' tragedy. After an initial thwart of amusement, they familiarize 

themselves with their new life scenarios. 34"More Money, more problems" (Kittner, 2017), an 

expression which has been mentioned by many scholars for their understanding of happiness in 

life throughout the financial situation. 35It has been observed that when humans earn beyond 

their basic requirements, they decide to change their lifestyle by increasing purchasing power. 

Thus, they become socially renowned through their economic category. The experiments said 

that if something endangers the current way of life where money is the primary objective, it is 

passionately hard to admit their lifestyle may need to change (Kittner, 2017). People make 

decisions based on their self-interest, motivated by obtaining outcomes and controlling 

behaviour justification, 36"the end justifies the means" (Kittner, 2017). For example, if someone 

wants to maximize their income through completing their taxation as much as possible, they 

can not yet perform a full review of each return. 37According to Aristotle, "He is happy who 

lives following complete virtue and is sufficiently equipped with external goods, not for some 

chance period but throughout a complete life." Therefore, a perception has been cleared that 

human should decide whether they should live a life equipped with external good through a 

complete life or a life that delivers a short-term goal and volatile happiness. The answer is 

humans should go for a stable, sustained life full of joy. This is how Aristotle explained his joy 

in life (Kittner, 2017). Happiness can be sustained in many forms. 38According to "Testing the 

Hedonic Adaptation Prevention Model," happiness can be sustained in two ways; 39"variety and 

gratitude" (Kittner, 2017). Variety can be achieved through humans changing behaviour in the 

workplace where they practice work ethics and participate in new societal actions. Gratitude 

can be achieved through a positive life where a positive reflection will be focused on as a 

lifetime exercise. 40The power of gratitude can be viewable through the freedoms of living, 

                                                            
33 The Ethics of Happiness. Paragraph 4th. 

34  The Ethics of Happiness. Paragraph 5th. 

35 The Ethics of Happiness. Paragraph 5th. 

36 The Ethics of Happiness. Paragraph 7th. 

37 The Ethics of Happiness. Paragraph 11th. 

38 The Ethics of Happiness. Paragraph 13th. 

39 The Ethics of Happiness. Paragraph 13th. 

40 The Ethics of Happiness. Paragraph. Paragraph 14th. 
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good health, friendly environment, close friends, ability to religious exercise, according to a 

scholar Ellen Seidman (Kittner, 2017). Happiness, therefore, is an integrity, a morality through 

which a right thing can be done even yet its difficult moment. 41According to "Stoic Christian's 

ethics," pleasure is an essential human hobby mixed with ethics as a principle. (Rising, 2001).  

42 "John Stuart Mills Utilitarianism," said, pleasure is not only the ethical code but ultimate 

good. At the same time, 43 "Butler's Fifteen Sermon's" point about self likeness has an 

agreement with Christian ethics, which has surer paths to right action (Rising, 2011). Therefore, 

the divine nature of happiness has been discussed throughout Butlers Fifteen Sermon, Mills 

Utilitarianism and Stoic Christian Ethics (Rising, 2011). 44The ethics of Stoic Christianity has 

a concern based on releasing a mind from the physical universe, which is crippling it presently. 

45Utilitarianism is concerned with the satisfaction of human capacity to exercise pleasure and 

happiness as much as possible by pursuing higher pleasure. 46Butler explained his concept of 

happiness based on Aristotle's themes of the true nature of a thing which defend the hobby of 

self-love (Rising, 2001). 47According to Aristotle (Rising, 2001), each thing of this universe 

has its 'true nature.'48 Through which things are trying to obtain their entity. Therefore, a human 

being has a genuine nature, which Butler has described as a 'social nature.' 49. A human being 

can behave differently without maintaining the truth of nature or its laws; it will be unnatural 

(Rising, 2001). Joyful hobbies, which are also recognized as the pursuit of happiness, are not 

only for self-satisfaction but for the world, is the main method to doing positively or doing right 

things, according to John Stuart Mill50 . 51Stoic philosophers have observed this pursuit of 

happiness to harm one's ability to discern right from wrong. Butler has described 52the 'pursuit 

of happiness' (Rising, 2001) as an individual likeness or 53Self-love. He has extended the idea 

of pleasure from the pursuit of happiness into self-love. He said (Rising, 2001) pleasure is more 

specific than Mills described. Butler's self-love is compared with Mill's higher gratification 

idea. John Stuart Mill described (Rising, 2001) the differences between lower and higher 

                                                            
41 Ethics of Happiness. Paragraph 4th. 

42 Ethics of Happiness. Paragraph 3rd. 

43 Ethics of Happiness. Paragraph 3rd. 

44 Ethics of Happiness. Paragraph 5th. 

45 Ethics of Happiness. Paragraph 5th. 

46 Ethics of Happiness. Paragraph 6th. 

47 Ethics of Happiness. Paragraph 6th. 

48  Ethics of Happiness. Paragraph 6th. 

49 Ethics of Happiness. Paragraph 6th. 

50 Ethics of Happiness. Paragraph 8th. 
51 Ethics of Happiness. Paragraph 8th. 
52 Ethics of Happiness. Paragraph 9th. 
53 Ethics of happiness. Paragraph 9th.  
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pleasure. He said54 Intelligence, touchable and direct pleasure is lower pleasure, while higher 

pleasure is involved with the human's mind and their abilities for reasoning. He said, 55"human 

beings have faculties more elevated than the animal appetites, and when once made conscious 

of them, do not regard anything as happiness which does not include their gratification" (Rising, 

2001). Butler has described the differences between natural and unnatural pleasure (happiness, 

amusement). 56He said, "if passion prevails over self-love, the consequent action is unnatural; 

but if self-love prevails over passion, the action is natural." It has meant that unnatural happiness 

vapours from desire and urgent satisfaction, while natural happiness vapours from action that 

agrees with the whole self (Rising, 2011). 57Butler said, "our real nature leads us to be 

influenced to some degree by reflection and conscience." 58Stoic Christian ethics has described 

the distinction between rational and religious happiness. Ethics believes in the physical 

existence of happiness through mental practices and spiritual worshiping (Rising, 2001). 

59Gladness, according to Butler, is a passive object which mentions happiness under certain 

conditions of life. 60Differences have been seen in the relations between ethics and happiness. 

Gladness, according to Mill, is a thing or object that someone has done. It has been portrayed 

by actions or behaviour—an onerous entity as a characteristic of happiness by the Stoics ethics. 

According to Stoics (Rising, 2001), happiness comes with something, not with others, even it 

relates to a human being. 61According to Mill, self-happiness has pleasure lesser than happiness 

on a large scale for everyone. 62According to Butler, a human is a social animal with many 

abilities characterized by morality, such as sympathy and awareness. Humans make happiness 

universal throughout those moral characters, which is more logical with values and ethics than 

a personal amusement (Rising, 2001). 63He said, "Conscience and self-love, if we understand 

our true happiness, always lead us in the same way, we were made for society, and to promote 

the happiness of it; as that we were intended to take care of our own life, and health, and private 

good." Butler has argued on Stoics ethics on happiness by saying that 64"God Almighty is, to 

be sure, unmoved by passion or appetite, unchanged by affection: but then it is to be added that 

he neither sees, nor hears, nor perceives things by any senses like ours; but in a manner infinitely 

                                                            
54 Ethics of Happiness. Paragraph 11th.  
55 Ethics of Happiness, Paragraph 11th.  
56 Ethics of Happiness. Paragraph 12th.  
57 Ethics of Happiness. Paragraph 12th.  
58  Ethics of Happiness. Paragraph 13th.  
59 Ethics of Happiness. Paragraph 15th.  
60 Ethics of Happiness. Paragraph 15th.  
61 Ethics of Happiness. Paragraph 18th.  
62 Ethics of Happiness. Paragraph 19th.  
63 Ethics of Happiness. Paragraph 20th.  
64 Ethics of Happiness. Paragraph 26th.  
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more perfect. Now, as it is an absurdity almost too gross to be mentioned, for a man to 

endeavour to get rid of his senses because the Supreme Being discerns things more perfectly 

without them; it is a real, though not so obvious an absurdity, to endeavour to eradicate the 

passions he has given us because he is without them" (Rising, 2001). It has been mentioned that 

senses are sources of truth about the universe, which comes from both mind and sense. 65Butler 

has proposed both mind and senses for the creation and development of truth, while 66Stoic said 

that the mind is only the source of truth. On the other side happiness, itself is a kind of 

prevalence that allows humans to do some activities (Rising, 2001) such as, after the solution 

of a problem and being pleased with finally looking at it, someone might not be attracted to 

solving supplement, but someone on the other side will be attracted to plan new and different 

problems. 67In this context (Rising, 2001), passion will be another critical and well-organized 

element for continuing life with many creativeness, such as taking action. 68Calm (Rising, 2001) 

maintains the present human condition. 69Mills shows that pursuit of happiness is an essential 

staff for creating the principles of ethics, while Butler shows that following a good way is 

always favourable for a positiveness. Butler also favours passion for the creativeness through 

which happiness comes in life through satisfaction. Approval of pleasure is standard for an 

individual, but happiness can not be an ethical end alone to itself (Rising, 2001). 70Harvard 

Study of Adult Development has discussed happiness by providing their experimental project, 

such as "come on and get happy" (Solan, 2017), where men from various economic and social 

backgrounds consisted in a group, have been asked about their lives mental and emotional 

happiness. They found the definition of happiness by their many physical and psychological 

experimenting throughout the societal issues. They explore that a charitable gift allowance 

makes people happy and increases their happiness by changing their characters and behaviour 

because of its fixed income for life-supporting. 71Dr. Robert Waldinger expressed that "They 

tend to realize how life is short, and they are more likely to pay more attention to what makes 

them happy now" (Solan, 2017). According to him, humans can remember the childhood 

subjects that made them happy, such as playing games, singing, etc. They can repeat their 

                                                            
65 Ethics of Happiness. Paragraph 26th  
66 Ethics of Happiness. Paragraph 26h.  
67  Ethics of Happiness. Paragraph 28th  
68 Ethics of Happiness. Paragraph 28th.  
69 Ethics of Happiness. Paragraph 28th.  
70 The secret to happiness? Here is some advice from the most comprehensive study on satisfaction. Come on, get 

happy.  
71 The secret to happiness? Know when to let go. Here is some advice from the most comprehensive study on 

satisfaction. 
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childhood activities at an older age to continue their amusement. 72He then said, "When you are 

older, you have more opportunity to return to the activities you associate with happiness" 

(Solan, 2017). The Harvard study also found a 73'relationships' made humans happy through 

their strong association with relatives, spouses, family, and friends. The study also suggests the 

activities of volunteering that make humans associated with society and extend their social 

connection. 74Dr. Waldinger said, "Personal connection creates mental and emotional 

stimulation, which are automatic mood boosters, while isolation is a mood buster" (Solan, 

2017).  

 

CONCLUSİON 

The feature question of the paper is how do we define happiness? Happiness is a feeling of joy 

satisfaction. It is optimistically featured in life and shows positivity for life's fulfillment 

(Cherry, 2020). Balance of emotions exists in happiness throughout positivity and negativity, 

where positive experiencing in life shows pleasure. Many narratives like relationship, work, 

achievement are critical features of life satisfaction that offer glimpses of amusement. Negative 

emotions such as anger, boredom, and frustration are also human nature. Still, happy people 

always have the optimism to avoid negative emotions and remain satisfied. 75Hedonic pleasure 

is driven by the achievement, meaning and value of life. When humans complete their duty, 

they feel hedonic pleasure. Fulfillment of social activities is also a part of happiness when 

people complete for the well-being of the society, which is universal security for all. This is 

called Eudaimonia happiness. Therefore, there are many terms of happiness that have been 

defined by Psychology for the understanding of pleasure (Cherry, 2017). 76The term 

'meaningful' is a challenging part of happiness and has equal importance with 'pleasure' (Cherry, 

2017). Volunteering activities are meaningful for the improvement of society that provide 

satisfaction in a meaningful way. A feel-good creates throughout the working for others. On 

the other side watching a favourable tv serial provides happiness but is less significant. 

Therefore, features of joy such as joy, pleasure.77Gratitude, pride, optimism, and contentment 

have various environments to feel happy in a meaningful way or just pleasure. Happiness can 

                                                            
72 The secret to happiness? Know when to let go. Here is some advice from the most comprehensive study on 

satisfaction. 
73 The secret to happiness? Here is some advice from the most comprehensive study on satisfaction. Stay 

connected.  
74 The secret to happiness? Here is some advice from the most comprehensive study on satisfaction. Stay 

connected. 
75 What is happiness? Types of happiness. Paragraph 1st.  
76 What is happiness? Types of happiness. 
77 What is happiness? Types of happiness. 
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be obtained by pursuing goals through 78Intrinsic motivation (Cherry, 2017), enjoying the 

moment, reforming, reframing the negative thinking etc. because the joy in life and through 

societal responsibility create positive emotions for life satisfaction, which is a good skill called 

coping skill and emotional resources for the human being. 

Positivity helps people minimize stress in life, manage healthy behaviour in society and get sick 

less often. Therefore, research suggests that happiness in life is one of the essential elements 

for human life for completeness (Cherry, 2017). Therefore, improvement of satisfaction is an 

exercise for everyone to remain happy in life throughout many features like; regular physical 

activities for the freshness of mind and body; showing thankfulness, finding a sense of purpose 

throughout exploration, showing passion and interest in others; etc. "The pursuit of happiness 

in humanity" (Cherry, 2017) is a must as one of the rights of the human being. It has been 

analyzed by John Stuart Mill's Joseph Butler's Fifteen Sermon and Stoic ideologies of 

Christianity. They have discussed though many aspects of the social and environmental 

perspectives. Still, their commitment was to focus on the importance of pleasure, which might 

change many things to explore well-being (Ruggeri et al., 2020) and help humans become 

happy mentally and physically.   

  

                                                            
78 What is happiness? How to Cultivate happiness.  
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ABSTRACT 

 Fires are considered one of the most dangerous types of phenomena because of the damage 

they cause to lives and property, or the lack of awareness of the basics of occupational safety 

and security. It is easy to prevent fires and difficult to fight. Also, in cases of fire, there is little 

time to survive, it was necessary to have an immediate anti-alarm system to avoid these risks. 

The aim of the research is to design a control system using an Arduino board that relies on a 

group of sensors connected to a specific facility that gives an alert to the affected area through 

which the security man moves in this area and detects a fire location. The system relies on the 

detectors connected to each other in the area, taking the numbers and names of the places where 

the detector is located, so that the detector number and the name of the area appear when a fire 

appears on the control panel. This research includes five parts, the first part contains the 

introduction, fire alarms, microcontrollers, their types and uses. The second part contains 

Arduino boards, their types and characteristics, sensors, types and characteristics. The third part 

contains the components of the physical circuit and software. The fourth part contains the 

method of work and method of delivery. The fifth part contains the conclusions. 

Key Words:control, design, controller, Arduino, software 
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INTRODUCTION 

The danger of fire is one of the most serious dangers to facilities, buildings, factories, and 

governmental and private interests. It is painful to see entire buildings collapse and victims fall 

due to fire, which may result from electrical wires or a cigarette butt thrown negligently, or lack 

of awareness of the basics of security and occupational safety. It is easy to prevent fires and 

difficult to fight. Also, in cases of fire, there is little time to survive. 

fire alarms The main purpose of these devices is to quickly respond to the fire and then convert 

this early response into an audio and visual signal to alert an individual or group of individuals 

in the building, place, relief or fire center that there is a fire in its early stages. Alarm device: 

The fire detection system contains a warning device, and it usually has two characteristics that 

it is audible and visual, and that the visual warning is of a clear color, usually red and shows 

the area from which the warning came. When the fire is detected, the audible alarm begins to 

ring, announcing the discovery of the fire, and the visual alarm lights up, indicating the area of 

fire detection. The fire moved from one place to another, after it was detected in the first place 

and the alarm was turned off, it worked again, announcing the discovery of the fire in the new 

place with the appearance of a visual alarm showing the new area in which the fire was 

discovered. 

Microcontrollers  

Today, electrical and electronic devices have become an integral part of daily life, and there is 

hardly a place without these devices, whether simple or complex. Do not be surprised if I say 

that the controllers have invaded these devices, as most of the devices around us contain the 

controllers, such as watches, phones, cameras, microwaves, cars, children's toys, etc. All of 

them contain simple or complex controllers. The microcontroller is an integrated electronic 

circuit that contains an internal microprocessor, a programmable internal memory to store the 

control program, and another memory for data processing. It also contains data entry and output 

gates and control commands. It may also contain other tools such as an analogue-digital switch 

and vice versa, voltage comparators, process amplifiers, and a clock pulse generator. counters, 

timers, etc. The following figure (1) shows the microcontroller. 
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Figure 1. microcontroller 

  

Arduino Microcontroller  

 board Arduino is an electronic development board that consists of an open source electronic 

circuit with a computer-programmed microcontroller and is used in the design of interactive 

electronic projects or projects that target building different environmental sensors such as 

temperature, wind, light and even complex projects such as robots, 3D printers, Internet of 

things applications and others The Arduino can be connected to various programs on the 

personal computer, and its programming depends on the open source programming language. 

Principles of computer science, electrical and mechanical engineering, as well as crafts and arts, 

combined in one environment. The Arduino consists of two main parts, the electronic part and 

the software part. The software part is used to control the electronic part. Both parts are open 

source. Arduino has more than 19 different types, the most famous of which are (Uno, Mega, 

Duo) so that these types differ in terms of memory capacity, processor speed, and the number 

of ports, whether Digital or analog The power of the Arduino is manifested in its great ability 

to communicate with other electronic parts such as switches or sensors and use them to obtain 

various data such as temperature or intensity of lighting, as well as its great effectiveness in 

controlling motors, lamps and many other electronic parts. 

 
Figure 2. Arduino microcontroller 

Sensor 

Sensors are one of the basic components of modern technology, without which we would not 

have many of the modern devices that we enjoy today. All modern devices that we see, use and 

interact with are equipped with sensors that enable them to perform their tasks. In a simple 
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concept, we can say that sensors are the five senses of robots and all devices that interact with 

humans, such as those used with the Internet of things. In a scientific concept, sensors are 

devices that measure a certain physical property and convert it into another image that the 

control unit understands, so the sensor is a device that acts as an intermediary between the 

control unit and the external environment. 

The importance of sensors Nowadays, sensors have become a basic necessity in industrial 

applications. They are considered as members of the senses of the control system. Without 

them, the control system would be impotent because it is isolated from the external environment 

and the changes of the controlling system. Where the worker was the source of all the 

information about the treatment process, and the worker had to know if there were parts 

available or any of the parts were ready and whether they were valid or corrupt, and whether 

the tools were in good condition, and whether the place of installation was open or closed, and 

so on and therefore it was The worker has to feel the problems himself in the production process. 

Thus, the worker could see or feel and even discover the problems himself. 

The sensor used in the circuit 

 Flame Sensor Ky-026  

Many of the fires that arise could have been avoided before it occurred with a sensor or a flame 

sensor, as it depends on capturing the wavelength of light generated in the infrared rays emitted 

by the fire flame. Variable resistance to adjust its sensitivity This sensor is characterized by its 

ability to cover a field of view up to 60 degrees Celsius and the sensor has four polarities for 

connection.  

1-VCC is the power supply which is fed 5v for analog and 3.3v for digital.  

2-A0 analog port for connection with one of the analogue inputs on the controller    

     gives a  voltage value.  

3- D0 is a digital port to connect with one of the digital inputs in the controller, and it     

     gives a value of 0 if it does not sense a flame, and a value of 1 in the event of a    

     flame.  

4- GND ground source. 

This sensor is based on capturing the wavelength of light generated in infrared radiation given 

off by a fire flame. This sensor is ideal in fire detection applications and is characterized by the 

presence of a digital and an analog output, in addition to the presence of a variable resistance 

to adjust its sensitivity. Two sensors were used in the circuit, each sensor designed for a room. 

The following figure (3) shows the flame sensor. 
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Figure 3. Indicates the flame sensor 

 

Advantage Of Flame Sensor 

 Super sensitive to infrared wavelength from 760 to 1100 nm LED bulb to clarify the arrival of 

the current to the sensor and it works as a LED bulb to show that it picks up the flame digital 

and analog output The presence of a comparison chip on it so that it can be used as a switch 

operating with a voltage difference of 3.3 to 5.5 volts. 

Buzzer 

It is a buzzer that emits an alarm sound when the Arduino sends it an electrical signal. Two 

pieces have been used in the circuit. Figure (4) below shows the alarm buzzer. 

 
Figure 4. buzzer 

How to connect the pieces to the Arduino 

 

 
Figure 6. Laboratory full system circuit 

 

 CONCLUSIONS  

An electronic circuit has been implemented to control the alarm using the Arduino in a building, 

with an explanation of the practical characteristics of the circuit, where the flame detector 

sensors were used, and the light diode and sirens were used. When the sensor senses the 

presence of a flame, it sends data to the microcontroller in the Arduino. By outputting the data 
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in the form of voltage to the LED and the siren. Flame sensors indicate that the fire is burning, 

unlike smoke and gas, and are useful in sensing the ignition processes that may occur from 

falling wax on the carpet or using firecrackers from children. 
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ABSTRACT 

Health and safety risk assessment represents the central element of the systematic approach of 

minimizing the number of work accidents and occupational diseases, by reducing both their 

probability of occurrence and the severity of the consequences generated. Starting with 2006, 

when, following the legislative changes derived from Romania's entry into the European Union, 

the risk assessment became mandatory, significant progress was made in the sense of applying 

the assessment tools. Although there are many aspects that need to be improved, an effective 

indigenous method is now available. In the present paper, this method was applied to assess the 

occupational risks for the main jobs in a diabase quarry (construction stone). Based on the 

results obtained, it has become possible to propose appropriate measures to prevent and protect 

the identified and quantified risks, located in the field of unacceptable risks. The case study 

developed and presented in the paper confirms the ability of the risk assessment process to 

substantiate the decisions regarding the allocation of resources regarding the minimization of 

the risks encountered in the work processes by different categories of workers in the companies. 

Keywords: Risk Assessment, Health and Safety, diabase quarry, prevention, protection. 

 

  

770



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

INTRODUCTION 

 Risk assessment involves identifying all risk factors in the analyzed system and 

quantifying their size based on the combination of two parameters: the severity and frequency 

of the maximum possible consequence on the human body [1], [2]. Thus, partial risk levels are 

obtained for each risk factor, respectively global risk levels for the entire analyzed system [3], 

[9]. 

 Law no. 319/2006 on occupational safety and health contains the following provisions 

regarding the obligation of risk assessment [11]: 

 the employer has the obligation "to assess the risks to the safety and health of 

workers, including the choice of work equipment, chemicals or preparations used and the 

arrangement of jobs" (art. 7, paragraph 4, letter a);  

 the employer has the obligation “to carry out and be in possession of a risk 

assessment for occupational safety and health, including for those groups sensitive to specific 

risks” (art. 12, paragraph 1, letter a). 

Also, through the provisions of art. 13, lit. b, Law no. 319/2006 Regulation (on occupational 

safety and health states that, in order to ensure occupational safety and health and to prevent 

accidents at work and occupational diseases, employers are required to „draw up a prevention 

and protection plan consisting of technical, health, organizational and other measures, based 

on the risk assessment, to be applied according to the working conditions specific to the unit”. 

In accordance with art. 15, paragraph 1, point 1 of H.G. no. 1425/2006 for the approval of the 

Methodological Norms for the application of the provisions of the Law on safety and health at 

work no. 319/2006, the first of the prevention and protection activities carried out within the 

enterprise and / or unit is represented by “hazard identification and risk assessment for each 

component of the respective work system: worker, workload, means of work / work equipment 

and work environment ” [12], [13]. 

A relatively large number of methods have been designed and are currently used to facilitate 

the fulfillment of employers' legal obligations in the field of occupational injury and disease 

risk assessment. [4], [5], [14]. 

 The company in which the research was carried out in this paper is with fully private 

capital based in Constanţa, is registered in the Trade Register and has as main activity: 

"Extraction of ornamental stone and building stone, extraction of limestone, gypsum, chalk and 

of slate ”, according to the national codification - CAEN Code 0811 having a Working Point in 

Somova Commune, Tulcea County, Romania. 
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1. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Company location, goal and importance 

The exploitation perimeter “Valea Ormanu cu Pari” is located on the western slope of the Movila Săpată 

hill (+153.32 m), from the right slope of the Ormanu cu Pari valley and at about 2.5 km SSV from the 

western limit of Somova village, Tulcea County. 

The analyzed company leased from the City Hall of Somova, Tulcea County, a non-productive 

land, with an area of 16 ha, which includes the exploitation perimeter and the crushing-sorting 

station in order to exploit construction materials in the perimeter "Valea Ormanu cu Pari". The 

access to the perimeter is made on DN 22 A Tulcea - Măcin, from which, about 1.5 km 

southwest of the exit from Somova locality, it is traversed, on the paved road that follows the 

Ormanu cu Pari valley, a distance of about 1, 3 km, in the bifurcation area of the valley. From 

here, an access road has been arranged on the right side of the valley following the + 110m 

level curve (which represents the basic elevation of the quarry). This surface also includes the 

surfaces on which the platforms of the site organization, the crushing-sorting station, the 

platforms of the vegetal and sterile soil piles are placed, as well as the technological roads 

destined for the transport of the extracted useful rock. 

2.2. Site organization 

The platform arranged in a protected area at the base of the right slope of the valley, at about 

500 m from the intersection with DN 22A is concreted (e.g.: office / warehouse area, fuel depot, 

equipment supply platform, waste container platform, etc.) and the surface of approx. 250 m2 

comprises the following: 

 a diesel tank (capacity 5000 liters), above ground, placed on a metal support provided 

with a retention tank (platform of 25 m2); the diesel supply will be made with the tank from the 

distributors from Tulcea municipality; next to it a special storage place has been arranged on 

which oil and burnt oil barrels will be placed; 

 a PSI picket equipped with foam and powder fire extinguishers; 

 an industrial water tank of 5000 liters (water will be provided from sources in the 

Municipality of Somova) - located on a platform of 15 m2;  

 2 containers, one for recyclable waste and one for non-recyclable waste (15 m2 

platform); 

 dry type bathroom; - with the development of the operation, a social group will be built 

with a septic tank, drainable of 15 m3; 

 1 Caterpillar 275 KVA generator set (for power supply to the crushing-sorting station); 

 an MC 10 type motor compressor; 

772



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

 the concrete platforms on which the diesel and industrial water tank will be stored, as 

well as the waste containers will be provided with covered pens. 

The investment objective is represented by the quarry exploitation works of the diabases from 

the exploitation perimeter “Valea Ormanu cu Pari”, as they will continue in the following years, 

until the depletion of the reserves in the field.  The necessary investments for the works of 

preparation, opening and capitalization of the useful rock resource, consisting of diabases, are 

made in order to carry out works of public interest. In order to participate in the implementation 

of complex programs for development and regularization of banks on the Danube, as well as 

for the maintenance of roads and communal roads in Tulcea County, the investigated company 

is interested in the exploitation and production of stone for construction. 

        The plots of the construction site organization, the crushing-sorting station and the vegetal 

and tailings soil dumps are arranged within a plot with unproductive land, with an area of 3.5 

ha, intended for industrial constructions (according to the cadastral classification). It is located 

on the right side of the Ormanu cu Pari valley, in the vicinity of gallery no. XIII. Occupied and 

exploited areas are summarized in Table 1. 

Table 1. Centralizer with the surfaces occupied and exploited by the site organization 
Crt. 

no. 
Specification Surface (m2) 

1 Career openness 11.900 

2 Site organization 250 

3 Vegetal topsoil tailing dump 1.000 

4 Sterile tailing dump platform (from the IInd year of exploitation) 1.000 

5 Access road to the primary crusher feed hopper 600 

6 Crushing-sorting station, finished storage platforms 1250 

 Total 16.000 

      

At the level of the entire panel for exploitation + technological platforms, an area of about 

15,000 m2 (the surface of 1000 m2, destined for the vegetal soil heap was not discovered, but 

only scarified), covered by a thin blanket (0.00 - 0.10 m) of soil with fragments of coherent 

rocks. The detection coefficient is low, about 25% of the surface being covered with diabase 

outcrops. 

 2.3. Opening, preparatory and exploitation works 

The access in the perimeter from the road DN 22 A Tulcea - Măcin is made on the paved road 

that follows the Ormanu cu Pari valley line, about 1.3 km, until the bifurcation area of the 

valley. The paved road in the valley is in very good condition, requiring minimal improvements. 

From its end, on the right side of the valley, an access road to the NNE has been arranged, 

which will follow, approximately, the level curve having the elevation + 110 m (which 
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represents the basic elevation of the quarry). From this road were arranged the short access 

braces to the working berms of the attack half-lines (located inside the exploitation panel to be 

discovered). The platform of the crushing-sorting station is arranged on a natural plateau at the 

base of the right slope of the valley, located about 0.5 km away from the intersection of the road 

on the valley with DN 22A. The access roads are arranged, for the most part, for car traffic 

(dump trucks) of 16 tons. The road has, for the most part, a 3.0 m wire, with waiting areas 1.0 

m wide and a trapezoidal trench 0.5 m deep (in sectors where the transverse profile requires it). 

In order to arrange the access road to the platform of the crusher feeding hopper, the vegetal 

soil was scraped and removed on a width of 3.0 m and a total length of about 200 m, totaling 

approx. 1,500 m2.  The land area, uncovered for the opening of the pre-exploited useful rock 

reserves, is 11,900 m2. It has the shape of a polygon with 6 sides, with the northeast side having 

a length of about 110 m, and an average width of about 75 m, being oriented with the long side 

on the NE - SW direction.  

The “Valea Ormanu cu Pari” quarry is equipped with a crushing station - semi-mobile sorting 

at which only the main crusher is fixed in a concrete foundation (fig.1). 

 

 
Fig. 1. General view of the crushing - sorting station 

 

The platform of the station has an area of about 1,250m3 (including the area on which the 

aggregates are stored). The crushing-sorting station is intended for the complex processing of 

quarry mineral aggregates, by crushing-sorting and is organized in a stream consisting of the 

following equipment: 

 Feed hopper; 

 A jaw crusher, C 12090 - Brăila type, capacity 140 tons / h; 
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 Reinforced rubber conveyor belts, mounted on fixed metal trusses, for transport and 

final storage of aggregates; 

  8 m2 pre-screening screen; 

  Silo buffer; 

  GR granulators; 

  Vibrating screen with four sieves for sorting aggregates, 12 m2; 

  275 kvA generator set. 

The rock blasted from the operating stage is loaded using a 3.4 m3 bucket Wolla front loader or 

the 16-ton ATLAS COPCO bucket excavator, which transports it to the tipping-feeding 

platform of the primary crusher, equipped with feed hopper and tailings separator. 

 Operating losses are estimated at about 10% of the extracted mining mass (29,050 tons). 

The crushing losses - sorting of the processed mining mass are estimated at about 5% (9,950 

tons). 

2.4. The INCDPM Bucharest risk assessment tool 

From the multitude of methods used worldwide and nationally to assess the risks of 

occupational injury and illness, in this paper is applied the method developed by the 

I.N.C.D.P.M. Bucharest. This method was approved by the Ministry of Labor and Social 

Protection in 1993, revised in 1996, edited in 1998 and republished in 2002 [6], [7], [8]. 

The method developed by the I.N.C.D.P.M. Bucharest is part of the category of analytical, 

semi-quantitative methods and consists, in essence, in identifying all risk factors in the analyzed 

system (workplace) using pre-established checklists and quantifying the size of the risk for each 

risk factor, based on the combination of the severity and the frequency of the maximum 

foreseeable consequence. The overall level of risk in the workplace is determined as a weighted 

average of the partial risk levels, so that the compensations are minimal. The safety level is 

indirect, being inversely proportional to the level of risk [10]. 

The application of the method ends with two centralizing documents for each job: the risk 

assessment sheet and the proposed measures sheet. The first file includes the identified risk 

factors, their quantification parameters, the maximum foreseeable consequence, the severity 

and frequency classes, the risk level for each risk factor and the overall risk level at work. The 

second sheet contains the technical and organizational measures necessary to combat the action 

of each risk factor at the evaluated workplace, ranked according to the levels of risk, starting 

with very high levels (7, 6, 5, 4,…) [15]. 
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CASE STUDY: OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT FOR WOLA HEAVY-DUTY  

MACHINERY OPERATOR 

The operator drives, maintains and supervises the heavy - duty WOLA equipment intended for 

loading the mined (processed) material. The components of the work system are described below: 

a) Work equipment 

 Wola (front loader); 

 Intervention and repair tools; 

 First aid kit; 

 Reflective triangles; 

 Fuels (diesel); 

 Lubricants (engine oil, transmission oil, hydraulic oil, greases); 

 Antifreeze (toxic); 

 Freon (in air conditioning systems); 

 Brake fluid (toxic); 

 Electrolyte battery packs (H2SO4 solution); 

 Windscreen cleaning fluid; 

 Suspension devices (mechanical and hydraulic); 

 Riding wedges; 

 Fire extinguisher; 

 Personal protective equipment (overalls, earmuffs, helmet, gloves, dust mask, goggles, 

protective footwear, reflective vest;  

 

       b) Work task 

The driver of the equipment is obliged to check the technical condition of the machine before 

starting work, to check that the warning and alarm systems are in working order. During the 

whole period of travel to the working point, he will comply with the traffic rules. The fixing of 

the machine in order to start the work will be done according to the own instructions and the 

provisions from the technical book of the machine (ground level, distance from the working 

point, existing obstacles near the working point, etc). The operation of the machine will be done 

with great care, avoiding its overload. It is forbidden for other people to be present in the area of 

the machine. At the end of the work or whenever the driver leaves the machine, he will insure it 

against accidental movement or use by unauthorized persons. The operator participates in all 
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occupational safety and health training and complies with his own occupational safety and health 

instructions and the legislation of OSH, emergency response and environmental regulations. 

c) Work environment 

The activity takes place in the cabin of the machine but also in the open air - atmospheric 

weather, with permanent noise generated by the operation of the machine as well as 

pneumoconiogenic dust (dust) released when unloading the material in the means of transport. 

Applying the tools and the procedure specific to the INCDPM Bucharest method [10], the 

concrete forms of manifestation of the risks were identified, the severity classes and the 

probability classes related to each of the identified risks were assigned, and then - using the 

scale of framing the risk levels, the partial risk levels were set. The results obtained are 

centralized in Table 2. The meaning of the notations in table 1 is as follows: WSE - Work system 

element; IR - identified risk; RF – risk factor; MC - Maximum consequence; S - Severity; 

Likelihood; RL - Risk level; WE - Working equipment; OE - Occupational environment; WT - 

Working task; HF - Human factor; LTI 3-45 – Lost Time Injury from 3 to 35 days; LTI 45-180 

– Lost Time Injury from 45 to 180 days; INV I – first degree invalidity; INV II – second degree 

invalidity; INV III – third degree invalidity; D – death. 
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Table 2. Risk Assessment Sheet 

Unit:    

Quarry 

RISK ASSESSMENT SHEET 

Workers exposed:  

2 

Crushing station 
Exposure length:  8 

h/shift 

WOLA Mechanical 

equipment operator 

Assessment 

Team:  Moraru, R.I., 

Occupational Health 

Physician, worker 

WSE IR 
The concrete form of manifestation of risk factors 

(description, parameters) 
MC S L RL 

WE 
Mech. 

RF 

Grinding, crushing upper limbs during machine interventions;  
INV. 

III 
4 3 

 

4 

 

Crushing, hitting by moving technical equipment or during 

work (especially when repairing the lower part of the machine 

blade, falling bucket drop); 

D 7 2 4 

Crushing of persons in the area of action of the machine due to 

improper handling of the machine or dump truck in which the 

material is loaded; 

D 7 2 4 

Failure and overturning of technical equipment due to un-

assurance or improper operation (uneven surfaces, high 

inclination, overload); 

D 7 2 4 

Slips, trips or falls when getting on / off the technical 

equipment; 

LTI 

45-

180 

3 3 3 

Contact members with petroleum products for fuel supply, 

maintenance, carburetor repair, hydraulic fluid jet; 

LTI 

3-45 
2 3 2 

OE 

Physical RF 

 

Seasonal climatic variations - weather; 

LTI 

45-

180 

3 3 3 

Noise during machine operation; 

LTI 

45-

180 

3 3 3 

Chemical RF 

Working in an exhaust gas environment; 
LTI 3-

45 
2 5 3 

Various powders, silica; 

LTI 

45-

180 

3 3 3 

Natural/Biol. 

RF 

Natural disasters, landslides, trees falling,, dangerous animals 

(venomous snakes) 

LTI 3-

45 
2 5 3 

WT 
Inadequate 

WT content 

Repetitive operations, monotony of work; D 7 1 3 

Entrusting the operation of technical equipment to unauthorized, 

inadequately trained or inexperienced persons; 
    

HF 
Wrong 

actions 

Starting the activity without signaling and withdrawing people from 

the work area, without ensuring the stability of the machine; 
D 7 1 3 

Improper maneuvers:  

•   high speed travel, not adapted to the condition of the travel 

route;  

•   high speed travel, not adapted to the condition of the travel 

route;  

•   equipment overload;  

•   improper operation. 

INV. 

I 
6 2 4 

Failure to comply with the Traffic Code on public roads, 

driving on unsuitable, slippery roads; 

INV. 

III 
4 3 4 

Execution of equipment repair works without ensuring accident 

prevention measures and with the help of untrained persons; 

INV. 

II 
5 2 4 

778



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Inflating the tires without using the guard; D 7 1 3 

Making dangerous jokes by minimizing the danger of injury; 
INV. 

III 
4 1 2 

Use of technical equipment without technical overhaul, in improper 

condition: 

•   used tires above the permissible limit, with air pressure below the 

permissible limit; 

•   without acoustic and optical signaling system; 

•   faulty or inadequate lighting system; 

•   defective braking system; 

D 7 2 4 

Leaving the machine without accidental movement assurance and 

without taking the ignition key; 

INV. 

III 
4 2 3 

Accidental communications while traveling, unloading 

material from the bucket, interventions on the machine (bucket 

grab); 

D 7 2 4 

Transporting people in the cab, on the stairs, on the sides of the 

machine; 

INV. 

I 
6 3 4 

Continuation of the activity in case of situations generating 

risks of injury; 

INV. 

I 
6 1 2 

Failure to appear at the regular medical check-up in order to 

detect in the incipient phase the possible ailments determined 

by the work environment; 

LTI 

45-

180 

3 3 3 

Presentation at work in inappropriate psycho-physiological 

conditions (fatigue, working under the influence of alcohol or 

drugs). 

 

D 7 1 3 

Omissions Omitting the proper use of PPE D 7 1 3 

 

The centralization of the data in the Evaluation Sheet/Risk Assessment Card shows the level of 

global risk of the job "WOLA Machine operator": 

 26     

 
Riri 

    

     

Nrg = 
i=1 

= 
0 (7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 10(4x4) + 14(3x3) + 2(2x2) + 0(1x1) 

= 3,42 
26 0x7 + 0x6 + 0x5 + 10x4 + 14x3 + 2x2 + 0x1 

  ri     

I=1 

    

     

 

779



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

 
Fig.  2. Partial risk levels by risk factors: Workplace: ,, WOLA Machine operator” 

 
  

Table 3. Proposed prevention and protection measures sheet -excerpt 

S.C. XYZ CONSTRUCT LLC.        Workplace: ,, WOLA Machine operator” 

Crt. 

no. 

Risk 

Factor 
RL 

Proposed measure 

Measure denomination Accountability/Liability Deadline 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1- crushing 

upper limbs 

when doing 

machine 

interventions 

in 

function; 

    

4 

Technical measures: 

- the technical equipment will be in 

proper technical condition, equipped 

with all devices for traffic safety (brake, 

optical signaling, acoustic signaling, 

lighting system, appropriate tires, etc.);  

-  periodically, based on the schedule and 

operating instructions, the technical 

condition of operation will be reviewed, 

the verification works will be performed 

only by qualified personnel; 

Organizational measures: 

- Periodic training of workers - own 

instructions for safety and health at work; 

 

Company administrator 

 

 

WOLA 

Machine 

operator 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Periodic 

2. 

F2- 

Crushing, 

hitting of 

moving 

technical 

equipment 

or during 

work 

(especially 

when 

repairing the 

lower part of 

the machine 

blade, 

falling 

bucket 

drop); 

 

   4 

Technical measures: 

- the technical equipment will be in 

proper technical condition, equipped 

with all devices for traffic safety (brake, 

optical signaling, acoustic signaling, 

lighting system, appropriate tires, etc.);  

-  periodically, based on the schedule and 

operating instructions, the technical 

condition of operation will be reviewed, 

the verification works will be performed 

only by qualified personnel; 

Organizational measures: 

- Periodic training of workers; 

- Signaling the working areas. 

 

Company administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodic 

Permanent 

0
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7
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3. 

F3 - 

Crushing of 

persons in 

the area of 

action of the 

machine due 

to improper 

handling of 

the machine 

or dump 

truck in 

which the 

material is 

loaded; 

   4 

Technical measures: 

- the technical equipment will be in 

proper technical condition, equipped 

with all devices for traffic safety (brake, 

optical signaling, acoustic signaling, 

lighting system, appropriate tires, etc.);  

-  periodically, based on the schedule and 

operating instructions, the technical 

condition of operation will be reviewed, 

the verification works will be performed 

only by qualified personnel; 

Organizational measures: 

- Periodic training of workers; 

- Signaling the working areas. 

Company administrator 

 

 

WOLA 

Machine 

operator 

 

 

 

Periodic 

 

Permanent 

4. 

F4- Failure 

and 

overturning 

of technical 

equipment 

due to 

failure to 

insure it or 

improper 

operation 

(uneven, 

high 

inclination, 

overload); 

  4 

Technical measures: 

- - the technical equipment will be in 

proper technical condition, equipped 

with all devices for traffic safety (brake, 

optical signaling, acoustic signaling, 

lighting system, appropriate tires, etc.);  

-  periodically, based on the schedule and 

operating instructions, the technical 

condition of operation will be reviewed, 

the verification works will be performed 

only by qualified personnel; 

Organizational measures: 

- Periodic training of employees in 

compliance with safety provisions. 

 

Company administrator 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Periodic 

8. 

F15 - 

Improper 

maneuvers:  

 

4 

Technical measures: 

- the instructions in the technical book as 

well as the own instructions for safety and 

health at work will be strictly respected; 

Organizational measures: 

- the operation of the technical equipment 

will be done only by trained and authorized 

persons on the basis of training and 

verification of knowledge, medically fit. 

WOLA 

Machine 

operator 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

F16 - Failure 

to comply 

with the 

traffic code, 

improper 

driving on 

slippery 

roads; 

4 

Organizational measures: 

- the operation of the technical equipment 

will be done only by trained and authorized 

persons on the basis of training and 

verification of knowledge, medically fit.  

 

 

Company administrator 

Machine 

operator 

 

Permanent 

 

 

Periodic 

 

4. INTERPRETATION OF RESULTS 

The level of global risk calculated for the job " WOLA Machine operator " is equal to 3.42, a 

value that falls into the category of jobs with an acceptable level of risk because it does not 

exceed 3.5. The result is supported by the "Assessment Sheet", which shows that out of a total 

of 26 identified risk factors, 10 exceed the partial risk level, value 3, falling into the category 

of average risk factors, the other 14 are falls into the category of low risk factors and 2 into the 

category of very low risk factors. The 10 risk factors that are in the unacceptable range are 

summarized in Table 4: 
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Table 4. Risk factors in the unacceptable area 

F1 Crushing upper limbs when doing machine interventions in function;; 

F2 
Crushing, hitting of moving technical equipment or during work (especially when repairing the lower part of the 

machine blade, falling bucket drop);; 

F3 
Crushing of persons in the area of action of the machine due to improper handling of the machine or 

dump truck in which the material is loaded; 

F4 
Failure and overturning of technical equipment due to failure to insure it or improper operation (uneven, 

high inclination, overload); 

F15 

Improper maneuvers:  

•   high speed travel, not adapted to the condition of the travel route;  

•   high speed travel, not adapted to the condition of the travel route;  

•   equipment overload;  

•   improper operation. 

F16 Failure to comply with the traffic code on public roads, improper driving on slippery roads; 

F17 
Execution of equipment repair works without ensuring accident prevention measures and with the help of untrained 

persons; 

F20 

Use of technical equipment without technical overhaul, in improper condition: 

•   used tires above the permissible limit, with air pressure below the permissible limit; 

•   without acoustic and optical signaling system; 

•   faulty or inadequate lighting system; 

•   defective braking system. 

F22 
Accidental communications while traveling, unloading material from the bucket, interventions on the 

machine (bucket grab); 

F23 Transporting people in the cab, on the stairs, on the sides of the machine. 

 

 
Fig. 3. The share of risk factors identified by the generating source within the work system 

In order to reduce or eliminate the 10 risk factors (which are in the unacceptable range), the 

measures presented in the "Proposed Measures Sheet" for the analyzed workplace are required. 

Regarding the distribution of risk factors by generating sources, the situation is as follows: 

 23.07%, factors specific to the work equipment ; 

 15.38%, factors specific to the work environment ; 

 11.54%, factors specific to the working task; 

 30.76%, factors specific to the human operator. 

The share of risk factors according to the component of the work system is represented in figure 

3. The analysis of the Evaluation Sheet shows that 51.42% of the identified risk factors may 

have irreversible consequences on the executor (DEATH or DISABILITY). 
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CONCLUSIONS  

The research aimed at assessing the risks and elaborating the prevention and protection plan for 

a Romanian company exploiting a diabase quarry (open-pit mine), in accordance with the 

provisions of art. 7, paragraph 4, letter b, art. 12, para. 1, lit. a and art. 13 of Law no. 319/2006 

and art. 15, para. 1, points 1 and 2 of H.G. no. 1425/2006. A relatively large number of methods 

have been designed and are currently used to facilitate the fulfillment of employers' legal 

obligations in the field of risk assessment. From the multitude of methods used worldwide and 

nationally for risk assessment, in this paper it was chosen to use the method developed by 

I.N.C.D.P.M. Bucharest. This method was approved by the Ministry of Labor and Social 

Protection in 1993, revised in 1996, edited in 1998 and republished in 2002. The work consisted 

of completing the following steps: 

 analysis of the activities carried out within the company; 

 establishing the jobs for which the risk assessment for occupational safety and health 

was performed; 

 identifying risk factors for each job; 

 establishing the maximum foreseeable consequence of the action of risk factors on 

human body, for each risk factor; 

 classification in severity classes; 

 classification in probability classes (frequency); 

 determining the partial risk level for each identified risk factor; 

 calculation of the overall risk level for each job; 

 interpretation of the results of the occupational safety and health risk assessment for 

each job, in the light of current legislation; 

 preparation of action sheets for each job, for risk factors exceeding the acceptable 

level. 

The results of the risk assessment are presented in the “Job Assessment Sheet” and the 

“Proposed Measures Sheet” for each job analyzed. The list of evaluated jobs is given in Table 

5. 

Table 5. Results of global risk levels 

Crt. 

no 

Sheet 

no. 

Work place Global risk 

level/workplace 

1 F 1 Economist 2,67 

2 F 2 WOLA operator 3,42 

3 F 3 IT Engineer 2,11 

 

The overall level of risk per company is: 
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According to the ranking, it is found that all jobs have the overall risk level below the allowable 

limit (3.5), they fall into the category of those with low to medium risk level. The value of the 

aggregate global risk level per company NgS = 2.73, determines its classification in the category 

of those with low risk level. This situation, which is good in terms of compliance with 

occupational safety and health legislation, is due to both the concerns of the designated worker 

(or the internal / external prevention and protection service) and the efforts of the company's 

management, which integrates economic efficiency issues and occupational safety and health. 
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ÖZET 

Dünyada ən sürətlə böyüyən sektorlardan olan turizm yaratdığı məşğulluq imkanları, gətirdiyi 

xarici valyuta, daxili istehlakı artırması kimi faktorlar ilə iqtisadi artımı təmin edən iqtisadi 

fəaliyyətin əsas sahələrindəndir. Bununla əlaqədar olaraq bu sektorda dövlət və müəssisələr 

tərəfindən aktiv rəqabət aparılmaqda, turistlərin cəlbi istiqamətində müxtəlif stimullaşdırıcı və 

təşviqedici addımlar atılmaqdadır. Qeyd olunan rəqabət yarışından ən çox təsirlənən minimal 

investisiya ilə qurulmuş, kövrək iqtisadi modelə malik, turizm sektorunun əsas aktyoru hesab 

olunan və bu sektorda fəaliyyət göstərən kiçik və orta müəssisələrdir. Kiçik və orta 

müəssisələrin artan rəqabət təzyiqlərindən qorunması, müəssisənin xərclərinin azaldılması və 

səmərəli qiymət siyasətinin formalaşması və bütövlükdə iqtisadi potensialının artırılması üçün 

tətbiq edilən ən səmərəli metdolardan biri məhz klasterləşmədir. Tarixən şərqlə qərb, şimalla 

cənub arasında dəhliz rolu oynayan, Qədim İpək yolu üzərində yerləşən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası malik olduğu qədim coğrafiyası, mədəni-tarixi abidələri, təbiəti və milli 

kulinariyası ilə turistlərin daim diqqətini çəkməkdədir.  Tədqiqatın əsas məqsədi klaster 

modelinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta 

müəssisələrin iqtisadi potensialının artırılmasında müsbət rolunun öyrənilməsinə yönəlmişdir.  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti turizm klasterlərinin spesifik xüsusiyyətlərindən yararlanaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta  

müəssisələrin iqtisadi potensialının artırılmasıdır. mTədqiqat işində ilkin olaraq klaster 

anlayışının nəzəri əsasları, formalaşması və kiçik və orta müəssisələrin fəaliyyətinə verdiyi 

müsbət töhfələr araşdırılmış, Azərbaycanda klaster anlayışının iqtisadi-hüquqi əsasları, kiçik 

və orta  müəssisələrin klaster şəhadətnaməsini almış sahibkarlara tətbiq edilən güzəştlər tədqiq 

edilmişdir. Həmçinin araşdırmada  Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı və  

infrastrukturu, turizm statistikası təhlil edilmiş, bu sahənin inkişafı üzrə görülmüş işlər barədə 

məlumatlar verilmişdir.  Eyni zamanda tədqiqat işində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

turizm üzrə fəaliyyət göstərən kiçik və orta müəssisələrin sektorlar üzrə bölgüsü həyata 

keçirilmiş və bu sektorların qarşılıqlı əlaqələrinin yaratdığı klasterləşmə imkanları analiz 

edilmişdir. Təhlil nəticəsində klasterləşmə potensialı mövcud olan kiçik və orta müəssisələrin  

klasterdə birləşməsinin əsas indikatorları və perspektivləri müəyyən edilmişdir. Sonda 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm üzrə fəaliyyət göstərən kiçik və orta müəssiələrin 

klasterləşməsinin onların iqtisadi potensialının artırılmasındakı müsbət təsirləri isbat 

olunmuşdur.  

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan regionu, turizm klasteri, iqtisadi potensial, 

dəyər zənciri, rəqabət gücü. 
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THE ROLE OF CLUSTERING IN INCREASING THE ECONOMIC POTENTIAL 

OF MIKRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE TOURISM SECTOR 

IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 

 

 

ABSTRACT 

Tourism sector is one of the fastest growing sectors in the world as well as the main area of 

economic activity that provides economic growth with factors such as creating employment 

opportunities, attracting foreign exchange and boosting domestic consumption. In this regard, 

governments and enterprises are actively competing in this sector, and various stimulating and 

encouraging steps are being taken to attract tourists. Small and medium-sized enterprises which 

is a key player in the tourism sector with a minimal investment and a fragile economic model 

are affected by this competition. Clustering is one of the most effective methods used to protect 

small and medium-sized enterprises from increasing competitive pressures, reduce costs, 

formulate effective pricing policies and increase the economic potential of the enterprise as a 

whole. The Nakhchivan Autonomous Republic is historically playing the role of a corridor 

between east and west, north and south and located on the ancient Silk Road. Furthermore 

named region always attracts the attention of tourists with its ancient geography, cultural and 

historical monuments, nature and national cuisine. The main purpose of the study is to examine 

the positive role of the cluster model in increasing the economic potential of the tourism sector 

in the Nakhchivan Autonomous Republic. The practical significance of the study is to increase 

the economic potential of SMEs operating in the tourism sector in the Nakhchivan Autonomous 

Republic, taking advantage of the specific features of tourism clusters. The study first examined 

the theoretical foundations of the concept of cluster, its formation and positive contributions to 

the activities of small and medium enterprises, the economic and legal basis of the concept of 

cluster in Azerbaijan, the benefits applied to entrepreneurs who received SME cluster 

certificates. The study also provided information on the tourism potential and infrastructure of 

the Nakhchivan Autonomous Republic, as well as the work done to develop this area. At the 

same time, the study carried out the sectoral division of small and medium-sized enterprises 

operating in the field of tourism in the Nakhchivan Autonomous Republic and analyzed the 

opportunities for clustering created by the interaction of these sectors. As a result of the 

analysis, the main indicators and prospects of merging small and medium enterprises in the 

cluster with the potential for clustering were identified. In conclusion, the positive effects of 

clustering of small and medium enterprises operating in the field of tourism in the Nakhchivan 

Autonomous Republic on increasing their economic potential were proved. 

Keywords: Republic of Azerbaijan, Nakhchivan region, tourism cluster, economic potential, 

value chain, competitiveness. 
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GİRİŞ 

XXI əsrdə texnoloji yeniliklərin tətbiqi, iqtisadi əlaqələrinin genişləməsi, nəqliyyat 

infrastrukturunun inkişafı və dünyada ümumi rifah göstəricilərinin artması turizmin intensiv 

inkişafına da təkan vermişdir. Dünya miqyasında 1950-ci  ildə  25 milyon olan turist sayı illik 

ortalama 6,6% artaraq  2002- ci ildə 700 milyona, turizm gəlirləri 1950-ci ildə 2,1 milyard ABŞ 

dolları olduğu halda, 2002-ci ildə 474,2 milyard dollara çatmışdır [5]. Bu artan tələbin 

qarşılanması üçün turizm sektorunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta müəssisələrin (bundan 

sonra - KOM) sayı artmış və bu sektorda böyük bir rəqabət yarışı başlamışdır. Bu rəqabətin ən 

çox təsir göstərdiyi, minimal investisiya ilə qurulmuş, kövrək iqtisadi modelə malik turizm 

sektorunun əsas aktyoru hesab olunan KOM-lardır. Güclü rəqabətin neqativ təsirlərindən 

qorunmaq üçün eyni və ya bənzər iqtisadi fəaliyyət sahələrində və müəyyən coğrafi bölgədə 

yerləşən KOM-lar tərəfindən qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr quraraq işçi qüvvəsi, infrastruktur, 

nəqliyyat və sahib olduqları başqa aktivlərdən ortaq istifadəni təmin edən, eyni zamanda, bir-

birini tamamlayan iqtisadi model olan klaster modeli tətbiq edilir. Qeyd edilən model KOM-

lara rəqabət təsirlərindən qorumaqla yanaşı, onların xərclərinə qənaət etməsi, öz biznes 

modelində innovasiya etməsi, səmərəli təklif siyasətinin formalaşması kimi üstünlüklər verir. 

Tədqiqat işində turizm klaster modelinin  Azərbaycanın zəngin tarixə və mədəniyyətə malik 

bölgəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında (bundan sonra – Naxçıvan MR) tətbiqi 

imkanları araşdırılmış və təhlil edilmişdir. Klasterləşmə analizi aparıldıqdan sonra mümkün 

sektorların klasterdə birləşdirilməsinin kiçik və orta müəssisələrin iqtisadi potensialının 

artırılmasındakı müsbət rolu tədqiq edilmişdir. Araşdırma zamanı klasterlərin mahiyyəti və 

əhəmiyyəti haqqında beynəlxalq və yerli ədəbiyyatları nəzərdən keçirilmiş, ölkəmizdə 

klasterlər barəsində mövcud qanunverilik,  bu sahədə görülən işlər barəsində məlumat 

verilmişdir.  

1. Klaster anlayışının formalaşması və tətbiq olunan klasterləşmə modelləri   

Tarixən təbii şəkildə müəyyən coğrafiyada formalaşmış klasterlər haqqında müxtəlif növ 

anlayışlar mövcuddur. İqtisadi ədəbiyyatda olan ümumi anlayışlardan irəli gələrək demək olar 

ki, klasterlər oxşar səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik sektorda fəaliyyət göstərən və ya birgə 

səylərlə əlaqəli və bir-birini tamamlayan əmtəələr istehsal edən və satan müəssisələrin sahəvi 

və coğrafi təmərküzləşməsini ifadə edir. Eyni zamanda klaster müxtəlif növ istehsal 

faktorlarının müəyyən bir coğrafi bölgədə bir-birini tamamlayan müəssisələrin işçi qüvvəsi, 

infrastruktur, nəqliyyat və sahib olduqları başqa aktivlərin paylaşaraq qarşılıqlı ticarət 

əlaqələrinin qurulması, kommunikasiya və qarşılıqlı dialoq imkanlarına malik olmasını təmin 

edən iqtisadi sistem kimi də  xarakterizə edilir. 
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Klasterlər nəzəriyyəsinin banisi, Harvard Universitetinin professoru Maykl Porter “klasteri - 

müəyyən sahəyə aid coğrafi baxımdan bir-birinə yaxınlıqda yerləşən, qarşılıqlı əlaqədə 

fəaliyyət göstərən, bir-birini tamamlayan kompaniyalar qrupu kimi müəyyən etmişdir”. 

Klasterlər nəzəriyyəsi ilk dəfə Maykl Porterin 1990-cı ildə nəşr olunmuş “Millətlərin rəqabət 

üstünlükləri” əsərində verilmişdir. Porter klasterləşmə zərurətini bazara yeni rəqiblərin çıxma 

təhlükəsi,  təchizatçıların bazar hakimiyyəti, alıcıların bazar hakimiyyəti, sahədə rəqib 

şirkətlərin fəaliyyəti nəticəsində rəqabətin intensivliyi, subsitututların meydana gəlməsi 

təhlükəsi kimi faktorlara bağlı olduğunu qeyd edir [1, səh. 45]. Sözü gedən təhlükələrə qarşı  

həssas qrup sayılan KOM-ların rəqabət təzyiqlərindən qorunması üçün klasterdə birləşməsi ən 

effektiv metod hesab edilməkdədir.  Klasterləşmə metodu ilə KOM-lar məhsuldar və 

keyfiyyətli  məhsulların istehsalını təmin edir, innovasiyaların tətbiqini artırır, xərclərini 

azaldaraq  mənfəətlərini artırır, keyfiyyətli kadrların birgə fəaliyyətini təmin edir və rəqabət 

təsirlərinə qarşı daha effektiv imunitetə sahib olurlar. KOM-ların birləşdiyi əsas klaster 

modelləri aşağıdakı qruplara ayrılır [4, səh. 51].  

 Coğrafi  klasterlər  –  biznes  şəbəkəsi,  istehsalçılar, təchizatçılar  və  digər  əlaqədar 

qurumların eyni regionda fəaliyyəti nəticəsində yaranan klasterlərdir.  

 Sektoral  klasterlər  –  eyni  sektorda  fəaliyyət  göstərən  biznes  şəbəkəsi tərəfindən 

yaradılan klasterlərdir.  

 Horizontal  klasterlər  –  maddi  və  insan  resurslarının  birgə  istifadəsi  və paylaşılması,  

həmçinin  istehsal  olunan  məhsulların  birgə  satışının  təşkili  nəticəsində  yaranan 

klasterlərdir.  

 Vertikal  klasterlər – məhsulların istehsalından  başlayaraq son istehlakçıya qədər olan 

təchizat zəncirini özündə əks etdirən klasterlərdir.   

2. Azərbaycan iqtisadiyyatında  klaster anlayışının hüquqi və iqtisadi əsasları 

Azərbaycan qanunvericiliyində klaster anlayışına ilkin olaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında 

kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol 

Xəritəsində rast gəlinir. Sözü gedən yol xəritəsinin 7.1.6. prioritetinin 1.6.-cı yarımbəndində  

kiçik və orta sahibkarlıq  üzrə xüsusi sənaye zonalarının və klasterlərin yaradılması qeyd 

olunmuş, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün kiçik və orta müəssisələrin bazarlardakı 

mövqelərinin qorunub saxlanılması və istehsal xərclərinin azaldılması məqsədilə horizontal və 

vertikal klasterlər yaradılmasının əhəmiyyəti və zəruriliyi vurğulanmışdır [6]. Bundan irəli 

gələrək “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
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fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 

iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanının 8.1.1-ci yarımbəndində  beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanmaqla, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş təşkilati-hüquqi formaya uyğun olaraq “KOB 

klaster şirkəti”nin meyarlarının müəyyən edilməsi qeyd olunmuş  və bu məqsədlə Azərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 8 may 2019-cu il tarixli 1917050000007900 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş və “KOB klaster şirkəti”nin meyarları təsdiq edilmişdir. Bu 

qərara əsasən aşağıdakı meyarlara cavab verən hüquqi şəxslər “KOB klaster şirkəti” hesab edilə 

bilər [7].    

 Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər istisna 

olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada kommersiya hüquqi 

şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınan; 

 Əhəmiyyətli qərarların Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 

Agentliyi ilə razılaşdırmaqla yerinə yetirməsi nizamnaməsində əks edilən; 

 Həyata keçiriləcək KOB klaster layihəsinin çərçivəsində “KOB klaster şirkəti”nin 

qarşılıqlı surətdə asılı olmayan azı 10 mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti 

ilə təsərrüfat əqdlərini bağlayan və klaster üzrə hazırlanan məhsulun xammal və materialının 

dəyərinin 50 faizinin klasterin iştirakçısı olan yerli istehsalçılardan təchiz edilən; 

 Fəaliyyət sahəsinin Azərbaycan Respublikasında istehsal edilməyən yeni 

rəqabətqabiliyyətli məhsul yaradılması, istehlakın 50 faizdən artıq hissəsinin idxal hesabına 

ödənilən məhsulun yaradılan, qonaqlama və yerləşdirmə xidmətlərinin (mehmanxana, motel, 

kempinq və s.) göstərilməsi meyarlarına cavab verən. 

 Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin müvafiq bəndləri ilə 

KOB klaster şirkəti KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə 

mənfəət, torpaq, əmlak vergisindən azad edilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təsdiqedici sənədi əsasında istehsal, yaxud emal 

məqsədləri üçün texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı - ƏDV-dən, KOB 

klasterin iştirakçısı olan fərdi sahibkarın (hüquqi şəxsin) KOB klaster şirkəti ilə bağlanmış 

müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi gəlirin (mənfəətin) kapital 

xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi 7 il müddətinə gəlir (mənfəət) vergisindən 

azad edilmişdir [8]. 

3. Turizm klasterləri  

Turizm müasir dünyanın qlobal əhəmiyyətə malik olan, sosial və iqtisadi əlaqələrini 

tənzimləyən, müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında qarşılıqlı münasibətlər yaradan, biznes 
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maraqlarının əhatə dairəsini genişləndirən sahədir [2, səh. 3]. Turizm yaratdığı məşğulluq 

imkanları, gətirdiyi xarici valyuta, daxili istehlakı artırması kimi faktorlar ilə iqtisadi artımı 

təmin edən iqtisadi fəaliyyətin əsas sahələrindən olduğu üçün dövlətlər bu sahənin inkişafında 

daima maraqlı olmuşlar. Eyni zamanda turizm sektorunda hər bir investisiyaya uyğun yaradılan 

təklifə uyğun istehlakçı tələbinin olması bu sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayını 

çoxaltmaqdadır. Turizm sektorunda müəssisələrin çox olması bu bazarda istehlakçılara təklif 

edilən qiymət, göstərilən xidmətlər üzrə  keyfiyyət və başqa faktorlar üzrə güclü rəqabətin 

olmasına gətirib çıxarır. Sözü gedən rəqabət təzyiqlərindən ən çox təsirlənən minimal 

investisiya ilə qurulmuş, kövrək iqtisadi modelə malik və turizm sektorunun əsas aktyoru hesab 

olunan KOM-lardır. Artan rəqabət təzyiqlərindən qorunmaq üçün müəssisənin xərclərinin 

azaldılması, səmərəli qiymət siyasətinin formalaşması və bütövlükdə iqtisadi potensialının 

artırılması üçün KOM-lar tərəfindən tətbiq edilən ən effektiv metodlardan ən başlıcası məhz 

klasterləşmədir. Eyni zamanda KOM-ların turizm klasterində birləşməsində əsas məqsəd təklif 

edilən məhsul və xidmətlərin istehsalında və reallaşdırılmasında iştirak edən müəssisələr 

arasında iqtisadi əlaqələrinin yaradılmasıdır [3, səh. 4-5]. 

4. Naxçıvan Muxar Respublikasında turizmin inkişafı 

Tarixən şərqlə qərb, şimalla cənub arasında dəhliz rolu oynayan, Qədim İpək yolu üzərində 

yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikası malik olduğu resurslar, coğrafi mövqeyi, mədəni-tarixi 

abidələr, təbiəti və milli kulinariyası ilə turistlər üçün cəlbedici bölgə olmaqdadır. Sahib olduğu 

zəngin mədəni və tarixi  dəyərlərə görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin 

mədəniyyət nazirlərinin 2009-cu ilin oktyabrında keçirilmiş altıncı konfransında qəbul edilmiş 

qərarla Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmişdir [9]. 

Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət 

tərəfindən mövcud turizm potensialının cəlbediciliyini artırmaq məqsədi ilə iri layihələr icra 

edilmiş, tarixi-mədəni turizm obyektləri əsaslı təmir edilmiş, təbii müalicə obyektləri üzərində 

sanotoriyalar qurulmuş, yeni istirahət parkları istifadəyə verilmiş və turizm sahəsində fəaliyyət 

göstərən sahibkarlıq subyektlərinə dəstək artırılmışdır. Son illərdə  turizmin inkişafının daha da 

sürətlənməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2018-ci il 31 

yanvar tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” təsdiq edilmiş və Ağbulaq Xizək Mərkəzi istifadəyə verilmişdir [10].  

 Son illərdə bu sahədə atılan addımlar, yaradılan yeni turizm müəssisələri, regionun sabitliyi 

bölgəyə gələn turist sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırımışdır (qrafik 1).  
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Qrafik 1: Naxçıvan Muxtar Respublikasına  gələn turistlərin sayı (nəfər) illər üzrə [11] 

 
Mənbə : http://statistika.nmr.az/source/consumermarket/index.php 

 

Qrafik 1-dən göründüyü kimi, 2019-cu ildə muxtar respublikaya xarici ölkələrdən 415 min 932 

nəfər turist gəlmişdir ki, bu rəqəm 2006-cı illə (93930 nəfər) müqayisədə 4,4 dəfə çoxdur. Qeyd 

edək ki, ötən dövr ərzində, yəni 2006-2019-cu illərdə turist qismində səyahətə gedən muxtar 

respublika sakinlərinin sayında da artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2006-cı ildə turist qis-

mində səyahətə gedən muxtar respublika sakinlərinin sayı 47 min 382 nəfər olmuşdursa, bu 

göstərici 2019-cu ildə 2,6 dəfə artaraq 123 min 703 nəfər olmuşdur. Qeyd etdiyimiz və təhlil 

etdiyimiz bu göstərici muxtar respublika əhalisinin gəlir səviyyəsinin artmasının və yaşam 

tərzinin yüksəlməsinin bariz nümunəsidir [16]. 

2019-cu ildən sonra Covid 19 pandemiyasının başlaması ilə əlaqədar olaraq  dünya üzrə tətbiq 

edilən məhdudiyyətlər və qapanmalar muxtar respublikaya gələn turist sayının azalmasına 

səbəb olmuşdur. Post pandemiya dövrünün başlanması ilə bura gələn turist sayının yarım 

milyonu ötəcəyi proqnozlaşdırılmaqdadır. Eyni zamanda, ikinci Qarabağ müharibəsində 

Azərbaycanın parlaq qələbəsi nəticəsində 2020-ci ilin noyabrın 9-da “Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının 

Prezidentinin imzaladığı bəyanat”ın 9-cu bəndinə əsasən bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat 

əlaqələrinin bərpa edilməsi, Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin bərpası, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının təmin 

edilməsi nəzərdə tutulmuşdur [12]. Qeyd olunan işlərin görülməsi nəticəsində  muxtar 

respublikaya turist axının 2 dəfəyə yaxın artması gözlənilməkdədir. 
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5. Naxçıvan Muxar Respublikasının turizm potensialı 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi mövqeyi, özünəməxsus iqlimi, fauna və florası, 

qədim tarixə malik mədəniyyət abidələri turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. 

Aşağıdakı cədvəl 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialının artırılmasını 

özündə ehtiva edən turizmin sahələri üzrə infrastruktur barədə məlumat verilmişdir.  

 
Cədvəl 1: Naxçıvan Muxtar Respublikasında  turizmin növləri  üzrə bölgüsü [13] 

№ 
Tarixi-mədəni 

turizm 

Təbii müalicə 

turizmi 
Eko turizm Dini turizm 

Əyləncə və 

istirahət 

parkları 

1 
Nuh peyğəmbərin 

məzarüstü türbəsi 

Duzdağ 

Fizioterapiya 

Mərkəzi 

Batabat 

yaylağı 

"Əshabi-kəhf ziyarətga-

hı"  dini-mədəni abidə 

kompleksi 

Saat qülləsi 

meydanı 

2 Möminə Xatın 
Darıdağ Arsenli 

Su Müalicəxanası 

Pəzməri 

şəlaləsi 

Nuh peyğəmbərin 

məzarüstü türbəsi 
Sahil parkı 

3 Yusif Küseyir oğlu 

Sirab, Darıdağ, 

Badamlı mine-ral 

su mənbələri 

Göygöl İmamzadə türbəsi 

Bazar gölü 

istirahət və 

əyləncə parkı 

4 
Naxçıvanqala 

abidəsi 

Əshabi-kəhf 

mineral su yatağı 
 Asnı piri 

Heydər  Əliyev 

mədəniyyət və 

istirahət parkı 

5 

Qarabağlar 

Memarlıq 

Kompleksi 

  
Ərməmməd 

(alməmməd)  piri 
 

6 
Xanəgah" Abidə 

Kompleksi 
  Parçı imamzadəsi  

7 

Gəmiqaya 

ərazisindəki 

qayaüstü rəsmlər 

  Piri-süleyman  

8 
"Ordubad" Tarix-

Memarlıq Qoruğu 
  Nüsnüs piri  

9 

"Əshabi-Kəhf" 

Ziyarətgahı Dini-

Mədəni Abidə 

Kompleksi, 

    

10 Muzeylər     

Mənbə: http://www.turizm.nakhchivan.az/index.php/template/2015-12-29-06-35-41 

 

Qeyd olunan təbii şərait və turizm potensialı muxtar respublikanı turistlər üçün cəlbedici 

məkana çevirmiş və bura gələn turist axının atmasına paralel olaraq yaranan tələbin 

qarşılanması məqsədi ilə turizmə xidmət edən müəssisələr yaradılmış  və bu müəssisələrin 

əksəriyyəti mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri olmuşdur. Aşağıdakı cədvəl 2-də muxtar 

respublikada turizmin inkişafında ximət edən KOM-lar barəsində məlumatlar verilmişdir. 
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Cədvəl 2: Naxçıvan Muxtar Respublikasında  turizmin üzrə fəaliyyət göstərən KOM-lar [14] 

№ 
Mehmanxana, otel, motel, 

hostel və kənd qonaq evləri 

Turizm 

firmaları 

Restoran və kafelər Alış-veriş mərkəzləri 

1 
“Duzdağ” mehmanxanası 

Gəmiqaya 

Turizm 

"Naxçıvan mətbəxi 

milli yemək evi" 

"Ticarət  və  gənclik 

mərkəzi" 

2 “Təbriz”   

mehmanxanası 
Natig travel "Milli çay evi" 

"Cahan" ticarət 

mərkəzi 

3 
"Saat meydanı" hoteli Şəms  turizm 

"Milli 

yeməklər” restoranı 

"Cahan" alış veriş 

mərkəzi (avm) 

4 
"Qrand-naxçıvan" hotel 

Qafqaz 

turizm 
“Nuh yurdu” restoranı "Park avm" 

5 
"Avtovağzal"  mehmanxanası  

"Naxış Nərgiz" 

Restoranı 

"Decoria" alış-veriş 

mərkəzi 

6 "Nəqşicahan" moteli  “Batabat”  restoranı "Hədiyyələr mağazası" 

7 “Ağbulaq istirahət 

mərkəzi”  - Ağbulaq Xizək 

Mərkəzi 

 

"Saat meydanı" 

turistik istirahət 

mərkəzi 

"Əl işləri və sənət 

əsərlərinin satışı 

mağazası" 

8 “Azəri”   

mehmanxanası 
 

“Nəqşicahan”   

restoranı 
 

9 “Xəyal”   

mehmanxanası 
 "Təbriz"  restoranı  

10 “Toğrul”   

mehmanxanası 
 "Panorama" restoranı  

11 “Gənclik ticarət və əyləncə 

mərkəzi” 
 “Duzdağ” restoranı  

12 “Araz”  mehmanxanası  “Billur”  restoranı  

13 “Elsevər”   

mehmanxanası 
 “Reyhan” restoranı  

14 Hostel və kənd qonaq evləri  “Araz” restoranı  

15   “Azəri” restoranı  

16   “İpək yolu” restoranı  

17   “Banu” restoranı  

18   “Gəlinqaya” restoranı  

19   “Xəyal” restoranı  

Mənbə: http://www.turizm.nakhchivan.az/index.php/template/2015-12-29-06-35-41 
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6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunda fəaliyyət göstərən KOM-ların 

klaterləşmə imkanlarının onların iqtisadi potensialına təsirləri 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm infrastruktunu analiz etdiyimiz zaman əsas turizm 

müəssisələrinin daha çox Naxçıvan şəhərində formalaşdığı müşahidə edilir. Bunun əsas 

səbəblərindən  biri Naxçıvan şəhərinin muxtar respublikanın paytaxt şəhəri olduğu, digəri isə 

Naxçıvan şəhərinin malik olduğu zəngin tarixi və mədəni irs ilə birbaşa bağlılığıdır. Başqa sözlə 

muxtar respublikada turizm müəssiələrinin klasterləşməsinin nüvəsini məhz Naxçıvan şəhəri 

təşkil etməkdədir. 

Aşağıda Naxçıvan MR-də turizmə bağlı olaraq yaranmış klaster əlaqələri barəsində sxem 

verilmişdir.  Qeyd olunan müəssisələr bir biri ilə qarşılıqlı olaraq təbii dəyər zəncirini 

formalaşdırmış və inkişaf etmişdir (sxem 1).   
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Sxem 1: Naxçıvan MR-də turizm sektorunda fəaliyyət göstərən KOM-ların klaterləşmə  imkanları 
 

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Sxem 1-in təhlil edilməsi nəticəsində muxtar respublikanın turizm sektorunda eyni və ya bənzər 

iqtisadi fəaliyyət sahələrində olan KOM-ların bir-biri ilə əlaqəli məhsul  və xidmətlər istehsal 

edərək yaranan tələbə tamamlayıcı təklif formalaşdırdığı ortaya çıxmışdır.  Eyni zamanda sözü 

gedən KOM-ların daha çox  Naxçıvan şəhərində formalaşması KOM-ların klasterləşmə 

potensialı üçün münbit şərait yaratmaqdadır. Qeyd olunanlarla yanaşı mövcud qanunvericilikdə 

“KOB klaster şirkəti”nin meyarlarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasına  “KOB 

klaster şirkəti”nin həyata keçirəcəyi layihə üzrə investisiyanın minimum həcmi Azərbaycan 

Respublikasında ən aşağı məbləğ - 0,5 milyon manat müəyyən edilmişdir. Bundan irəli gələrək 

KOM-ların klasterdə birləşərək texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalının - 

ƏDV-dən, KOB klasterin iştirakçısı olan fərdi sahibkarın (hüquqi şəxsin) KOB klaster şirkəti 

ilə bağlanmış müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi gəlirin 

(mənfəətin) kapital xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi 7 il müddətinə gəlir 

(mənfəət) vergisindən azad edəcəkdir.  

Göstərilənləri nəzərə alaraq ümumilikdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunda 

fəaliyyət göstərən KOM-ların klaster şəklində birləşməsi onların iqtisadi potensilının 

artırılmasında aşağıdakı rolu oynayacaqdır. 

 istehsal olunan məhsul və xidmətlər daha ucuz başa gələcək; 

 kommunal xərclərdən daha əlverişli istifadə olunacaq; 

Yerli  məhsullar 

bazarı 

 

Restoranlar 

Hostel və kənd 

qonaq evləri 

Motellər 

Otellər 

Mehmanxanalar 

Nəqliyyat 

xidmətləri 

 

Banklar Qida 

təchizatçıları 

Turizm 

firmaları 
 

Çamaşırxana 
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 işçi qüvvəsinə olan tələbin daha intensiv qarşılanmasına şərait yaradacaq və mövcud 

əmək ehtiyatlarının keyfiyyətini artıracaq; 

 əldə olunan vergi güzəşti ilə investisiya imkanları artacaq. 

 

NƏTİCƏ 

İqtisadi inkişafın başlıca aktyoru hesab edilən KOM-lar turizm sektorunun inkişafında mühim 

rola sahibdir. Dünya ölkələrində iqtisadi rifahın artması və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı 

tuirstlərin sayının artımında intensiv inkişafı təmin etmiş və bu sektorda fəaliyyət göstərən 

müəssisələr arasında kəskin rəqabət başlamışdır. Eyni zamanda  turizm sektorunda əlaqəli və 

bir-birini tamamlayan iqtisadi fəaliyyətlərin olması bu sektorda klasterləşmə potensialının 

yüksək olmasına gətirib çıxarmışdır. Tədqiqat işində turizm klasterlərinin iqtisadi və hüquqi 

əsasları təhlil edilərkən məlum olur ki, müəyyən coğrafi bölgədə yerləşən KOM-lar qarşılıqlı 

iqtisadi əlaqələr quraraq işçi qüvvəsi, infrastruktur, nəqliyyat və sahib olduqları başqa 

aktivlərdən ortaq istifadəni təmin edərək, xərclərinə qənaət edir, innovasiya imkanlarını artırır, 

məhsul və xidmət təklifini daha səmərəli edir və rəqabət təzyiqlərindən daha effektli qorunur. 

Tədqiqat işində turizmdə klasterləşmə modelinin  zəngin tarixi, mədəni irsi, təbii resursları olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında tətbiqi imkanları araşdırılmışdır. Aparılan araşdırmada 

muxtar respublikada turizm infrastrukturunun inkişafı sahəsində görülən işlər turist sayının 

artımı ilə mütənasiblik təşkil etmiş, mövcud turizm potensialının yüksək olması bu sahədə 

KOM-ların fəaliyyətini təşviq etdiyi məlum olmuşdur. Həmçinin tədqiqat işində muxtar 

respublikanın turizm sektorunda fəaliyyət göstərən KOM-ların oxşar səciyyəvi xüsusiyyətlərə 

malik olduğu, əlaqəli və bir-birini tamamlayan əmtəələr istehsal etdiyi təsbit olunmuş, onların 

klasterdə birləşmə potensialının yüksək olduğu isbatlanmışdır. Sözü gedən KOM-ların 

klasterdə birləşməsi onların istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərin daha ucuz başa gəlməsinə, 

kommunal xərclərdən daha əlverişli istifadəsinə, keyfiyyətli kadr bankının formalaşmasına 

şərait yaradacaq, eyni zamanda “KOB klaster şirkəti” olaraq qeydiyyatdan keçərək əlavə vergi 

güzəştləri əldə edə biləcəklər. Sadalanan amillər Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm 

sahəsindəki mövcud KOM-ların əlavə investisiya və resurs sərf etmədən  iqtisadi potensialının 

artırılmasına şərait yaradacaqdır.   
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ÖZƏT 

Müasir dövrdə ali təhsil qurumlarının sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlığı və ya işbirliyi 

araşdırılmasına ehtiyac duyulan ən aktual məsələlərdən biridir. Belə ki, sənaye müəssisələri 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etmək, başqa sözlə desək, məhsulun keyfiyyətini və 

standartını yüksəltmək, yeni istehsal üsullarını mənimsəmək, istehsal prosesinə mütərəqqi 

texnologiyalar tətbiq etmək, yeni və qabaqcıl texnologiyalar hesabına istehsal xərclərini 

azaltmaq və səmərəliliyi artırmaq və s. məqsədilə öz fəaliyyətini elmi biliklərin istehsalı və 

tətbiqi araşdırmalar üzərində quran universitetlərlə əməkdaşlıq edirlər. Bu əməkdaşlığın başlıca 

səbəbi yüksək ixtisaslı kadrların ali təhsil qurumlarında cəmlənməsinin iqtisadi təcrübədə 

istifadə oluna biləcək xeyli sayda innovativ texnologiyaların yaradılması və inkişafında aparıcı 

qüvvə kimi universitetlərə etibar edilməsidir. Bu əməkdaşlıq və ya iş birliyi hesabına 

universitetlərdə aparılan elmi araşdırmaların nəticələri sənaye müəssisələrində tətbiq olunur və 

tətbiqi elmi araşdırmaların məhsulu olan texnologiya və texnoloji biliklər əsasında istehsal 

həyata keçirilir. Müasir inkişaf mərhələsində universitet-sənaye əməkdaşlığında mühüm 

təşəbbüslərin yaşandığı yeni bir məkan formalaşmağa və yeni bir trend meydana gəlməyə 

başlamışdır. Bu trend – ölkə sənayesini beynəlxalq rəqabətqabiliyyətli səviyyəyə və 

ixracyönümlü struktura gətirmək məqsədilə universitet-sənaye sektoru əməkdaşlığını təmin 

edən texnoparklardır. Qeyd edək ki, universitetdə aparılan elmi işlərin sənaye mühitində tətbiq 

tapması üçün lazımi mühiti yaradan bu texnoparklarda tədqiqat və inkişaf işləri ön plandadır. 

Hətta son dövr dünya təcrübəsinə nəzər yetirdikdə, görürük ki, universitetlər tərəfindən qurulan 

texnoparkların fəaliyyəti sənaye müəssisələrinə texniki və maliyyə məsləhətləri verməklə, 

beynəlxalq rəqabətə çatmaq istəyində olan kiçik və orta sənaye müəssisələrinə texniki dəstək 

göstərməklə yanaşı, eyni zamanda, regional iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə 

istiqamətlənmişdir. Məhz bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında sosial-iqtisadi inkişafın təmini məqsədilə 

“universitet – sənaye sektoru” işbirliyinə şərait yaradan texnoparkların regionda formalaşması 

və inkişafı perspektivləri öyrənilmiş, ali təhsil qurumları və sənaye müəssisələrinin qarşılıqlı 

əlaqəsinin muxtar respublikanın gələcək sosial-iqtisadi inkişafına təsiri nəzərdən keçirilmişdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, sənaye müəssisələri, ali təhsil qurumları, 

“universitet-sənaye” işbirliyi, texnoparklar, yüksək texnologiyaya söykənən sənaye mərkəzləri. 
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TECHNOPARKS IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 

 

 

 

ABSTRACT 

One of the most pressing issues in modern times is the need to study the cooperation or 

collaboration of higher education institutions with industrial enterprises. Thus, industrial 

enterprises cooperate with universities, which build their activity on the production and 

application of scientific knowledge in order to produce competitive products, improve product 

quality and standard, master new production methods, apply advanced technologies to the 

production process, reduce production costs due to new and advanced technologies and increase 

efficiency. The main reason for this cooperation is the fact that the concentration of highly 

qualified personnel in higher education institutions is entrusted to universities as a leading force 

in the creation and development of a large number of innovative technologies that can be used 

in economic practice. Due to this cooperation or collaboration, the results of scientific research 

conducted at universities are applied in industrial enterprises, and production is carried out on 

the basis of technology and technological knowledge, which is the product of applied scientific 

research. In the modern stage of development, a new space with significant initiatives in 

university-industry cooperation has begun to form and a new trend has emerged.This trend is 

technoparks that provide university-industry cooperation in order to bring the country's industry 

to an internationally competitive level and export-oriented structure.It should be noted that 

research and development work is in the forefront in these technoparks, which create the 

necessary environment for the scientific work carried out at the university to be applied in the 

industrial environment. Even if we look at the recent world experience, we see that the activities 

of technology parks established by universities are aimed at providing regional economic 

development, as well as providing technical and financial advice to industrial enterprises and 

technical support to small and medium enterprises seeking to achieve international competition.  

From this point of view, in order to ensure socio-economic development in the example of the 

Nakhchivan Autonomous Republic, which is an integral part of the Republic of Azerbaijan, the 

prospects for the formation and development of technoparks in the region, which create 

conditions for "university - industrial sector" cooperation, have been studied and, at the same 

time, the impact of the interaction of higher education institutions and industrial enterprises on 

the future socio-economic development of the autonomous republic was considered. 

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, industrial enterprises, higher education 

institutions, "university-industry" cooperation, technoparks, high-tech industrial centers. 
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GİRİŞ 

Son zamanlar dünya dövlətlərinin bir çoxunda müəssisədaxili elmi-tədqiqat və araşdırma 

fəaliyyətlərinin təşkilində yeni bir meyl müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, dünya sənaye 

sektorunu təmsil edən müəssisələr öz elmi-tədqiqat və araşdırma bölmələrini yaradaraq 

fəaliyyət göstərmək əvəzinə belə araşdırmaları eyni işi elmi şəkildə görən universitetlərdən 

“universitet-sənaye” əməkdaşlığı çərçivəsində tələb edirlər [3, səh. 225]. 

Müasir inkişaf mərhələsində yuxarıda bir cümlə ilə toxunduğumuz “universitet-sənaye” 

işbirliyinin daha çox geniş yayılmış əsas təzahür formalarından biri universitetlər daxilində 

qurulan texnoparklardır. Yeni bir inkişaf trendi kimi özünü təcəssüm etdirən texnoparklar 

universitetlərdə aparılan elmi işlərin sənaye sektorunda öz tətbiqini tapması üçün gərəkli şəraiti 

yaradır. Universitetlər tərəfindən qurulan texnoparkların fəaliyyəti sənaye müəssisələrinə 

texniki və maliyyə məsləhətləri verməklə, beynəlxalq  rəqabətə davam gətirmək arzusunda olan 

kiçik və orta sənaye müəssisələrinə texniki dəstək göstərməklə yanaşı, regional iqtisadi 

inkişafın təmin edilməsinə istiqamətlənmişdir. Bu kontekstdən yanaşaraq qeyd edək ki, milli 

ali təhsil müəssisələrinin sənaye və iqtisadi fəaliyyət sahələrini əhatə edən müəssisələrlə 

əməkdaşlıq məsələləri, bu işbirliyinin inkişaf perspektivləri tədqiqat obyekti kimi mühüm elmi 

aktuallıq kəsb edir.  

Qeyd edək ki, “universitet-sənaye” işbirliyinin mühüm elmi tədqiqat obyekti kimi 

araşdırılmasına, bu əməkdaşlığın inkişafı və genişləndirilməsinə diqqətin artırılması həm 

Azərbaycan (o cümlədən onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası) 

iqtisadiyyatının dünya iqtisadi məkanına cəlb olunması və Boloniya Bəyannaməsinin əsas 

prinsiplərinin qəbulu, həm də əmək resurslarının davamlı olaraq təkmilləşdirilməsinə və 

istehsal və qeyri-istehsal fəaliyyət sahələrində müəssisələrin yaratdığı tələbata uyğun olaraq 

onların daxili strukturlaşdırılmasına tələblərin artması ilə şərtlənir.      

Məhz bu baxımdan məqaləmizdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

təmini məqsədilə texnoparklar çərçivəsində “universitet-sənaye” işbirliyi və ya əməkdaşlığının 

regionda formalaşdırılması imkanları və inkişafı perspektivləri araşdırılmışdır. 

Texnoparkların mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri 

Naxçıvan Dövlət Universitetində qurulmaqda olan texnopark çərçivəsində “universitet-sənaye” 

işbirliyinin regionda formalaşdırılması imkanlarını və inkişafı perspektivlərini araşdırmazdan 

əvvəl texnoparkların mahiyyəti və əsas xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək, fikrimizcə, 

məqsəduyğun olardı.  

Texnoparkların mahiyyəti ilk növbədə elmi-texniki yeniliklərin işlənməsi, hazırlanması və 

istehsalata tətbiqi ilə bağlı proseslərin məcmusunda formalaşmışdır. Əgər biz texnoparkların 
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mahiyyətini öyrənərkən “Texnopark nədir?” sualını versək, özümüzü çətin vəziyyətə salmış 

olacağıq. Çünki iqtisadi ədəbiyyatlarda bu anlayışın izahı müxtəlif formalarda şərh olunur. Belə 

ki, 1985-ci ildən 2012-ci ilə qədər “Technopolis” şirkətinin baş direktoru vəzifəsini icra edən 

və bu şirkətin balansını 3000 dəfəyə qədər artıran (336.000 avrodan 1.000.000.000 avroya 

yüksəldən) Pertti Huuskonen açıqlamasına görə: “Texnoparklar siyasətçilərin təntənəli şəkildə 

açılışını etdikləri gözəl bir binadan ibarət deyildir. Texnoparklar bu gözəl binaların daxili 

quruluşudur. Heç də cəlbedici görünməyən bir çox texnoparkların fantastik məhsulları 

mövcuddur. Müştəriləri bu binaların gözəlliyi deyil, texnoparkların məhsulları və xidmətləri 

cəlb edir...” [10].  

i.ü.f.d., dosent Arzu Hüseynova “Azərbaycanda texnoparkların yaradılması və inkişafı 

istiqamətləri” mövzusundakı məqaləsində texnoparkları spesifik yerli şərait və bazarın 

tələbatının təsiri altında formalaşan mürəkkəb bir ekosistem kimi ifadə etmiş, eyni zamanda, 

texnoparkları tədqiqatçı qruplar və texnoloji işləmələrə sorğu verən müəssisələr arasında 

qarşılıqlı fəaliyyət və informasiya mübadiləsi prosesini sürətləndirən vasitəçi bir qurum kimi 

nəzərdən keçirmişdir [11].  

İqtisadçı alim Şəfa Əliyev texnoparkların mahiyyətinin onun məqsədləri ilə birbaşa bağlı 

olduğunu və bu anlayışın məzmununu əks etdirdiyini öz araşdırmalarında dəfələrlə qeyd 

etmişdir. Şəfa Əliyevə görə, texnoparkların başlıca məqsədi biliklərin və ixtiraların 

texnologiyalara çevrilməsi, bunlar əsasında müxtəlif təyinatlı elmtutumlu və yüksək dəyərli 

rəqabətqabiliyyətli məhsulların hazırlanması, bunlarla bağlı proseslərin sənayedə tətbiqi, 

yüksək texnologiyalar əsaslı biznes müəssisələrinin dəstəklənməsi, sənayenin strukturunun 

yenilənməsi və diversifikasiyalaşdırılması, dünya standartlarına malik mal və məhsulların, 

xüsusilə də ixrac mallarının çeşidinin artırılması, iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılmasının 

sürətləndirilməsi, məşğulluğun gücləndirilməsi, bütövlükdə ölkənin sənaye və ixrac 

potensialının artırılmasıdır [12].   

Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 2014-cü il 15 may tarixli 168 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Texnologiyalar parkı haqqında nümunəvi əsasnaməyə görə“... texnologiyalar 

parkı (texnopark) – innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, 

işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor 

işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi 

(kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə 

qurumları olan ərazi”dir [13].  

Texnoparkların mahiyyətini açıqlayan və aşağıdakı bəndlərdə öz əksini tapan 3 iş sxemini qeyd 

etmək olar: 
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1. Öz innovasiya lahiyələrini realizə etmək istəyən sərbəst tədqiqat və lahiyə qruplarına  kömək; 

2. Ali məktəb və elmi-tədqiqat qruplarında toplanan elmi biliklərin kommersiyalaşmasına 

kömək; 

3. İnnovasiyanın sərbəst bazarından texnoloji qərarların idxalı yolu ilə istehsalçıların texnoloji 

məsələlərinin həlli. 

Texnoparklar texnologiya daşıyıcıları ilə alıcıları arasında əlaqə yaratmaq üçün yaranan sərbəst 

qurum və ya universitet və şirkət daxilində bir struktur ola bilər. Texnoparkların əsas rolu 

tədqiqatçılar cəmiyyəti daxilində və ya müxtəlif texnoloji məhsul istehsalçıları arasında 

kommunikasiyanı təmin etməsində ola bilər [7, səh. 14-16]. 

Muxtar respublikada ali təhsil qurumlarnın və sənaye müəssisələrinin səmərəli 

işbirliyinin texnoparklar çərçivəsində formalaşdırılması imkanları və perspektivləri 

Hər bir regionun istehsal, o cümlədən sənaye potensialının tammənalı formalaşdırılması şərtləri 

sırasında müvafiq subyektlərin ölkənin, o cümlədən birbaşa həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən 

ali təhsil məktəbləri və elmi-tədqiqat institutları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin formalaşdırılması 

özünəməxsus yer tutur. İkinci tərəfi təmsil edən iştirakçılar sırasında ölkə səviyyəsində 

irimiqyaslı araşdırmalara imza atmış Naxçıvan Dövlət Universitetinin adını fəxrlə çəkilə bilər.   

İlk növbədə qeyd etmək yerinə düşər ki, istənilən sivil ölkə özünün elmi potensialı ilə, bu 

sahədə əldə etdiyi nailiyyətləri ilə tanınmaqdadır. Daim axtarışlarla, araşdırmalarla, ixtira və 

kəşflərin edilməsi ilə müşayət olunan elmi fəaliyyət  özündə bir tərəfdən mütəmadi yeniliklərə 

imza atmaq arzusunda olan peşəkarların, onların işlərinə şərait yaradan texniki vasitə və 

texnologiyaların və qarşıya qoyulan “problemlərin” öyrənilməsi, çıxış yollarının tapılması kimi 

məsələlərin vəhdətini ifadə etmişdir. Təmsil etdiyi dövlətlərin yaxud qürumların maliyyə və 

digər dəstəyi əsasında icra olunan işlər bir çox “mürəkkəb” məsələlərə aydınlıq gətirmiş, 

onların daha mütərəqqi fazalara keçidinə şərait yaratmış, təcrübənin transformasiya və 

təkmilləşdirilməsinin “qidalandırıcısı” rolunda çıxış etmişdir.  

Bəhs olunan məsələlərin beynəlxalq təcrübəsinə baxdıqda çoxsaylı əlaqə formaları ilə 

rastlaşmaq mümkündür. Dünyanın bir çox ali məktəbləri aparıcı şirkətlərin təcrübə-sınaq 

işlərindən yararlanmışlar. Bu sırada kifayət qədər məhşurluğu ilə seçilən Oksford, Kembric, 

Sarbonna, Orta Doğu Texniki Universiteti və digər elm və təhsil “məbədlərinin” adları ön sıra-

larda gəlməkdədir. Eyni zamanda bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, Amerika Birləşmiş 

Ştatlarında yaradılmış “Silikon vadi” adlı xüsusi iqtisadi zona beşillik dövrlər üzrə öz fəaliy-

yətinin 40%-dən çoxunun təkmilləşdirilməsini məhz həmin ölkənin və digər aparıcı xarıcı elm 

və təhsil subyektlərinin, tədqiqat laboratoriyalarının araşdırma nəticələri əsasında həyata 

keçirməkdədir. 2010-2015-ci illərdə Böyük Britaniyada elm və təcrübənin vəhdəti nəticəsində 
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aid istehsalatlarda 120-dən çox əsaslı səmərələşdirici təklif verilmiş, 91 çeşiddə yeni məhsulun 

istehsalı mümkün olmuşdur. Həmin göstəricilər Polşa Respublikasında müvafiq olaraq  87 və 

136-ya, yaxın qonşumuz olan Türkiyə Cümhuriyyətində - 204 və 79 olmuşdur [9, səh. 11].  

Nümunələrdən biri kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşamış və elmi fəaliyyətini həyata 

keçirmiş həmyerlimiz Lütvi Ağazadənin (Lütvizadənin) “qeyri-səlis nəzəriyyəsini” göstərmək 

olar. Onun konseptual əsaslarının mənimsənilməsi Yaponiyanın elektronika məhsulları 

istehsalı üzrə ixtisaslaşan sənaye sahələrində yüzlərlə kəşfin tətbiqinə, yeni məhsul növ və 

çeşidlərinin təkmilləşdirilməsinə, onların istehlakçı tələbatlarını daha yüksək səviyyədə 

ödəməsinə yol açdı.  

Göründüyü kimi, beynəlxalq praktikada “elmi araşdırma – təcrübəyə tətbiq” vəhdəti özünün 

müsbət nəticələrini verməkdədir. Həmin əlaqələndirmə imkanlarının ölkəmizdə, xüsusilə də 

yeni yaradılan təsərrüfatçılıq formalarında (yerli şərait və imkanlar əsasında transformasiya 

proseslərinə məruz qalmaqla) istifadə olunması mütərəqqi təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Deyilənləri 

nəzərə alaraq düşünürük ki, regionda təşkili məqsədəuyğun hesab edilən texnologiya parkı 

çərçivəsində sənaye müəssisələri ilə elm və təhsil müəssisələrinin qarşılıqlı münasibətlərinin 

qurulması aşağıdakı istiqamətlərdə mühüm rol oynaya bilər: 

1. texnopark üçün tələb olunan yüksək ixtisaslı kadrların ali, orta ixtisas və peşə-texniki 

təhsili məktəbləri tərəfindən hazırlanması; 

2. elm və təhsil müəssisələri tərəfindən aparılmış tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan 

təkmil forma, model və mexanizmlərin istehsalata tətbiqi; 

3. araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunan iqtisadi, idarəetmə, təşkilati, istehsalat və sair 

sahələrdəki beynəlxalq nümunələr haqqında texnopark subyektlərinin məlumatlandırılması; 

4. birgə elmi tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

5. qarşılıqlı təcrübə-sınaq işlərinin icrası; 

6. istehsalatda əldə olunmuş mütərəqqi nəticələrin elm və təhsil müəssisələri tərəfindən öz 

fəaliyyətlərində istifadə olunması; 

7. qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində əldə olunmuş nəticələrlə bağlı “üçüncü tərəflərin” 

məlumatlandırılması və s.      

Tərəfimizdən ifadə olunan təsnifatın hər bir bölməsi spesifik cəhətləri ilə xarakterizə olunur və 

müəyyən əhəmiyyətli tərəflərə malikdir.  

İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, respublikada (o cümlədən onun regionlarında) yaradılan və 

ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinə aidiyyatı ilə seçilən istənilən subyekt digər şərtlərlə 

yanaşı müvafiq kadr potensialı ilə təmin edilməlidir. Hər bir təsərrüfatçılıq forması özünün 

müxtəlif təhsil səviyyələri əldə etmiş işçi heyyəti ilə seçilməkdədir. Bu sırada texnoparkda 
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təmsil olunan subyektlər də istisnalıq təşkil etmir. İstehsalın səmərəli təşkili əmək potensialının 

optimal sayı və tərkibini də müəyyən etməlidir ki, onun formalaşması da əsasən müxtəlif 

səviyyəli savad-peşə verməklə ixtisaslaşan təhsil müəssisələri tərəfindən həyata 

keçirilməkdədir.   

Bəhs olunan sahə ölkəmizdə olduğu kimi, regionda da rəhbərliyin daim diqqət mərkəzindədir. 

Bunun məntiqi ifadəsi kimi atılan addımlar sırasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara 

hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli 306-04/S saylı Sərəncamı nümunə olaraq 

göstərilə bilər. Həmin hüquqi akt bu sahəyə kompleks şəkildə yanaşmanı təmin etməklə yanaşı 

ixtisaslı kadrların hazırlanmasına geniş imkanlar yaratmışdır [6]. Sərəncama əsasən hami 

təşkilatların ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinin tələbələri ilə mütəmadi görüşlərin 

keçirilməsi, təcrübədə mövcud olan vəziyyətin tədris auditoriyalarında bölüşülməsi və 

müzakirəsi gələcəyin peşəkar kadrlarının bilik və bacarıqlarının yüksəldilməsinə səbəb 

olmuşdur və bu prosesin perspektiv dövrlərdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Təhsil 

müəssisələri tərəfindən hazırlanan və müasir tələblərə cavab verən kadrlar digər göstəricilərlə 

yanaşı özünün işgüzarlıq, kollektivlə mehriban təmas, bilik və bacarıqların mütəmadi 

təkmilləşdirilməsi və personalla bölüşülməsi kimi keyfiyyətlərə malik olmalıdır.  

Təsnifatda əksini tapan ikinci məsələ - ölkə daxilində elm və təhsil müəssisələri tərəfindən 

aparılmış tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan təkmil forma, model və mexanizmlərin istehsalata 

tətbiqindən ibarətdir. İstər elmi-tədqiqat müəssisələri, istərsə də ali məktəblər hər il üçün 

qabaqcadan tərtib olunmuş plana uyğun olaraq müvafiq istiqamətləri əhatə edən elmi-tədqiqat 

işləri yerinə yetirir. Həmin araşdırmalar özünün çoxsaylı nəticələri ilə yekunlaşır ki, bunların 

bir hissəsi də xalis təcrübi əhəmiyyətə malikdir və istehsalatlarda tətbiqini gözləyir. Onlardan 

bəziləri ölkə səviyyəsində patentləşdirmə orqanlarından alınan müvafiq sənədlərlə də təmin 

olunurlar. Beynəlxalq təcrübədə sənaye subyektlərinin birbaşa sifarişləri əsasında elmi təqdiqat 

işlərinin aparılması da mümkündür. Digər tərəfdən, istər sənaye subyektlərinin, istərsə də elm 

ocaqlarının vahid “qoşul və istifadə et” sistemindən yararlanması da bu sahədə  mümkün 

yeniliklərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər.  

Texnoparkın profilinə uyğun olaraq iqtisadi, idarəetmə, təşkilati, istehsalat, maliyyə, 

mühəndislik, seleksiya, baytarlıq, aqronomluq və sair sahələrdəki yeniliklərin təcrübi işgüzar 

mühitə daşınması müvafiq subyektdə işlərin daha mütərəqqi və məhsuldar üsullarla təşkilinə 

şərait yaradacaqdır. Göstərilən istiqamətlərin hər biri üzrə aparılan elmi tədqiqatlar ilk növbədə 

aşağıdakı suallara cavab verməlidir: 

1. Seçilən obyektin elmi araşdırmalar üçün spesifikliyi nədən ibarətdir? 
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2. Həmin obyekt üzrə müşahidələr hansı səviyyədə həyata keçirilmişdir?  

3. Onun vasitəsilə hansı xarakter və xassələrə, cəhətlərə aydınlıq gətiriləcək? 

4. Tədqiqatların icrasında nə kimi üsullardan istifadə olunacaqdır? 

5. Aparılacaq işlərin maliyyə və texniki bazası hansı mənbələr hesabına formalaşacaqdır? 

6. Araşdırmalarda hansı texnoloji məsələlərə üstünlük veriləcəkdir? 

7. Alınması gözlənilən nəticələr hansı təkmilləşdirmə və səmərəlilik addımlarına səbəb 

olacaqdır? 

8. Onların tətbiqinin hansı qaydada və şərtlərlə həyata keçirilməsi nə kimi dəyişmələrə 

səbəb olacaqdır və s [4, səh. 202]. 

Məqsədlərin suallar şəklində təsnifləşdirilməsi ümumilikdə ölkə üzrə, o cümlədən region ali 

təhsil müəssisələrindən biri olan Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılması məqsədəuyğun 

hesab edilən texnopark üçün yeniliklərin yaradılması zəminini formalaşdırmaqla yanaşı sənaye 

istehsalının daha mütərəqqi inkişafına şərait yaradacaqdır.    

Bəhs olunan istiqamətdə mühüm istiqamətlərdən birini də ölkə daxilində aparılan araşdırmalar 

zamanı iqtisadi, idarəetmə, təşkilati, istehsalat və sair sahələrdə rastlanan beynəlxalq nümunələr 

haqqında texnopark subyektlərinin məlumatlandırılmasıdır. Belə hallar baş verdikdə, sənaye 

subyektlərinin təşkilatlanma-istehsalat və reallaşdırma maraqlarına uyğun olaraq həmin hallar 

haqqında məlumatlar tam təfsilatı ilə, onların bütün spesifik iqtisadi-texniki, maliyyə, 

konfiqurasiya və digər cəhətlərini cəmləməklə vahid sistem halına salınır və müvafiq istehlakçı 

ünvanlarına təqdim olunur. Heç kimə sirr deyil ki, bir çox hallarda birbaşa istehsal fəaliyyəti 

ilə məşğul olan subyektlər maliyyə resurslarına qənaət etmək məqsədilə özündə elmi 

məlumatların əldə edilməsi ilə məşğul olacaq bölmələri yaratmırlar. Deyilənlər əsasında elmi 

fəaliyyətlə məşğul olan strukturların bəhs olunan istiqamətlərdə məlumatlandırılması özünün 

aktuallığını qorumaqdadır.    

Naxçıvan Dövlət Universitetində qurulan texnopark çərçivəsində sənaye subyektləri ilə təhsil 

müəssisələri və elmi-tədqiqat strukturları arasında vahid fəaliyyət formalarından olan birgə 

elmi tədbirlərin həyata keçiriməsi özünəməxsusluğu ilə fərqlənməkdədir. Adı çəkilən 

tədbirlərin keçirilməsi ilk növbədə tərəflərin tələb və ehtiyaclarından irəli gəlir və onlar arasında 

yaradılan əlaqələndirmə şuralarının fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Adətən, belə 

tədbirlərdə hər iki tərəfi maraqlandıran məsələlər müzakirə mövzuları kimi seçilir, fikir 

mübadilələrinin aparılması əsasında müvafiq nəticə və qərarların çıxarılması ilə yekunlaşır.  

Çıxarılan qərarlar sırasında öz əhəmiyyətini daim qorumaqda olan məsələlərdən birini də 

qarşılıqlı təcrübə-sınaq işlərinin aparılması təşkil edir. Təcrübədə qəbul olunmuş nümunəvi 

təsnifatlara əsasən istiqamətləri baxımından təcrübə-sınaq işləri birbaşa məhsul istehsalını, 
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iqtisadi, idarəetmə, texniki, texnoloji, maarifləndirici və digər yönlərdə olan işləri əhatə 

etməkdədir. Bu işlər həmçinin, özünün sahə (onun daxilində konkret istiqamət) aidiyyatı ilə, 

mürəkkəblik dərəcəsi ilə, nəzəriyyə və təcrübə ağırlıqlı olması ilə, bir mərhələli və ya 

çoxmərhələliyi ilə və digər şərtlərlə fərqləndirilməkdədir.  

Təcrübə-sınaq işlərinin beynəlxalq və ölkədaxili nəzəri təməllərə söykənməsi və praktik 

cəhətdən əldə olunmuş müasir nəticələrlə müşayət olunması onların həmin yöndə yeni, daha 

mütərəqqi mərhələyə qədəm qoyulması üzrə edilən cəhdlərdən xəbər verməkdədir. Məhz bu 

əsasda istehsalın nov-çeşid simasına yeniliklər gələ bilər, çoxsaylı səmərələşdirici təkliflərin 

yaranmasına zəmin yarada bilər. 

Digər tərəfdən, “nəzəriyyə - təcrübə” vəhdətinin təmin edilməsi məqsədilə istehsalatda əldə 

olunmuş mütərəqqi nəticələrin elm və təhsil müəssisələri tərəfindən öz fəaliyyətlərində istifadə 

olunması araşdırmalarda formalaşacaq sonrakı fazaların mümkünlüyündən xəbər verir.  

Dünya elminin inkişafına nəzər yetirdikdə, onun təcrübədənkənar hər hansı əsaslı yeniliklərə 

imza ata bilmədiyi görülməkdədir. Bu baxımdan “nəzəriyyə - təcrübə - nəzəriyyə” tsiklinin 

davamlı dövriyyəsinin təmin edilməsi istənilən ölkənin iqtisadiyyatı, o cümlədən onun sənayesı 

üçün olduqca vacib şərtlərdən hesab olunmalıdır [1, səh. 28-29]. Beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanaraq deyə bilərik ki, tədqiqat işlərinin konkret araşdırma obyektinin seçilməsi ilə 

başlanması ona olan diqqətin tərənnümüdür. Həmin obyekt ilk növbədə özünəməxsus xarakter 

və xassələrlə gözlər önünə sərilməkdədir. Sonra onun öyrənilməyə və təkmilləşdirməyə məruz 

qalacaq tərəfləri üzrə elmi araşdırmaların təşkilinin müvafiq plan və proqramlar əsasında 

aparılmasını məqsədəuyğun hesab edən sənədləşmə işləri aparılmalı, onun təşkilinin texniki, 

maliyyə-iqtisadi və digər tərəflərinə aydınlıq gətirilməlidir. Aparılan tədqiqatlar çoxsaylı 

variantlara və situasiyalara söykənməli, optimallıq, qənaətcillik və səmərəlilik prinsipinə uyğun 

işlərin görülməsi və seçimlərin icrası baş verməlidir. Məhz belə şərtləri özündə əks etdirən döv-

ranların müsbət nəticələrlə yekunlaşa biləcəyi halları üstünlük təşkil edir.       

“Elmi araşdırma” və “təcrübi tətbiq” tərəflərinin qarşılıqlı əlaqələrinin mövcudluğu təkcə onlar 

arasında aparılan məlumat və işlər mübadilələri ilə yekunlaşmamalıdır. Bəhs olunan kontekstdə 

mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən hesab olunan qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində əldə olunmuş 

nəticələrlə bağlı “üçüncü tərəflərin” məlumatlandırılması öncəki dövrlərdə olduğu kimi müasir 

zaman kəsiyində də öz əhəmiyyətini qorumaqdadır.  

İnformasiya çoxluğu ilə müşayət olunan mövcud dövr məlumatların elektron vasitə və 

sistemlərlə paylaşılmasını asanlaşdırmış, onların əldə olunmasını əlçatan formaya salmışdır. Bu 

baxımdan istər elmi sahədə, istərsə də sənaye subyektləri tərəfindən təcrübədə  əldə olunan 

nəticələrin internet resursları vasitəsilə bölüşülməsi fəaliyyətin mühüm tərəflərindən hesab 
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olunmalıdır. Qeyd olunan məsələ bir tərəfdən araşdırmanın müəllifi olan elm-təhsil ocağının 

apardığı işlərdən və əldə etdiyi mütərəqqi nəticələrdən, digər tərəfdən isə sənaye subyektində 

kompleks işlərin təşkilindən, yeni texniki, texnoloji və digər imkanlar əldə etməsindən, tələbatı 

daha yüksək səviyyədə ödəyə biləcək məhsul istehsalından xəbər verəcəkdir.  

Əldə olunan nəticələr haqqında informasiyanın bölüşdürülməsində elm aləminin  

nümayəndələrinin, onlar tərəfindən öz tədqiqat işlərində göstərilən faktların rolu böyükdür. Bu 

baxımdan alimlər tərəfindən əldə olunan və istehsalata “yol” tapan yeniliklər haqqında yerli, 

ölkədaxili və beynəlxalq mətbuat orqanlarında, elmi məcmuələrdə verilən əhatəli məlumatlar, 

“üçüncü tərəflərin” sorğuları əsasında aparılan cavablandırmalar bəhs olunan sahədə 

informasiya mübadiləsinin irəliləməsinə səbəb olur. 

“Üçüncü tərəflərlə” informasiyaların mübadiləsi mərhələli şəkildə də həyata keçirilə bilər. Bu 

zaman ölkənin, o cümlədən regionun bir sıra rəhbər və əlaqəli idarəetmə orqanlarının – 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Agentliyinin, həmçinin onların Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı “təmsilçilərinin” iştirakı mühüm əhəmiyyət qazanır. Bəhs olunan 

situasiyalarda ilkin məlumatlandırılan ünvan məhz həmin orqanlar olur. Onlar isə öz 

növbəsində qarşılıqlı əlaqələrdən, məlumatları yayma imkanlarından istifadə edərək sonrakı 

addımları atmalı, daha geniş iqtisadi-istehsalçı kütlələrini həmin informasiya ilə bağlı agah 

etməldirlər.     
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NƏTİCƏ 

Tərəfimizdən aparılan araşdırmanın nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, Naxçıvan Dövlət 

Universitetində qurulmaqda olan texnoparkın müvəffəqiyyəti onun peşəkar kadrlar 

formalaşdırmaq imkanlarını və qlobal elmi-tədqiqat cəmiyyətləri ilə əlaqələrinin sıxlığını 

müəyyən edəcəkdir.  

Apardığımız araşdırmanın məntiqi nəticəsi olaraq parantez açaraq bir faktı qeyd edək ki, 

Azərbaycanın digər bölgələrində fəaliyyət göstərən texnoparkların buraxdığı ənənəvi səhvlərə 

yol verməmək məqsədilə yerli mühit və tələbatın, Orta Doğu Texnik Universiteti (ODTÜ) 

timsalında Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsinə ehtiyac vardır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının infrastrukturunu nəzərə alaraq və ODTÜ təcrübəsinə 

əsaslanaraq deyə bilərik ki, muxtar respublikada elmi nəticələrin istehsalata tətbiqi imkanlarının 

reallaşdırılması məqsədilə Naxçıvan Dövlət Universitetində qurulmaqda olan texnoparkda 

“universitet-elm-sənaye” zəncirini yaratmaq üçün gərəklidir:     

1. tələbə və təklifin öyrənilməsi; 

2. ümumi sosial infrastrukturun qurulması; 

3. sənaye ilə elm arasında çeviklik; 

4. kommunal infrastrukturun olması; 

5. ümumi laboratoriyaların olması; 

6. rəqabət qabiliyyətliliyinin artımı. 
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ABSTRACT 

Mobile ad hoc network is composed of many autonomous mobile nodes connected by wireless 

connections. Nodes move freely and do not need any pre-instaled infrastructure to 

communicate. It is only required that the nodes are equipped with a wireless interface and that 

they are in the communication range of each other. This dynamicity has several application 

domains such as emergency and military operations. Generally such a network is deployed 

when the installation of an infrastructure is expensive or unreasonable. The dynamicity is an 

advantage however it creates problems during the transmission of data using routing protocols. 

Several links break and data is lost. To fix this issue the routing protocols repair the links using 

a maintenance procedure, upon a link failure detection. Several research works have attempted 

to optimize this procedure by anticipating link breaks. In this paper we present an improved 

AODV routing protocol that anticipates the occurrence of link failure. Our approach employs 

only the signal strength of the received packets to predict the failure. The prediction function 

used is cubic splines which proved a better prediction accuracy than existing approaches. The 

performance of our method was measured using established metrics and compared to related 

works. The simulation results are very satisfactory compared to the related work and the 

original protocol.  

Keywords: Routing Protocol; MANET ; Link failure prediction, cubic spline extrapolation. 
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INTRODUCTION 

Mobile ad hoc network namely ”MANET” is composed of a set of autonomous mobile nodes 

connected by wireless connections [1]. Nodes are free to move and the communication between 

nodes does not need any existing infrastructure. They use their own wireless interface to 

communicate with nodes within their coverage area. Routing protocols are used to create and 

maintain routes between any communicating pair of nodes. During the communication data 

packets are forwarded using a multi hop paths. However, the dynamic nature of the network 

generates link failures due to leaving the communication range a neighboring node. After link 

failure detection routing protocols such as AODV use a maintenance procedure. Many studies 

focus of enhancing this procedure by predicting and anticipating link failures. 

This paper presents an enhancement on the maintenance procedure of AODV routing protocol. 

The distinctive feature of this enhancement is its accuracy compared to related work, it 

generates less communication overload and more delivery rate especially in scenarios with a 

high communication density. To evaluate the performance of this approach, we conducted a 

detailed simulation study and compared it performance based of metrics with a related work 

and the original protocol. 

The rest of this paper is organized as follows. The next section present briefly how the AODV 

routing protocol works; this is followed by exploring related works that enhanced the 

maintenance procedure. The 4th section details our approach.   The performance evaluation and 

the simulation results are presented in section 5. Finally, we conclude our research work and 

present some perspectives. 

Ad hoc on demand distance vector routing (AODV) 

Ad hoc on demand Routing Protocol (AODV) [1] is an on-demand routing protocol and one of 

the most studied protocol during the last decade. This protocol is composed of two procedures 

the first one is the route discovery procedure and the second one is the maintenance procedure. 

In the discovery procedure, a source node launches a new route discovery only if a non-existing 

path to a destination is needed. For that, it broadcasts a RREQ (Route REQuest) packet. Upon 

receiving the RREQ message, each node checks whether it have already process it using the 

Request ID, If so, it drops the packet otherwise it stores the reverse route the initiator in its 

routing table. If the request is received either by the destination node or by an intermediate node 

with an active route to the destination, a RREP (Route REPly) message it sent back to the 

initiator via the reverse route. During this procedure, each intermediate node stores the forward 

path. When a source node receives the RREP packet, it starts data transmission to the 

destination node. 
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When a link break between nodes within an active route occurs due to node movement or 

battery discharge, a global maintenance procedure is launched by sending back a Route Error 

(RRER) message to all source nodes using this link. Nodes may recover from link break locally. 

In this mechanism, the node that detects the link failure initiates a local route discovery. Higher 

delays and packet dropping characterize route failures, which have a significant negative impact 

on performance of the routing protocol. The necessary time to find an alternative path after link 

break detection can be high. Therefore, improving route repair by adding preemptive or 

predictive mechanisms have gain a considerable attention from interested researchers [2, 3]. 

Related Works 

Predictive route maintenance 

Predictive route maintenance use a prediction function that is computed continuously to predict 

mobility and so link failure.  

Su et al. [4]  propose a prediction based QoS routing (PQR) by including mobility information 

in data packets to estimate Link Expiration Time (LET).This technique uses GPS location 

information and node velocity. The proposed protocol selects route links based on their 

predicted expiration times. The main goal is to select more stable routes and perform route 

reconstruction proactively to enhance protocol performance.  

Crisòstomo et al. proposed an extension to AODV labeled Preemptive Local Route Repair 

(PLRR) [5].  They extend the prediction function used in Su et al. [4] to bypass position 

inaccuracies (errposi and errposj).  

These techniques suffer from the cost associated with the use of global positioning systems 

such as node’s clocks synchronization and the GPS Signal fading problem. 

Preemptive route maintenance 

The main goal of preemptive route maintenance is the use of techniques to find alternative route 

to a destination, before a route failure happens. 

In [6], Goff et al. used the received signal strength to estimate when a link is expected to break. 

This extension is integrated to an on-demand routing protocols to minimize the cost of link 

failure by finding preemptively an alternative path to the destination. When the signal strength 

of a received data packet over a radio link is closer to the minimum detectable power 

(preemptive zone), it is expected to break.  The source node starts a route repair process after 

receiving a warning about the nearness of a link break. This mechanism has been applied to 

DSR; AODV is also considered, but only superficially.  

Based on received signal strength of packets in AODV, Srinath et al also proposed a preemptive 

router handoff strategy [7].Whenever an intermediate node predicts that a link within an active 
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route will soon have signal strength below a threshold value, it attempts to find a neighboring 

node having links with both the predecessor and successor nodes with higher signal strength. 

The predicted signal strengths are based on the rate at which signal strength changes between 

active neighboring nodes. 

Preemptive AODV (PrAODV) [8] combines two preemptive mechanisms, schedule a 

rediscovery in advance and warn the source before the path breaks. The exchange of Hello 

message (ping–pong process) ensure warning the source before the path breaks. When the 

signal strength of received packets reaches a threshold value, the node exchanges with its 

upstream neighbors “ping”/ “pong” hello packets within a timeout. If a node does not receive a 

pong message, a warning message is sent back to the source. The source node starts a 

rediscovery after receiving the warning. Schedule a rediscovery in advance is done by collecting 

the minimum lifetime of active links during the route discovery process. The source node will 

gather information about the condition of all links and it can schedule a rediscovery within a 

Trediscovery time before the path breaks. This technique generates higher routing cost (overhead), 

however, the average delay end to end delay in PrAODV is significantly reduced. 

Predictive Preemptive route maintenance (PPAODV) 

Predictive route maintenance techniques suffer from excessive computing and preemptive once 

generates false warning. In order to avoid those problems, PPAODV [2, 3] proposed an 

approach that combines the two techniques. Authors extended the Ad-hoc On-Demand 

Distance Vector (AODV) protocol to improve MANETs quality of service capabilities by 

minimizing route failures, avoiding unnecessary attempts of route maintenance to get more 

reliable paths. In this technique, the protocol considers that a node is in an unsafe or preemptive 

region if it receives a data packet from a predecessor node with signal strength below a threshold 

signal strength P(t). 

Once a node enters the preemptive zone it starts collecting three consecutive signal strength P1, 

P2 and P3 of received packets from the upstream node where t1 > t2 > t3. It predicts link failure 

using the Lagrangian interpolation based on signal strengths of the three last packets and their 

occurrence times.  

 

When predicted Signal strength P(x) is below the minimum acceptable threshold a warning 

message is sent back to the upstream node to start a local repair procedure and find alternative 

paths to the destinations reached across this link. The Figure below depicts the prediction 

operation used in PPAODV. 
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Fig.1. Predicting Link failure in PPAODV 

 

 

A High Precision-PPAODV (HP-PPAODV) is proposed to decrease the error margin of 

Received Signal Strength (RSS) by avoiding the thermal noise and fading effect that results in 

the higher precision of the signal strength acquisition [9]. The Dynamic Discovery Period (tDP) 

is computed based on the number of hops in the routing path. This approach uses the Newton’s 

interpolation instead of Lagrange interpolation to predict the link failure. 

In [10] , Sujata  Mallapur proposed a to equip AOMDV with Predictive Preemptive extension 

(PPAOMDV). AOMDV chooses the optimal path as the primary one that can be used to data 

transmit, however, the remaining paths are used as backup only when primary path fails. 

The main goal behind its contribution is to provide efficient recovery from route failure in 

dynamic network by saving many reliable alternative routes in the routing table. To achieve 

that a route failure prediction technique is launched during route discovery to compute more 

reliable routes and predict preemptively link status before the route fails. 

G.S. Sharvani et al.[11, 12] proposed a Predictive Preemptive Local Route Repair Strategy for 

improving QoS in term of route reliability. The QoS is improved by predicting a link failure 

before its occurrence thereby routing packets through an alternative path. The main contribution 

is to use neighboring nodes positions to prepare an alternative route using this information. By 

avoiding unnecessary warning messages, the communication overhead reduced. 

In [13, 14], authors proposed an enhanced link breakage detection technique in VANET for 

AODV routing protocol. This technique tackles link breakage using an indicator (LBFI link 

breakage forecasting indictor) that use information from OFDM combined with the Dempster 

Shafer belief theory. The indicator is computed in the physical layer form hello messages and 

upon a signal distortion detected an alternative route is discovered to avoid a link failure. 

However this technique suffers from higher communication overhead generated from the 
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detection mechanism. 

The proposed approach in [15] is used to predict vehicles movements in VANETs using 

machine learning. Researcher proposed the use of a variant of the Support Vector Machine 

(SVM) algorithm called Support Vector Regression (SVR). The SVR is trained using 3 

different scenarios: a normal road, intersection and congested downtown city. However this 

technique suffers from a instability in predicting link failure and lack of adaptivity to different 

scenarios. 

Patel and Pathak explore a technique for estimating link failure time in MANETs based on 

statistics [16]. This technique is based on the Hello packets of the AODV protocol and exploits 

its signal strength to estimate the link failure time using a quadratic least squares polynomial 

regression. This technique generates higher communication overhead. 

Singh et al proposed in [17] to minimize packet drop in MANET by changing the route 

discovery method of the AODV routing protocol. Authors proposed to modify the route 

discovery using the signal strength in route discovery instead of hop count. When a node moves 

a predictive mechanism based the polynomial Newton interpolation approach using the signal 

strength is launched. Alternative path is selected using the best signal strength. 

The authors in [18] proposed a new routing protocol called AR-AODV (Anticipate and Repair 

AODV) which represents an improvement of the AODV protocol and consists in estimating the 

time before the occurrence of a link failure in a VANET network by applying Lagrange 

interpolation. Simulation results obtained with NS-2 have shown the efficiency and 

performance of the proposed protocol. 

In [19], authors have proposed a powerful multi-layer CLPP-VBF predictive and preemptive 

routing protocol based on the Vector Transmission Protocol (VBF) for underwater wireless 

sensor networks using Lagrangian interpolation. The objective of this protocol is to predict and 

prevent link failures between the sender and the receiver node on one hand and to evaluate the 

transmission quality on the other hand to ensure its reliability. 

The techniques that combine predictive and preemptive techniques have better performance 

than those using only one of these techniques. They offers lower communication overhead and 

higher packets delivery ratio. 

The prediction functions used in these techniques are not too accurate because the node 

movement is not linear in all cases. This will generate inaccuracies in the linear interpolations 

and therefore the prediction will not be valid. So an inaccurate prediction will generate additive 

communication costs by launching unnecessary maintenance operations. 

To resolve this issue, we will propose in the next section a more accurate forecast function, so 
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that the predictions will become more accurate and the network will achieve better performance. 

Link Failure anticipation using cubic Spline 

In this section, we define principals that are used in our approach and the detail how we use 

them to anticipate link failure. 

Polynomial Interpolation 

Interpolation is to estimate values of function f (x) from certain given values.  We suppose 

having points x0 , x1 ,.., xn ,and known function values  f 0 = f (x0) , f 1 = f (x1), …¸ f n = f (xn). 

From this given data, we try to compute an approximating function fˆ, defined for x not one of 

the known values xk so that if f and fˆ are smooth and if f (xk) = fˆ(xk), then fˆ(x) will be close 

to   f (x) for other x values.  Interpolation, then, is the process of finding a smooth function, 

fˆ(x) , satisfying the interpolation conditions fˆ(xk) = f k  for  k = 0 , …,  n. 

The extrapolation is to compute a value that is outside the interpolation range (stencil). 

Splines 

Spline interpolation/extrapolation differs from polynomial interpolation by producing smoother 

curves by allowing a greater degree of smoothness at the points where the polynomial changes 

which results in a better approximation [20].   

They are easier to use than polynomial interpolation and do not generally have aberrant 

behavior. 

In splines, we have a sequence of knot points x0< x1< . . . < xn. A function fˆ(x) is called a 

degree p spline with continuity of order q if: 

1. For each interval [xk,xk+1] there is a polynomial pk(x),of degree ≤  p with  fˆ(x) = pk(x) for 

all x∈[xk,xx+1]. 

2. All derivatives of  fˆ up to and including order q are continuous at the know points.  This 

includes continuity of  fˆ itself, which is considered to be the derivative of order zero.  

The general expression for the cubic spline at a point  x  in [xi−1,xi] is the following: 

 

• f (xi) is the value of f () at node i, 

• hi= xi− xi−1, 

• zi= fJJ(xi) is the second derivative of f () at node i. 

 

It is easy to check that Si(xi−1) = f (xi−1) and Si(xi) = f (xi). 
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The proposed approach 

The main advantage of our contribution is to provide more accurate node mobility predictions. 

Generally, nodes do not fit a linear movement pattern all the time. In some cases of mobility, 

nodes may change direction which will distort the prediction using linear interpolation. 

We propose to use cubic spline extrapolation because splines can predict functions with free-

end, it offers produces very low errors near the ends which dramatically reduces the overall rate 

of convergence of the interpolation method and a better precision in node movement prediction. 

Our approach is an enhancement of the PPAODV [2]. The communication area is subdivided 

into two regions, a safe region and preemptive zone. 

Once a node enters the preemptive zone (P < Pt) it starts collects three consecutive signal strength 

P1, P2 and P3 of received data packets from the upstream node where t1 < t2 < t3. After that it 

predicts power strength Si(t) using the cubic spline extrapolation based on signal strengths of the 

three last packets and their occurrence times. 

 

 

• p(ti)is the value of received signal strength at time ti, 

• hi=ti − ti−1, 

• zi=p′′(ti) is the second derivative of p() at time ti. 

When predicted Signal strength Si(t) is below the minimum acceptable threshold Pdisc a warning 

message is sent back to the upstream node to start a local repair procedure and find alternative 

paths to the destinations reached across this link by avoiding the node. However if the predicted 

Signal strength Si(t) is not below the minimum acceptable threshold Pdisc the oldest value of P 

and t are deleted and newer values should be collected. 

The following flowchart describe the whole process. 
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Fig.2.Flowchart of the proposed mechanism 

 

Performance evaluation and result discussions 

To evaluate the performance of our proposed mechanism, we performed a detailed simulation 

study using the well known ns 2.35 simulator. We implemented the link failure prediction 

mechanism in the AODV routing protocol and we compared its performance with the original 

AODV and PPAODV [2]. 

Simulation parameters 

In the simulation nodes follow a random mobility pattern within a simulation area of 1500m × 

300m. Nodes moves and stops for a pause time that is varied as (0s, 30s, 60s, 120s, 300s, 600s, 

900s) after that each node choose a random direction with a random speed lower or equal to 20 

m/s. the whole simulation time is 900 Seconds. The communication between nodes is done by 

sending 4 packets/second with a payload 512 bytes. The number of communicating nodes 

varied as (10, 20, 30, 40) on 50 nodes. Each scenario is repeated 10 times and the mean value 

is used in the graphs. 

Table 1 summarize the main simulation parameters 
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Table 1. Simulation parameters 

Parameter Value 

Simulation area (m * m) 1500 * 300 

Number of nodes 50 

Simulation time (sec) 900 

Mobility Model Random way point 

Maximum speed (m/sec) 20 

Pause time (sec) 0, 30, 60, 120, 300, 600, 900 

Number of communicating nodes 10, 30, 30, 40 

Application layer Constant Bit Rate (CBR) 

Packet size 512 bytes 

Packet rate 4 packet/second 

Routing protocols AODV - PPAODV - Cubic Spline 

 

Performance metrics 

 Packet Delivery Ratio PDR : Represents the ratio of the number of packets received 

by the destination node to the number of packets sent by the source node. 

 

 Communication Overhead Overhead: Represents the ratio between the sum of the 

routing packets transmitted to the sum of the received data packets. 

 

 Average End to End Delay AE2ED: Represents the average end-to-end delay of the 

sending of packets by the source node and its reception by the destination node. 

 

Where Ttime(i) is transmission time of the packets and Rtime(i) is the received time. 

Simulation results 

Packet Delivery Ratio 

 
Fig.3.PDF for 10 communicating node 
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Fig.4.PDF for 20 communicating node 

 

 

 
Fig.5.PDF for 30 communicating node 

 

 

 
 

Fig.6.PDF for 40 communicating node 
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As depicted from figures 3 , 4 , 5 , 6 above the proposed approach based on cubic spline in link 

failure prediction performs very well especially in scenarios with dense communication and high 

mobility. The improvement reach up to 34% comparing with PPAODV and the original AODV, 

however, in scenarios with low mobility and low communication it performs as the other protocols. 

This is due to the precision of link failure prediction offered by the cubic spline. 

Communication Overhead 

 
Fig.7.Overhead for 10 communicating node 

 

 
Fig.8.Overhead for 20 communicating node 
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Fig.9.Overhead for 30 communicating node 

 

 
Fig.10.Overhead for 40 communicating node 

 

The cubic spline AODV generate lower communication overhead, because it avoid innecessary 

repair operations and send less control packets ( RREQ , RREP ). We notice an 

overallenhancementof14%. 

Average End to End delay 
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Fig.11.End to end delay for 10 communicating node 

 

 
Fig.12. End to end delay for 20 communicating node

 
Fig.13. End to end delay for 30 communicating node 
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Fig.14. End to end delay for 40 communicating node 

 

Data packets do not stay too long in each node because of early repair before link breakage. The 

proposed method proved its performance by having an overall of 35% of improvement. 

 

CONCLUSION 

Mobile ad hoc networks are composed of a set of nodes that communicate using multiple hops 

communication. They do not use any pre-existing infrastructure. Instead, they use routing protocols 

to find the best path between source and destination and to maintain it during communication. When 

a link fails, the routing protocol initiates a maintenance procedure in which data packets are dropped 

while waiting for alternative routes. 

Many studies have addressed this problem. Some studies have proposed predictive methods that are 

resource intensive and others proposed preemptive methods that generate false alarms. Other 

methods that combine the two previous approaches to benefit from the advantages of both and 

minimize their drawbacks. 

In this paper we propose an improvement of a preemptive method in which we use a more accurate 

prediction function (cubic spline extrapolation). When a node enters a preemptive zone, it collects 

three power of the received signal from the data packets and predicts the possibility of a link break 

using cubic spline. Spline are easier to use than polynomial interpolation and do not generally have 

aberrant behavior which improves the accuracy. 

To validate our approach, we performed a detailed simulation study in which we evaluated its 
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performances and compared them with those of the original AODV protocol and the PPAODV 

protocol. The results demonstrated a significant improvement over the two protocols. 

As perspectives, we plan to implement this technology for the VANETs networks, especially for 

the highway scenarios, which will have a significant impact on the road safety and conduct a 

comparison study between different spline-based interpolation/extrapolation such as the Hermit 

spline. 
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ABSTRACT 

Stabilization is a major problem for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) operational in turbulent 

environments.  To address this distress, need of hour is to look to nature for inspiration. Through 

active and passive flow mechanism over their wings, birds are able to stabilize themselves while 

flying in moderate turbulence. Their increased flow control accuracy due to wing morphing and 

deflection of covert feathers provides greater stability in the turbulent flows that are found in 

urban or otherwise cluttered environments. This paper presents design, modeling and 

simulation of an electromechanical covert feather for a bio-inspired UAV. State space equations 

are computed from the model of feather to analyze the internal dynamics and responses. Further 

a full state observer is designed for finding an estimate of internal dynamic states of the feather, 

using the measurements of input and output of the system. The simulation results show that the 

estimation error decays to zero overtime therefore validating the designed state observer. 

Keywords: Bio-Inspiration, Gust Mitigation System, Covert Feather, UAV, Bond Graph 

Modeling, Simulation, Full state observer design  
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INTRODUCTION 

Attitude control is a serious concern for UAVs operating in the atmospheric boundary layer 

(ABL). This ABL region is best suitable for UAV applications in Intelligence, Surveillance, 

and Reconnaissance (ISR) missions. ABL however is considered as highly turbulent [1-2]. The 

aircrafts flying in this region experience abrupt and severe gusts that can cause fast disturbances 

in orientation, attitude, position, and speed. The interaction of airflow with ground obstacles 

changes due to various factors comprising size, density, shape and permeability. The 

Department of Land Resources has investigated the turbulence modes present in forested 

regions. It was revealed that the forests are the key turbulence source due to their patchy surface. 

In addition, the trees also disturb the profile of the turbulent flow because of drag in close 

vicinity to the tree line [3-5]. The Matterhorn, Switzerland, shows turbulence in mountainous 

ranges by the snow that is trapped within the wind shear in vicinity of the summit [6]. 

Bond graph modeling (BGM) approach for modeling of UAVs has also been an area of interest 

in past few years. Jahanbin et al. [7] extensively studied the BGM approach and presented an 

efficient dynamic model for simulation of a flapping robot performance using this technique. 

However, all UAV models in literature exhibited large states thereby making control synthesis 

a laborious task. It is a general engineering practice that Model Order Reduction (MOR) and 

Reduced Order Modeling (ROM) of UAVs model is done to reduce this complexity of model. 

Comparison study among the various approaches of model reduction is made in [8]. Recently, 

the model projection method is applied to reduce the order of the system [9], and flexible aircraft 

whose order of the short-period model is reduced in Avanzini et al. [10]. The state observer 

design is an important research area in control theory which finds an estimate of internal 

dynamic states of a system under study, using the measurements of input and output of that 

system. Since in most instances, the exact states of the under study system cannot be found 

through direct observation [11]. 

We present the design of an electromechanical (EM) feather for an Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV). Bond graph modeling (BGM) approach is used for detailed model of a feather module. 

State space equations are computed to analyze the model internal dynamics using 20-SIM 

software. Reduced Order Modeling (ROM) of the EM feather model is presented. Finally, full 

state observer is designed for finding an estimate of internal dynamic states of a feather model 

using the measurements of input and output of the system. 
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FEATHER ARCHITECTURE 

EM feather comprises of a flap, mechanical linkage, linear encoder, piezoelectric transducer 

(PZT), voice coil, amplifier and controller. The PZTs due to small size and multi-functionality 

are used in feathers keeping in view the size limitations of wings. Furthermore, PZTs can 

simultaneously act as sensors and actuators. For more details on the design readers are 

encouraged to study author’s previous work [12-18]. Detailed component diagram of the 

electromechanical feather module is shown in figure 1. The flap of the electromechanical 

module senses the incident gust. The rotational motion of flap is converted into axial force that 

is applied to PZT through mechanical linkage and linear encoder depending on the magnitude 

of the turbulent force experienced. The linear encoder measures displacement of the mechanical 

linkage. The PZT generates a voltage and is fed to microprocessor installed into each module. 

The data is assessed and a desired output command is generated to drive the voice coil. In this 

complete process the module is converted from a sensor into an actuator. 

 
Figure 1 Electromechanical (EM) feather 

 

MODELING FRAMEWORK 

Modeling means interpreting scientific problems from an application field into tractable 

mathematical formulations including its construction and working. A mathematical model 

generally defines a system by a set of equations and variables that form relationships between 

the variables. Modeling renders solutions by providing clear understandings into complex 

systems [5]. Bond graph modeling (BGM) approach is used in this research being a potent tool 

for modeling multi-domain systems. 20-SIM software is used in this research for bond graph 

modeling and simulation. 

The graphical representation of single electromechanical feather module in the form of dynamic 

bond graph model is obtained through 20-sim. There are 8 energy storing elements making the 

8th order model of the system. There are three inputs Sf (source of flow), MSe (modulated 
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source of effort) and MSf (modulated source of flow), which are components of input vector  

u(t). Gust is the disturbance input represented as Sf, whereas MSe (force applied on mechanical 

linkage) and MSf (current input to voice coil) are the controllable inputs. The BGM obtained is 

used to formulate state space equations given as Eqs (1) to (8). The state variables comprise of 

generalized momentum p1, p2, p3 at every inertia element and generalized displacement q1, q2, 

q3, q4 at every compliance element. State variable q5 is the state of displacement sensor used in 

the bond graph. 

p1̇ = 𝑖𝑐 ∙ p3 + 𝑖𝑐 ∙ q3                (1) 

q1̇ = 
1

𝐼1
 ∙ p2                 (2) 

p2̇ =
𝑖𝑐

𝑙
p3 +

𝑖𝑐

𝑙
q3 −

1

𝐶
q1 −

1

𝐶1
q2 −

𝑚

𝐶2
q4      (3) 

q2̇ = 
1

𝐼1
 ∙ p2                 (4) 

p3̇ = q5                 (5) 

q3̇ = 𝑆𝑓 −
1

𝑙 ∙ 𝐼1
p2 −

1

𝐼
p1               (6) 

q4̇ =
𝑚

𝐼1
p2 −

𝑅

𝐶2
q4                (7) 

q5̇ =
1

𝑙 ∙ 𝐼1
p2                 (8) 

The 8th order state space model of the EM feather obtained above is computationally complex. 

Therefore, we initially use Structural Elimination to eliminate states which are structurally 

detached from the inputs or outputs while preserving the structure of the residual states. Later, 

Balanced Truncation is used to work out a lower order estimate of system model by neglecting 

those states having low effect on the overall model response. The final reduced order model 

came out to be of 3rd order given below. 

A = [
2.1e − 2 −23.1 8.3

−17  −3.2 −1.5
−3e2   0.4 0.19

] 

B = [−2.2𝑒 − 3 1.5𝑒 − 3 27]𝑇 

C = [−7.1 12 −3.8𝑒 − 2]    D = [0] 

 

FULL STATE OBSERVER DESIGN 

There are several ways to derive the state equations for the state observer. The approach in this 

research is to model the observer state equations as a model of the actual system plus a 
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correction term based on the measured output and the estimate of what that output is expected 

to be [11]. With the actual system described by: - 

�̇� = 𝐴 𝑥(𝑡) + 𝐵 𝑢(𝑡) ,                𝑦 = 𝐶 𝑥(𝑡) + 𝐷 𝑢(𝑡)    (9) 

The observer is modeled as  

�̇̂� =  𝐴 �̂�(𝑡) + 𝐵 𝑢(𝑡) + 𝐿 [ 𝑦(𝑡) − �̂�(𝑡)],       �̂�(𝑡) = 𝐶 �̂�(𝑡) + 𝐷 𝑢(𝑡) (10) 

where L is gain matrix of the observer. The state equation in Eqn 9 has the true states 𝒙(𝒕) 

replaced by the estimate �̂�(𝒕), and the correction term that depicts the difference between the 

actual output 𝒚(𝒕) and its estimate�̂�(𝒕). The output equation in Eqn 9 also depicts the model of 

the system’s output equation in which 𝒙(𝒕) is replaced by the state estimate�̂�(𝒕). Substituting 

the expression for �̂�(𝒕) in to the observer’s state equation produces the following form of the 

model of observer. 

�̇̂� =  𝐴 �̂�(𝑡) + 𝐵 𝑢(𝑡) + 𝐿 𝑦(𝑡) − 𝐿 𝐶 �̂�(𝑡) − 𝐿 𝐷 𝑢(𝑡)                         

                       = (𝐴 − 𝐿𝐶)�̂�(𝑡) + (𝐵 − 𝐿𝐷)𝑢(𝑡) + 𝐿 𝑦(𝑡)           (11) 

Even though the D matrix obviously appears in Eqn 11, the D matrix has no effect on the state 

estimate formed by the observer [11]. The reason is as follows: - 

𝑦(𝑡) − �̂�(𝑡)  =  𝐶 𝑥(𝑡) + 𝐷 𝑢(𝑡) − 𝐶 �̂�(𝑡) − 𝐷 𝑢(𝑡) =  𝐶 [𝑥(𝑡) − �̂�(𝑡)]      (12) 

Clearly the 𝐷𝑢(𝑡) term cancels out. Figure 2 presents the block diagram for each of the observer 

models in the above equations, with D = 0. The estimation error is defined as: - 

𝑒(𝑡) =  𝑥(𝑡) − �̂�(𝑡)             (13) 

 
Figure 2 Block Diagram of a State Observer 

 

SIMULATION RESULTS 

Bond graph model is simulated by taking incident gust on the flap, which is presented as Source 

of flow (Sf), as input terminal and movement of flap (I1) is taken as output terminal. 

Linearization for this input-output in 20-Sim provides a model in state space of transfer function 
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realization given above. Figure 3 shows the Pole-Zero plot of the linearized model which 

depicts multiple poles in right half plane (RHP) and thus the system is unstable. Table 1 shows 

the open loop poles of the system. 

 
Figure 3 Pole Zero Map of Linearized Model 

 
Table 1 Open Loop Eigenvalues 

λ1,2,3 2.8150 + 46.2367i 

   2.8150 - 46.2367i 

  -8.6189 

 

The eigenvalues of the designed observer are placed at [-34.0, - 6.3 + 5.7i, - 6.3 - 5.7i] for the 

purpose of observer gain matrix computation. The resultant observer gain governed by Eqn (11) 

came out to be L = [-2.52    2.24   32.43]. The simulation results show that the estimation error 

decays to zero overtime therefore validating the designed state observer. Moreover, the Eigen 

values of the matrix A−LC also appear in LHP thereby proving the correctness of developed 

observer. The Simulink model of the designed observer is shown in figure 4. 

 
Figure 4 Simulink Model of a State Observer of a Feather 

835



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

 

CONCLUSION 

In this paper we present we present the design of an electromechanical (EM) covert feather for 

an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Bond graph modeling (BGM) approach is used for 

detailed model of an EM covert feather module. State space equations are computed to analyze 

the model internal dynamics. Reduced Order Modeling (ROM) of the EM feather is presented. 

Finally, a full state observer is designed for finding an estimate of internal dynamic states of 

the feather, using the measurements of input and output of the system. The simulation results 

show that the estimation error decays to zero overtime therefore validating the designed state 

observer 
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ABSTRACT  

The facts about the Russians represent a contribution to the knowledge of the ethnic groups of 

the region of Vojvodina, for which multiethnicity is the basic feature of the image. They were 

collected from written sources, media, but also by indirect research. The facts are grouped into 

thematic units. Historical facts speak of the time of their arrival and their cultural contribution. 

Demographic indicators indicate data provided by official statistics, but also those that are 

indirectly collected from people who are in close contact with the Russians. Facts about ethnic 

characteristics were collected from the media. These are facts about the activities of Russians 

engaged in various types of public affairs that are typical of their country of origin. Economic 

facts indicate forms of cooperation in energy, trade and tourism. Russians are in a deep 

demographic age. The survival of the Russian ethnic group in the region of Vojvodina is only 

possible with their immigration. Cases of immigration have been registered as a result of marital 

migration or business activities. However, the Russians were also attracted to the region of 
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Vojvodina by favorable climatic characteristics and the cost of living, the cordiality of the 

domicile population, a minor language barrier, the possibility of working remotely and cycling, 

but also the tranquility they feel. As the migrations of Russians in this area can be characterized 

as spontaneous, it is not possible to reliably predict in which direction they will take place. 

What is indisputable is the positive influence of their cultural heritage, which they, in different 

segments of life, enriches the characteristics of the multiethnic region of Vojvodina. 

Key words: Russians, Region of Vojvodina, Serbia 
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1. INTRODUCTION  

The image of the region of Vojvodina is based on the fact that it is a multiethnic environment 

(Lukić et al, 2017). Its peculiarities arose as a product of the coexistence of dozens of peoples 

who have survived for centuries, nurturing their own ethnic group, but also exchanging 

intellectual potential with other peoples. Ethnic groups in Vojvodina are of different sizes. 

However, the general opinion is that nurturing the memory of the roots and paying attention to 

every ethnic group, no matter how small, is valuable for preserving the image (Group authors, 

2017). 

The work was initiated by marking one century since the arrival of a more respectable number 

of Russians in Serbia, including Vojvodina. It gives an account of written traces of their 

existence. Bubalo & Đerčan (2018) write that there is evidence of the existence of the Russians 

even before that, during the Austro-Hungarian monarchy. Milovanović & Petijević (2014) talk 

about the settlement of Russians in five waves after the outbreak of the October Revolution. 

Scientists (Sabernikova, 2011; Dimić 1997; Palibrk-Sukić, 2005) disagree about the number of 

people who immigrated. Milenković (1996) states that until 1921, Russian refugees were 

deployed in more than 80 settlements in Vojvodina. There were more than 6,000 people then. 

The numbers vary in the tens of thousands, but do not exceed 70,000. After the Cominform 

Resolution of 1948, according to Pushkadija-Ribkin (2006) and Škiljan (2011), about 38% of 

those emigrants left the country. 

The paper will pay special attention to Russians who live in the region of Vojvodina at the 

beginning of the third decade of the 21st century. The paper seeks to show who these people 

are, what they do and what their motives are for settling in the south of the Pannonian Plain. 

The paper is a contribution to the knowledge of ethnic groups in Vojvodina. Monitoring the 

characteristics of ethnic groups is necessary because it is in the function of nurturing the 

tradition and preserving the cultural heritage and identity of the region of Vojvodina.  

 

2. METHODS 

The dominant method is the research of various forms of written traces of the existence and 

activities of Russians in the region of Vojvodina. The facts were taken from rare scientific 

articles and current newspaper texts.  

An attempt to conduct research among Russians did not yield the desired result. Several 

Russians talked about themselves in the local media, while others did not want to participate in 
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the research. The reasons for their abstinence, reservations and distrust of the research have not 

been revealed. The data presented in the paper are those obtained from a small number of 

friendly people who know Russians living in the region of Vojvodina. About thirty interlocutors 

participated in the research. Each of them was usually informed about members of one Russian 

family. So the sample cannot be characterized as representative, but it is precious. 

 

3. RESULTS AND DISCUSION 

3.1. Historical facts 

The first groups of Russians grouped in Austria-Hungary, in Vojvodina. Russian prisoners from 

the Galician front in the First World War were transferred there. In the second phase, Russian 

volunteers from the Thessaloniki front came and stayed in Serbia, not wanting to return to the 

country where the communists established power. The biggest wave was the ‘Crimean wave’ 

led by Count Wrangel. It is estimated that there were about 40,000 emigrants in Vojvodina, out 

of about two million ‘white emigrants’. The Russians who immigrated on that occasion 

remember that Count Wrangel said in an interview, a year before his death, ‘Only the Kingdom 

of Serbs, Croats and Slovenes gave us a ‘helping hand’. All the other great countries with which 

Russia shed rivers of blood various wars; they hastened to acknowledge the rule of the red 

tyrants.’ About two thousand refugees from Russia settled in and around Novi Sad. According 

to Joksimović (2017), the Cossacks were very organized and disciplined. They built roads, and 

they were border guards. As they did not have a settled existence, they were in an extremely 

difficult economic position. They were helped by being admitted to the civil service. 

The Russians, as highly educated population, were arriving in this area after the October 

Revolution when doctors, architects, professors, lawyers and university professors, teachers and 

other educated people fled the communist regime (Bubalo Živković & Đerčan, 2018). The 

Russians founded their institutions and churches in Serbia. The headquarters of the Russian 

Army, the Headquarters of the Commander-in-Chief of the Russian Army, General Wrangel, 

and the Holy Synod of Bishops of the Russian Church Abroad were located in Sremski 

Karlovci. Three girls' high schools with boarding schools were in Novi Bečej, Bela Crkva and 

Velika Kikinda. Russian hospitals were in Pančevo and Vršac. Homes for old Russians were in 

Pančevo, Novi Sad and Velika Kikinda. Three orphanages for Russian children were in 

Pančevo, Hopovo Monastery and Bela Crkva. Bela Crkva was the seat of the Nikolaev 

Equestrian Academy, which housed the cadet corps, homes for war invalids and orphans 
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(Knežević, 2017). In Novi Sad, in the most important Russian community in Vojvodina, in 

addition to the Russian colony and the Russian church community, there were: the Department 

of the Russian Motherland, the Russian Society for Dissemination of National and Patriotic 

Literature, the Russian National Circle, the Russian Art Lovers' Circle, the Russian Red Cross 

Society, the Russian Singing Society Vasily Grigoriev Society, Chernoyarov Balalaika 

Orchestra, Mixed Church Choir, Russian Falcon Society, Novi Sad National Monarchist 

Alliance, Russian Liberation Committee, Novi Sad Administration Loyal to the Throne, 

Association of Officers of the General Staff, Novi Sad Department of Russian Officers in 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Russian club, ect. (Arsenjev, 2012). 

Russian emigrants also had their own schools. Russian primary schools were founded in: 

Zemun, Novi Sad, Pančevo, Subotica, Sombor, Vrsac, Veliki Bečkerek. Russian high schools 

were in Belgrade, Zemun, Novi Sad, Pančevo. Kindergartens, children's homes for Russian 

orphans, and homes for students were also established. Russian hospitals and Russian homes 

for the elderly have also been established. Serbia enabled the Russians to feel safe in their new 

homeland (Knežević, 2017). 

The Russian clergy were also forced to leave their homeland. The temporary higher church 

administration left Russia and in 1921, at the invitation of the Serbian patriarch Dimitrij, via 

Istanbul, it arrived in Sremske Karlovce, which became the center of the Russian Church 

Abroad. The Serbian Church provided accommodation for Russian priests in the monasteries 

of Fruška Gora. Russian monasteries of fraternities and sisterhoods were founded in neglected 

Serbian monasteries. The Synod of the Russian Orthodox Church met regularly in Karlovac. 

Russian parishes were founded in Sremski Karlovci, Veliki Bečkerek (Zrenjanin), Bela Crkva, 

Zemun, Vršac, Sombor, Subotica, Velika Kikinda and Novi Bečej. Russian temples were 

temporarily housed in various buildings, private houses. The Serbian Church ceded some of its 

temples to the Russians. In Sombor, the already existing building at the Orthodox cemetery was 

adapted into a Russian church. Some Russian priests have come under the jurisdiction of the 

Serbian Orthodox Church. Thus, Vladimir Rodzjanko, the grandson of the last president of the 

Imperial Duma, Mikhail Rodzjanko, who signed the act of abdication of Tsar Nicholas II 

Romanov, served in the Church of St. Nicholas in the village Stanišić, 20 kilometers from 

Sombor in northern Bačka (Knežević, 2017). In Vojvodina, after a century, the descendants of 

this immigration current can still be found. 
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3.2. Demographic facts 

According to the results of the 2011 census, Russians in Vojvodina make up 0.1% of the total 

population. In the inter-census period, their population increased by almost a fifth (19.9%). 

However, their mean age and age index increased (Table 1). In demographic terms, they are at 

the highest stage of demographic age. Therefore, the survival of this population in the 

population of Vojvodina is possible only through further immigration.  

 
Table 1 Demographic indicators of the age of ethnic groups in the region of Vojvodina in 2011 

 Region of Vojvodina Russians 

2002 2031992 940 

% 100 0.0 

2011 1931809 1173 

% 100 0.1 

Middle age 41.8 46.0 

Age index 1.18 2.07 

Younger than 20 years  In 

% 

 

20.0 12,8 

Younger than 40 years 47.0 39,1 

Younger than 60 years 23.6 26.4 
Source: Bubalo-Živković, 2017. 

 

Demographic facts about the Russians in Vojvodina can be found in rare scientific papers. Thus 

Bubalo Živković et al. (2021) write that Russians are among the ethnic groups in Vojvodina 

that have the least illiterate population. This supports the fact that the educated population 

immigrated to Serbia and that as such it helped its construction. Their descendants continued 

the education tradition to the present time and most of them gained university education.  

Bubalo Živković et al (2021) said that the smallest share within the population group with 

finished only primary education belongs to Russians (11.0%). The Russians have the highest 

share within the group with higher education achieved (10.3%), as well as with university 

education (28.5%). All other ethnic groups have a significantly smaller share with a tertiary 

level of education.  

The census data shown are older than 10 years. In anticipation of a new census, current data 

can only be obtained through field surveys. As no dialogue was established with the Russians, 

the requested data had to be reduced. Respondents in the research could not speak on behalf of 

the Russians. They could only speak with confidence about some basic socio-demographic facts 

known to them.  

Since the last census, some Russians have died, some have emigrated, and some have 

immigrated. A dozen respondents who know them presented the following facts. The Russian 
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ethnic group is dominated by women. More than two thirds of them are between forty and sixty 

years old. Slightly more than half are employed, but a quarter of those mentioned are 

unemployed. The absolute majority, almost three quarters, of those they know have a university 

degree or higher. They come from different parts of Russia, so there is no axis of any connection 

between their place of birth or regional origin. Most inhabit larger cities in the region of 

Vojvodina, but there are also some in rural settlements.  

The interlocutors could not say the exact years in which their acquaintances immigrated, but 

they were sure to say whether it was in the twentieth or the twenty-first century. Summarizing 

their answers, it was concluded that four-fifths of Russians arrived in the twenty-first century. 

The interlocutors could not reliably say the reason for coming. They only gave their opinions. 

Based on them, it could be concluded that these are mostly marital migrations or business 

reasons. There were other reasons mentioned, but they were unique. The interlocutors think that 

their friends very rarely go to Russia. They know that, thanks to the Internet, they maintain 

contacts with family and friends.  

The interlocutors spoke about Russian acquaintances in a positive context. They pointed out 

that for them; the language barrier was easily overcome. They often stated that the distance 

from Russia is for some smaller in relation to the positions of some points within Russia itself. 

In addition, some of them believe that the Russians chose Serbia as their new home because of 

their national and religious closeness. According to Davidović (1999) and Mühle (2018), 

Russians and Serbs are considered Slavic peoples by ethno genesis. Religious closeness was in 

another place, because the interlocutors noticed that part of the Russians were not pious. That 

part does not celebrate religious holidays, such as Christmas, Easter and the like. They 

interpreted it as a recurrence of the Soviet-era way of life. Inglehart (2020) also writes about 

this. 

3.3. Facts relating to ethnic characteristics 

Rare newspaper articles write about the presence of Russians on the territory of Vojvodina. 

According to Sokolov (2014), the Museum of Vojvodina organized the exhibition ‘White 

Russia’, during which those interested could find out about the Russian emigration that arrived 

after the October Revolution. 

Russians are the ethnic group with the highest percentage of economically active (13.3%) 

members in the field of education (Bubalo et al, 2019). Back in 2014, a bilingual Russian-

Serbian department was opened in the elementary school ‘Jovan Popović’ in Novi Sad, which 
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enables schooling for Russian children whose parents live and work in Novi Sad (Bjelica, 

2018). Children whose parents are not Russians can also attend the Russian school. 

Most written traces indicate that the Russians are engaged in food business, making products 

that are eaten in Russia. Jovanović (2018) presents a Russian woman from Siberia who survives 

by arranging edible bouquets. Ignjić (2019) writes about a Russian who makes Russian gyros. 

The article by Natošević Milovanović (2021) reveals the existence of a locality in Novi Sad 

where dumplings, vareniki, Russian pork and beef cutlets, pancakes and borsch soup are served.  

Bjelica (2018) writes that in 2016, more than 300 Russians were registered in Novi Sad. Those 

who immigrated in the 21st century are: retirees who enjoy life in the suburbs of Novi Sad, or 

are lawyers, IT experts and the like. The text of Bjelica (2018) and Ignjić (2019a) shows that 

some decided to come to Serbia because they did not need a visa, because they "work remotely" 

and because they were attracted by the favorable price of real estate. Everyone states that they 

were kept in Novi Sad by a calmer pace of life, a warmer climate, a minimal language barrier, 

and the possibility of overcoming distances by walking or using bicycles.  

The Russian Center in Novi Sad was opened on June 25th, 2009, at the initiative of the Russian 

World Fund and the Serbian-Russian Friendship Association. The premises of the Russian 

center are located in the Gymnasium ‘Jovan Jovanović Zmaj’ in Novi Sad (Čubranović, 2016). 

The goal of the center is to popularize the Russian language and culture, support Russian 

language learning programs abroad, develop intercultural dialogue and strengthen, understand 

and cooperate among nations. It offers access to the cultural, historical and literary heritage of 

the Russian world, methods and practices of Russian education, contemporary creative ideas 

and programs. It organizes its activities on the principles of openness, publicity and tolerance. 

It is equipped with a library with about 1,000 books and multimedia, audio and video 

collections, and offers free access to electronic versions of central Russian media, Russian 

Internet resources, electronic catalogs and multimedia collections (http://ruskicentar.rs). 

Manifestations ‘Days of Russian Culture’ have been organized in the cities of the Region of 

Vojvodina, such as Sremska Mitrovica, Kikinda etc. For example, they occur in Novi Sad 

(Szpala, 2014) for ten years during the fair ‘International Book Fair’ (Figure 1). On that 

occasion, the Society ‘Russia’ with the associations of the Russian diaspora and representatives 

of the Russian national community promotes Russian culture. Works of musical, artistic, 

literary and stage creation are gathered through cultural and artistic programs, exhibitions of 

exhibits of traditional and applied art. All those interested are educated through workshops and 
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lectures. This event contributes to the nurturing and protection of Russian heritage. As a way 

to expand cooperation with other subjects of culture, it is in line with the spirit of the 

multinational community of Novi Sad, which was declared the ‘European Capital of Culture in 

2022’ (Lukić et al, 2021).  

 

 
 

Figure 1 Promotional poster ‘Days of Russian Culture’ 

 

3.4. Economic facts 

Russia's interests in Vojvodina are multi-layered and break through the fields of politics, 

economy and culture (Tolvaisis, 2018). More Russian population arrived during the last decades 

to this area due to the problems in the border region with Ukraine but also due to Russian 

companies that started doing business here. Among them, the most significant is Gaspromneft 

– Oil Company (Bubalo Živković & Đerčan, 2018). The sale of the Oil Industry of Serbia (NIS) 

to Gazpromneft for EUR 400 million by direct agreement without a tender implied the transfer 

of Serbian oil and gas wells and geothermal sources to a Russian investor (Vlaović, 2008). On 

the territory of the region of Vojvodina, there are basic companies and infrastructure of NIS. 

The infrastructure consists of: two refineries, a gas processing plant with exploited oil fields 

and over 400 gas stations. Russia has received the exclusive right to use oil and gas deposits on 

the territory of Vojvodina, with a favorable compensation and guarantee against unfavorable 
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changes in tax legislation. The Banatski Dvor gas storage facility (Pomorcev, 2010), the largest 

in the Balkans, is owned by the joint venture between Gazprom and Srbijagas. 

A significant degree of foreign trade cooperation between AP Vojvodina and Russia is reflected 

in the more than half share of goods from Vojvodina (floor coverings, medicines, food products) 

in the total export of Serbia to Russia. Among the largest Serbian exporters to Russia are 

companies based in Vojvodina: Hemofarm AD Vrsac, Real Knitting LLC Gajdobra, Tarkett 

LLC Backa Palanka. Vojvodina is the leader among Serbian regions in the import of oil and 

gas from Russia (RZS, 2017: 1). 

The media find out about current localities that offer finished products from Russia. There are 

few of them in the capital of Vojvodina. In Novi Sad, since 2013, there is a Russian store 

"Slavljanski prostor". The store offers exclusively products from Russia and Belarus. "Slavic 

Space" offers traditional Russian sweets, smoked sprats and mackerel, Russian beers, vodka, 

bread and various pastries. The saleswomen speak Russian and are dressed in traditional 

Russian costumes (https://www.021.rs/). In addition, there is a shop for parts for tractors and 

cars (https://www.portal-srbija.com/). Russian herbal pharmacy sells herbal preparations 

without parabens, GMOs, sulfates and other artificial additives, with verified international 

certificates(https://biljnaapotekaorganic.rs/o-nama/). 

Literature notes that Russians come as tourists. Their most visible presence is on tourist ships 

sailing on the Danube (Viking River Cruise. 2006; Dragin et all, 2). However, RTS (2020) 

reports that around 120,000 Russians, who love Serbian spas the most, visit Serbia every year. 

Russians are attracted to unique people, their kindness and openness. According to Satanovski 

(2021), the Russians want to be vaccinated against the crown virus with vaccines recognized 

by the EU, so that they can travel around the world. Thus, tourism for the purpose of vaccination 

is gaining momentum. Serbia is ahead in terms of its availability, because Russians do not need 

a visa to enter the country, and the vaccine is free. While the organizers of the trip in September 

had ten to 20 trips for vaccination per month, at the end of October 2021, they already received 

ten to 20 requests to go for vaccination per day. Time will tell how much they will like the 

space, and decide to move in permanently.  
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4.ZAKLJUČAK 

The presence of Russians in the region of Vojvodina improved education, and then some other 

activities, such as medicine, architecture and others. The Russians are a prominent ethnic group 

in Vojvodina for their highest education level. Therefore, they have a very important cultural 

and historical significance. This fact is finds out sporadically.  

The last local research has confirmed that the Russians remain still present in the area of the 

region of Vojvodina. Some of them are descendants of those who are immigrated before a 

century, while others came later. According to the last census, the Russians were in the "deepest 

demographic age '. The media talk about young entrepreneurs, Russian school and other 

different institutions.  

Cases of immigration have been registered as a result of marital migration or business activities. 

However, the Russians were also attracted to the region of Vojvodina by favorable climatic 

characteristics and the cost of living, the cordiality of the domicile population, a minor language 

barrier, the possibility of working remotely and cycling, but also the tranquility they feel. As 

the migrations of Russians in this area can be characterized as spontaneous, it is not possible to 

reliably predict in which direction they will take place. This means that there is a certain 

immigration that will be testified by the upcoming census. 
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ABSTRACT 

This research work is to find out the roles of local craftsmen in the use of waste materials to 

boost technology development in Nigeria, used as case study to local manufacturing center in 

Minna and Suleja, Niger state. The study is also intended to assist in identifying craftsmen's 

contribution to national development and the problems hindering there operations. A 39 items 

was used to collect data on the roles of indigenous technology in National Development and 

the hindrance of indigenous technology development in Niger State with respect to waste 

recycling. Four research questions were drawn, one hypothesis was formulated and the statistics 

tools use for the analysis of the result were mean, standard deviation and t-test. The result 

among others shows that majority of the craftsmen have no formal education, lack enough 

spaces in the workshop, poor rate of development as a result of lack of recognition by the 

Government and the Society and lack of enough capital (finance) but at least they admire their 

job and contributed to the reduction of both domestic and industrial waste in the society as well 

as creating employment opportunities. In conclusion, suggestions and recommendations were 

made on how to improve the teaching and learning process on the subject. The country should 

evaluate and improve our traditional technology as well as develop for a comprehensive frame 

work from the conduct of technology transfer activities. The setting up of indigenous 

technology promotion commission that will take care of local manufactures will be a great 

importance. Our craftsmen should be properly recognized in development of indigenous 

technology and the local entrepreneurs should be educated on the availability of relevant locally 

fabricated process and plants. 

Keywords: utilization, industrial waste, technology, development 
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INTRODUCTION 

Many developing countries are increasingly placing priority on industrial development in order 

to facilitate the achievement of their social and economic goals. The various factors are 

responsible for a country to industrialize, which includes its trades policy, size, natural 

resources, the skill of its people, the stability of its government and institutions, and their ability 

to promote changes, (Yakubu, 2018). 

The change that is mostly necessary for the developing nation is to embrace the need for 

developing their indigenous technology using their available human and material resources and 

not solely depending on foreign or imported technology. Since technology has been and will 

remain the major stimulus for change in the world developing a formidable indigenous -based 

technology is most need in developing nation like Nigeria (FRN, 2014). 

There are so many areas of development that are not yet been given adequate attention. The 

most important aspect in focus is the areas of introducing and developing indigenous - based 

technology utilizing the aspect of waste recycling (Omojola, 2017). 

"Waste is an unwanted or undesired material or substance. It may consist of the unwanted 

materials left over from a manufacturing process (industrial, commercial, mining or 

agricultural operation) or from community and household activities. The material may be 

discarded or accumulated, stored, or treated (physically, chemically or biologically), prior to 

begging discarded or recycled. It is also used to describe something we use inefficiently or 

inappropriately 

The fact remains that, to every product used by man, there bound to be waste at the end of it 

all. One important aspect of life over which man is yet to have adequate success is how to 

recycle the waste generated through the application of adequate indigenous technology, thereby 

using such means to create employment (Osifo, 2016). Therefore the solution to this problem 

is to employ the details of appropriate technology to be used all over the developing nation to 

recycling waste generated. According to Akinsehinde (2017), it has already been established 

that a competent indigenous manpower with the experience and analytical skills to undertake 

engineering and industrial design for the various branches of industry are in short supply in this 

country. 

However, from our natural resources, Nigeria as a developing nation is one of the countries of 

the world where large quantity of waste is been generated and the development of significant 

indigenous and appropriate technology which can create employment is possible and highly 

needed. 
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Recycling industry is one of those industries that have been ignored, but it has a lot of roles to 

play in our development both in the use of appropriate technology and the product development 

from it. Going by the activities of both skilled and unskilled personnel's in Nigeria, a glance at 

our traditional form of technology applied in carving, blacksmithing, weaving, carpentry, 

pottery etc, will reveal that only little of our raw materials, and waste form textile, rubber, wood, 

ceramic, glass, metals, chemicals, minerals, agriculture, and oil have been used then this called 

for development of appropriate technology that will utilized these materials as compared to 

developed world. 

In this process, the important role of the people of the nation toward waste recycling cannot be 

over-emphasized and the focus toward our industrial raw materials and waste product cannot 

be under estimated. This is because, it is people who generated the waste through human and 

industrial activities, and the same people will make use of the waste as a source of raw material 

for the indigenous industry and finally use the product. Therefore, it is obvious that the same 

people will be in best position to appropriate the technical skills of local technologist 

(craftsmen) in solving domestic and economic problems. 

Research Questions 

The study is designed to answer the following research question:- 

1. What are the methods/strategies that improve development of indigenous technology 

for national development? 

2. What are the roles of craftsmen in the development of indigenous

 technology using waste materials? 

3. What are the constraints in recycling industrial waste? 

4. What are the contributions of imported technology to the development of indigenous 

technology in Nigeria? 

Research Hypothesis  

The following hypothesis were formulated and tested at 0.05 level of significance. 

Ho1  There was no significance difference ir the mean responses of craftsmen on 

methods/strategies that improve the development of indigenous technology for national 

development. 

Ho2 There was no significance difference in the mean responses of craftsmen on what are 

the roles of craftsmen in the development of indigenous technology using waste materials 
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METHODOLOGY 

Survey research design was used for this study. The study is carry out in Minna and Suleja 

Manufacturing Centre respectively. The total population of this study consisted of two hundred 

and sixty five (265) craftsmen at local manufacturing centre in Minna and Suleja. Simple 

random sampling was used to select the Local craftsmen in the Local manufacturing in Minna 

and Suleja represents the tradesmen in Niger State to be used for this study. Simple random 

sampling - here every element in the population has equal probability being elected or rejected. 

Five workshops in each trade and in each, town of the research area have been selected, making 

a total of forty workshops used for the study. The instrument for data collection was a structured 

questionnaire. 

The instrument for this study was validated by three experts in the department of industrial and 

technology education, federal university of technology Minna. In analyzing the data collection, 

the researchers made used of frequency counts, standard deviation and mean. A four point rating 

scale was employed. 

Research Question 1 

What are the problems confronting in recycling industrial waste? 

Table 1 
S/NO ITEMS X1 X2 Xt Remarks  

1.  Indigenous technology development is highly needed in 

Nigeria.  

2.80 2.86 2.83 Agreed  

2.  Indigenous technology is recognized in the national 

development programmed. 

 

2.79 

 

2.98 

 

2.88 

 

Agreed 

3.  Indigenous technology does not necessary promote water 

recycling  

 

2.16 

 

2.14 

 

2.15 

 

Disagreed  

4.  Materials that can be recycles cannot be found in Nigeria 

waste.  

 

1.93 

 

2.01 

 

1.997 

 

Disagreed  

5.  Wastes recycling promote job creation. 3.23 2.92 3.08 Agreed  

6.  Waste materials in Nigeria if well recycled can lead 3.32 3.11 3.21 Agreed 

7.  Indigenous technology promotes improvisation method. 3.06 2.91 2.98 Agreed 

8.  Industrial development can be promoted through 

indigenous technology. 

2.76 2.80 2.78 Agreed 

9.  Promotion of indigenous technology can be regarded as a 

waste of time and resources. 

1.86 2.80 4.83 Disagreed 

10.  Maintenance culture can be encouraged through waste 

recycling. 

3.33 3.05 3.19 Agreed 

11.  Waste recycling using indigenous technology method will 

reduce environmental pollution. 

2.18 2.82 2.82 Agreed 

 

Research Question 2 

To what extent are the craftsmen important in actualizing the development of indigenous 

technology using waste materials? 
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Table 2: Roles of craftsmen in indigenous technology with repeat to waste recycling. 
S/NO ITEMS XI X2 Xt Remarks  

1.  Waste can best be recycled using indigenous technology 

method. 

 

2.79 

 

3.00 

 

2.89 

 

Agreed 

2.  Craftsmen have no role to play in indigenous technology 

promotion. 

 

2.16 

 

2.14 

 

2.15 

 

Disagreed 

3.  Waste recycling through the use of indigenous technology 

requires skills. 

 

3.08 

 

3.00 

 

3.04 

 

Agreed 

4.  Nigerian craftsmen are not skillful enough to promote 

waste recycling processes. 

 

2.15 

 

1.79 

 

1.97 

 

Disagreed 

5.  Recycling of waste can be encouraged through local and 

technical training workshops. 

 

2.82 

 

2.97 

 

2.89 

 

Agreed 

6.  Craftsmen creates job in the society. 2.79 2.96 2.87 Agreed 

 

Table 2 shows the responses of the respondents to the roles of craftsmen in actualizing the 

development of indigenous technology with respect to waste recycling. The respondents 

disagreed with items 13 and 15 which state that, craftsmen have no role to play in indigenous 

technology promotion and that Nigerian craftsmen are not skillful enough to promote waste 

recycling processed respectively. 

The disagreement of the respondents expressed the fact that the respondents maintained the fact 

that indigenous technology promotion can best be enhance through the use of local craftsmen, 

therefore, craftsmen have the greatest roles to play In indigenous technology promotion. This 

finding is in agreement with the view of who observed that, craftsmen has greater freedom of 

expectation, they work to satisfied their most suitable materials with their local method of 

construction which cannot always be produced by machine. The negative responses to the issue 

of craftsmen skills shows that the craftmen has their own acquired skill using their local tools 

and materials which may not necessarily be compared with that of western knowledge using 

western materials. 

Research Question 3 

What are the problem confronting the craftmen in recycling industrial waste? 
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Problem of Craftsmen in Waste Recycling 
S/NO ITEMS X1 X2 Xt Remarks  

1.  Craftsmen are not recognized in the society. 2.77 3.12 2.95 Agreed 

2.  Craftsmen are looked down upon as compared to 

government workers. 

 

2.71 

 

3.04 

 

2.87 

 

Agreed 

3.  Those who source for waste materials for recycling do feel 

inferior to their people in the society. 

 

2.75 

 

3.04 

 

2.89 

 

Agreed 

4.  Waste recycling industry is too expensive to start and 

maintain   

 

1.88 

 

1.78 

 

1.83 

 

Disagreed 

5.  Non-specific payment for waste recyclers. 1.93 2.29 2.1 Disagreed 

6.  Workshop of local craftsmen not standard. 2.82 3.03 2.93 Agreed 

7.  Products of local manufacturers not marketable. 2.15 1.94 2.05 Disagreed 

8.  Used or applied for waste recycling in Nigeria has not yet 

been discovered. 

2.13 2.09 2.11 Disagreed 

9.  Lack of enough finance for the craftsmen. 3.07 3.05 3.06 Agreed 

10.  Lack of adequate modem technological training affects the 

local manufactures. 

3.16 2.88 3.02 Agreed 

11.  Insufficient government assistance. 3.06 2.99 3.02 Agreed 

12.  Lack of western education affects the local manufactures 

products. 

1.96 2.02 1.99 Disagreed 

13.  Inadequate skill in modem waste recycled. 2.80 2.94 2.87 Agreed 

14.  . Insufficient solid waste that can be recycled. 1.91 2.01 1.96 Disagreed 

15.  End product of the craftsmen not meeting manufacturing 

standard. 

1.95 2.05 2.00 Disagree 

16.  Rationales for subjection the manufactured material into 

finished product are lacking. 

1.84 2.00 1.92 Disagreed 

 

Table 3 shows the indigenous encountered by craftsmen in waste recycling invariably return 

the development of indigenous technology. The table shows the respondents greatly agreed to 

such issue which includes poor recognition of craftsmen, lack of enough finance for the 

craftsmen and insufficient government assistance. This founding agrees with the view of which 

identified problems of industrial technology as one of the most serious problems inhibiting the 

development of industry in Nigeria is shortage of financial capitals. 

The respondents also disagree with item 31, 32 and 33 which state that, the solid waste which 

can be recycled are not sufficient in Nigeria Society, that end product of the craftsmen is not 

meeting manufacturing standard and that rationale for subjecting the manufactured materials 

into finished product are lacking respectively. 

However, this shows that waste materials to be recycled, manufactured standard and rational 

for subjecting the manufactured materials into finished product are not regarded as problem by 

the craftsmen, 

Research Question 4 

How well has imported technology adopted contributes to the development of indigenous 

technology in Nigeria? 
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TABLE 4: The roles of important technology on indigenous Technology 

S/NO ITEMS X1 *2 *3 Remarks  

1.  Indigenous technology can be generated locally 2.84 3.12 2.98 Agreed 

2.  Indigenous technology is more costly than imported 

technology 

2.15 1.95 2.05 Disagreed 

3.  Imported technology promotes indigenous technology 1.93 1.79 1.86 Disagreed 

4.  Importation of technology has no negative effect on the local 

manufactures 

1.72 1.78 1.75 Disagreed 

5.  Imported technology has no negative effect on the national 

economy 

1.73 2.03 1.88 Disagreed 

6.  Product from indigenous technology are substandard as 

compared with product of western technology 

1.90 2.91 1.95 Disagreed 

 

Table 4 shows the response of the respondents to the effects of imported technology on 

indigenous technology. The respondents disagreed, with item 35, 36, 37, 38, and 39 

respectively. The item is stated as follows that indigenous technology is more costly than that 

of imported technology, of Nigeria has no negative effect on local manufacture and no Nigeria 

economy, and finally, that product from indigenous technology cannot be compared with that 

western technology. 

The disagreement of the respondent of the' above stated item shows that imported technology 

has little or no benefit to contribute to our indigenous technology. In other word, it means that 

the respondents generally agreed that indigenous technology is more does not promote 

indigenous technology and that over dependent on importer technology has a lot of set back on 

both indigenous technology and nation's economy. This finding shows that-importation of 

technology has generated a number of problems for the economy. This is an agreement with 

the view of that imported of technology has generated such problem which includes developing 

nation's continued technological under-development which is traceable to the years 

multinational corporations started transferring technology to Nigeria which shows the country 

mobility to develop its absorptive capacity in such a way as to be able to generate technology ' 

locally on any significant scale. 

The finding also agreed with the view of, that the importation of technology into Nigeria has 

had its foreign- exchange implication, with the growing accumulation of foreign debts and 

continued dependence of foreign technology. 

Test of Hypothesis  

Statement of hypothesis:- 

There will be no significant difference between the mean responses of local craftsmen 

concerning the development of indigenous technology in Minna and Sulga, 
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Table 5:Table of cumulative mean responses of local craftmen in Minna and Suleja 
Group Location Number  

craftmen 

Cumulative Standard  

Deviation 

Calculated  t. Table 

value t. 

Decision 

1 Minna N, = 130 X! = 2.80 S, = 1.34 0.5 1.960 Not significant 

2 Suleja N2= 135 X2 = 2.80 S2= 1.34 0.5 1.960 Not significant 

 

Table 5 shows the cumulative mean responses of local craftsmen in Minna and Suleja. The 

values are analyzed as follows:- 

N1 = Number of craftsmen used in Minna = 130 

X1 = Cumulative mean respondent of Minna craftsmen =2.80 

S1= Standard deviation calculated from the variance of Minna respondent = 1.34  

N2 = Number of craftsmen used in Suleja = 135. 

X2 = Cumulative mean respondent of Suleja craftsmen = 2.80 

S2 = Standard deviation calculated from variance of Suleja a respondent = 1.34  

Calculated t = 0.5 (obtained using the, t-test formula). 

Table value t = 1.960 (obtained from standard table of value),  

df= degree of freedom Ni+N2-2=130+ 135 = 265 - 2 = 263. 

Calculated t- 0. df = 263, table value = 1.960. The hypothesis can be rejected because the 

calculated t. (0.5) does not equal to or exceeds the table value (1.960). Hence, it is concluded 

that there is no significant difference between the mean responses of local craftsmen concerning 

the development of indigenous technology in Minna and Suleja.  

Discussion of the Findings 

The position and contribution of indigenous technology in national development, the roles of 

craftsmen in waste recycling as a means of actualizing the development of indigenous 

technology the problems of, craftsmen and the effect of imported, technology on indigenous 

technology are the essential element in this project. 

Technology is one of the major important factors that brings about development, and changes 

in any society. This can simply mean that, no society cans both industries, social and economic 

development without a well developed indigenous technology. 

In Table 1, the data collected shows that 73% percent of the respondents agree that Nigeria as 

a Nation can develop her social, economy and industrial sectors, if and only if her indigenous 

technology is given adequate attention it requires. The finding then agreed with the view of 

which stated that technology has been and will remain the major stimulus for change in the 

world and that the competent indigenous manpower needed to undertake engineering and 
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industrial in Nigeria are in short supply. The finding also agrees with the research of which 

shear the view that "technology is the only way to industrial development". 

The result, therefore indicate that development of indigenous technology .has no substitute in 

Nigeria must expensive industrial development. One of the noticeable problems facing Nigeria 

society is the problem of waste recycling, Nigeria government through Environmental 

protection Board into waste control and waste recycling has yearly voted lots of money, It is 

paratactic to that most Nigeria cities, towns and villages are been threatened by, solid and liquid 

waste in their environment. Some tools, equipment and household items that have little faults, 

which could still be required, serviced and put back to use, becomes domestic waste just the 

new imported one product is in the market. 

In table 2, majority of the respondents i.e. about 67 percent agreed, with the issue of craftsmen's 

importance in waste recycling which can constitute a lot of advantages to the Nigeria society, 

study advantages may include the reduction in importation of technology, reduction or 

eradication of environmental pollution, industrial developed and importation of maintenance 

culture into the mind of Nigerians and provision of employment. 

This finding agreed with tile view of an American chartered engineer, who stated that when 

employment is so difficult to create in other aspect of life, it should not be so in waste business, 

because it has provided adequate activities in which hundreds of thousands of people are 

securing a living. 

The result therefore indicates that craftsmen are very importance in waste recycling and in 

actualizing the development of indigenous technology. The setback in indigenous through the 

craftsmen are traceable to several problems. 

Respondents agree that craftsmen face a lot of problems in waste recycling, such problem are 

finance, education, skill workshop training etc. This finding agreed with the view of when he 

said that indigenous engineering capacities of Nigeria is defectiveness has trade to the 

prevailing educational system which lacks the relevant tools to property train the manpower 

needed the indigenous sector. The financial institutions in Nigeria are concerned with project 

lending, which requires adequate credit worthiness and rate of returns thereby giving no 

attention to local manufacturers. 

The findings have shown that the craftsmen have many problems to cope with in respect of 

recycling in Nigeria society. The importation of technology into Nigeria by multinational 

corporations has had its effect on indigenous technology and foreign exchange implications. 
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These findings have shown both the positive and negative implication of imported technology 

on our nation’s indigenous technology. 

In table 3, 84 percent of the respondents agreed that imported technology does more harm than 

good to indigenous technology. This finding agreed with the view of. This finding agreed with 

the view of Oyedeji, (2013) when he said that indigenous engineering capacities of Nigeria is 

defectiveness has trade to the prevailing educational system which lacks the relevant tools to 

property train the manpower needed the indigenous sector. The financial institutions in Nigeria 

are concerned with project lending, which requires adequate credit worthiness and rate of 

returns thereby giving no attention to local manufactures. 

The findings have shown that the craftsmen have many problems to cope with in respect of 

recycling in Nigeria society. The importation of technology into Nigeria by multinational 

corporations has had its effect on indigenous technology and foreign exchange implications. 

These findings have shown both the positive and negative implication of imported technology 

on our nation's indigenous technology. 

To identify the roles of indigenous technology and some hindrances that are responsible for the 

poor the state of indigenous technology in Nigeria. Among the identify problems are finance, 

education, training, societal disrespect for waste recyclers, destructive criticism to Nigerians 

product (made in Nigeria), poor government policy formulation and implementation on 

indigenous technology. 

The result of the findings has shown that indigenous technology is needed for national 

development and for job creation, craftsmen should be well financed, and finally, the national 

over-reliance on imported technology should be discouraged, There is no doubt that this 

research work has resented some relevant ingredients for developing appropriate indigenous 

technology policies, which are expected to be logically implemented, in order to elevate Nigeria 

to the class of industrial nation. 

 

CONCLUSİON 

It is pertinent to conclude this study by emphasizing that Nigeria as a developing nation needs 

to develop her, indigenous technology. 

Indigenous technology is highly needed in order to, develop her industries and economy. 

Materials that can be recycled are very much available in Nigeria waste and that indigenous 

technology will promote waste recycling. 
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Recommendation 

Based on the conclusion of the study, the following recommendations are made:- 

 The country should evaluate and improve her traditional technology as well as develop 

for a comprehensive framework from the conduct of technology transfer activities. The setting 

- up of indigenous technology promotion commission that will be taken care of local 

manufacturers will be of great importance. 

 Our craftsmen should be properly recognized in the development of indigenous 

technology and the local entrepreneurs should be educated on the availability of relevant locally 

fabricated process and plants. 

 There, should be redefinition of our local standards to reflect our level of development 

Simply copying standard from developed countries will dater the growth of indigenous 

technology. 

 Since indigenous technology has been seen as the catalyst for industrialization of such 

country as India and America, there is need for the integration of indigenous technology in the 

nations planning policy for industrial and economic development. 

 The transfer of technology from develop nations to the country should not be left 

uncontrolled, since this can pose a lots threat to the development of indigenous technology 

which do create other economic disturbance. Appropriate financial structure must be put in’ 

place to encourage the growth of indigenous technology. This can be done by given the local 

manufactures long term loan scheme through the Nigeria Industrial Development Bank to cater 

for cottage industries. 

 Waste recycling venture should be incorporated into the activities of the family 

economic advancement programmed so as to create job for the mass unemployed members of 

the society which will definitely alleviate the poverty of many families. 

 Research and development of indigenous technology should be encouraged  

 

  

863



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

REFERENCES 

Akinsehinde O. (2017). Indigenous Technology and Manpower Development. Lagos: Ministry 

of Commerce and Industry, Annual Publication. 

Federal Republic of Nigeria (2014), National Policy on Science and Technology. Lagos: 

Government Press. 

Omojola A.S., (2017). Technology and the Development Process. Problems and prospect in 

Nigeria. Lagos: Science and Technology Seminar. 

Osifo H., (2016). The roles of Technology)’ in the Industry Development of Nigeria. Kaduna: 

Heinemann Educational Books. 

Oyedeji E., (2013). Nigerian Craftsman; Ibadan: University of Ibadan, Press. 

Yakubu N. A., (2018). Indigenous Technology and Industrial Development process in Nigeria. 

Nigerian Journal of Technical Education. 

 

 

 

 

 

  

864



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

ÜMUMİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ YENİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEXANİZMLƏRİNİN 

TƏTBİQİ 

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,  Abdullayeva Cəmilə , Aytən İsmayılova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

NEW EVALUATION IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM APPLICATION 

OF MECHANISMS 

 

Doctor of Philosophy in Mathematics, Abdullayeva Jamila,  Ayten Ismayilova 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

ÖZET 

Məqalədə təlim və tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, ölkə üzrə şagird nailiyyətləri barədə 

məlumatların əldə edilməsi üçün zəruri olan müasir qiymətləndirmə mexanizmlərinin 

yaranmasına və növlərinə baxılmışdır. Həmçinin burada qiymətləndirmə istiqamətləri  və 

növləri, habelə qiymətləndirmə vasitə və standartları verilmişdir. Azərbaycan Respublikasında 

təhsil sahəsində yeni qiymətləndirmə sisteminin hazırlanması Təhsil Sektorunun İnkişafı 

layihəsində prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olunmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasının ümumtəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası (bundan sonra - 

Konsepsiya) ölkədə yaxın illər ərzində təhsildə qiymətləndirmə məsələləri ilə bağlı tədbirləri 

idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sənədin əsas məzmunu qiymətləndirmə fəaliyyətinin 

qanuniliyini təmin  edən  prinsiplərin  müəyyənləşdirilməsinə, bu fəaliyyətin aparıcı  

istiqamətlərinin  təyin edilməsinə, qiymətləndirmə tədbirlərini həyata keçirən qurumların 

sosial statusunun gücləndirilməsinə, qiymətləndirmədən təlim və tədrisin ehtiyaclarını 

ödəmək  üçün  istifadə edilməsinə yönəldilmişdir. Dünya qiymətləndirmə sahəsində görkəmli 

alim Li Şulmanın hər bir təhsilverənin əsas bilməli olduqları üç əsas – fənn məzmunu biliyi, 

pedaqoji bilik və tədris planı biliyini vurğulamışdır. Bu biliklərə sahib olmayan öyrətmən 

obyektiv dəyərləndirmə apara bilməz. Şulman bir neçə digər kateqoriyaları da qeyd edir: fikri, 

koqnitiv və emosional inkişaf baxımından öyrəncilər və onların xüsusiyyətləri haqqında bilik, 

yəni fərdlərin və qrupların tədrisdə, ailə və cəmiyyətə münasibətdə qarşılıqlı əlaqəsi, həmçinin 

təhsilin hədəfləri, məqsədləri və dəyərləri haqqında bilik, habelə onların fəlsəfi və tarixi əsasları 

haqqında biliklər. Göstərilən bu fərdlər 1990-cı illərdə baş verən beynəlxalq didaktika və 

kurikulum müzakirələrində vacib istinad nöqtələri olmuşdur. Beləliklə tədris biliyi hər zaman 

və hər məkanda daim var olan, qalıcı görünən müəyyən komponentlərdən ibarətdir. Bununla 

yanaşı, bu kateqoriyaların komponent (səriştəli) öyrətmənin repertuarında hər zaman statik və 

ya hazır olmadığını vurğulamaq lazımdır, onlar zamanla dinamik qarşılıqlı əlaqədə olur və 

dəyişəndirlər. Yəni, elə deyil ki, fənn bilikləri didaktik bilikdən əvvəl gəlir və ya əksinə 

didaktika bilikləri fənn biliklərindən əvvəl gəlir – onlar qarşılıqlı əlaqədədirlər. Lakin Şulman 

kateqoriyaları öyrətmənlərin kompetensini (bilik və təcrübədən gələn səriştə) 

müəyyənləşdirmək üçün bir növ yoxlama siyahısı kimi istifadə oluna bilməz. 

Açar sözlər: fikri, koqnitiv, emosional inkişaf, qiymətləndirmə standartları, yeni 

qiymətləndirmə sistemi 
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NEW EVALUATION IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM APPLICATION 

OF MECHANISMS 

 

Abstract 

The article discusses the emergence and types of modern assessment mechanisms required to 

improve the teaching and learning process in order to obtain information on students’ 

achievement in the country. There are also directions and types of assessment, as well as 

assessment tools and standards. Development of a new assessment system in the field of 

education in the Republic of Azerbaijan has been identified as one of the priority areas in the 

Education Sector Development Project. The Concept (hereinafter - “Concept”) of Assessment 

in the General Education System of the Republic of Azerbaijan is intended to manage measures 

related to assessment in education in the country in the coming years. The main content of the 

document is aimed at defining the principles that ensure the legitimacy of assessment activities, 

determining the main directions of these activities, strengthening the social status of institutions 

engaged in assessment activities, using assessment to meet the needs of teaching and learning. 

Lee Shulman, a world-renowned scholar, emphasized the three basic things that every educator 

should know - subject matter knowledge, pedagogical knowledge and curriculum knowledge. 

A teacher who does not have this knowledge cannot conduct an objective assessment. Schulman 

also mentions several other categories: knowledge of students and their characteristics in terms 

of intellectual, cognitive and emotional development, ie the interaction of individuals and 

groups in education, family and society, as well as knowledge about the goals, objectives and 

values of education, as well as their philosophical and historical foundations. These individuals 

were important points of reference in international didactics and curriculum discussions in the 

1990s. Thus, teaching knowledge consists of certain components that are always present and 

seem to be permanent in any place. However, it should be noted that the components of these 

categories are not always static or ready in the teacher's repertoire, they interact dynamically 

over time and are variable. That is, it is not the case that subject knowledge comes before 

didactic knowledge or, conversely, didactic knowledge comes before subject knowledge, they 

are interrelated. However, Shulman categories cannot be used as a kind of checklist for 

determining teachers' competencies (competence from knowledge and experience). 

Keywords: mental, cognitive, emotional development, assessment standards, new assessment 

system 
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Dəyərləndirmə. Dəyərləndirmə üzrə tədqiqatlar daha dar və ya daha çox ixtisaslaşmış tədqiqat 

sahələrinin nümunələridir, lakin onlar da ümumi tədris və öyrətmə tədqiqatlarına aid 

Dəyərləndirmənin hansı formaları vacibdir və ya daha uyğundur? kimi məsələlərlə məşğul 

olurlar. Dəyərləndirmə həm tədrisin, həm də öyrənmənin bir hissəsidir. Dəyərləndirmə 

baxımından son on ildə həm İsveçdə, həm də beynəlxalq aləmdə çox işlər görülmüşdür. 

Tədqiqat yanaşmalarının, metodlarının və tədqiqat suallarının sayı xeyli artmışdır. Eyni şey 

araşdıran aktyorların sayına, dəyərləndirmə vasitələrinə, öyrənmə fəaliyyətlərinə və təşkilati 

səviyyələrə aiddir. 

Konsepsiyanın yaradılması üçün zəruri səbəblər 

 idarəetmənin daha demokratik üsullarına keçilməsi; ölkədə açıq vətəndaş cəmiyyətinin 

qurulması; 

 inkişaf etmiş ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığın təmin edilməsi; 

 beynəlxalq bazar münasibətlərinin və iqtisadi rəqabət şəraitinin yaradılması;  

 milli özünəqayıdış hisslərinin aşılanması. 

Qiymətləndirmə komponentləri 

1. Qiymətləndirmə məlumatları 

2. Məlumatların toplanması 

3. Qiymətləndirmə nəticələri 

4. Qiymətləndirmə standartları. 

Qiymətləndirmə istiqamətləri öz forma və məzmununa görə fərqlənirlər: 

Beynəlxalq qiymətləndirmə, Milli qiymətləndirmə, məktəbdaxili qiymətləndirmə. 

Kurikulumun zəruri hissələrindən biri Qiymətləndirmə Konsepsiyasıdır. 13 yanvar 

2009-cu il Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi “Qiymətləndirmə Konsepsiyası”. Konsepsiyada 

qiymətləndirmələr çoxdur. Əsasən şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsidir. Konsepsiyada 

giriş və məqsəd göstərilib. 4 məqsəd var: 

1) Şagirdin nailiyyətinin izlənməsi (monitorinq) 

2) Təlimdə qərarların qəbul edilməsi 

3) Şagirdlərin təlim nəticəsinin izlənməsi 

4) Kurikulumun qiymətləndirilməsi. 

Təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə yeni yanaşma haqqında 

mülahizələr 

Ölkəmizin ümumtəhsil məktəblərinin yeni təhsil proqramları (kurikulumları) tətbiq 

olunan I-XI siniflərində təhsilalanın fəaliyyətinin izlənilməsi, bacarıq və nailiyyət 

səviyyələrinin qiymətləndirilməsi müvafiq normativ-hüquqi sənədlər – “Azərbaycan 

Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası” və “Ümumtəhsil 

məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti Təlimat” əsasında 

həyata keçirilir. Bu sənədlərdə təhsilalanın tədris vahidi (və ya yarımil) üzrə nailiyyət 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün təklif olunan tapşırıqların 20%-nin I (aşağı), 30%-nin II 

(orta), 30%-nin III (ortadan çətin), 20%-nin IV (çətin) səviyyəli olması nəzərdə tutulur. 

Kurikulum tətbiq olunan siniflərdə tədris vahidi (və ya yarımil) üzrə aparılan kiçik 

(böyük) summativ qiymətləndirmələr zamanı istifadə olunan vasitələrin sayı ilə bağlı keçirilən 

monitorinqlər müəllimlərin əksər hallarda 10, bəzi hallarda 10-dan çox, bir çox hallarda isə 
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müvafiq metodik vəsaitdə təklif olunan nümunə qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə 

etdiklərini göstərir. 

Fənn müəllimi müvafiq metodik vəsaitdə təklif olunan kiçik (və ya böyük) summativ 

qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə etməlidirmi və edirsə, bu, nə qədər 

qəbulediləndir? 

Biz fənn müəlliminin müvafiq metodik vəsaitdə təklif olunan kiçik (böyük) summativ 

qiymətləndirmə vasitələrindən kor-koranə istifadə etməsini deyil, bu nümunələrdən 

bəhrələnərək reallaşdırılan hər bir alt məzmun standartı üzrə təhsilalanın əldə etdiyi bilikdən 

istifadə etmək səviyyə-sinin qiymətləndirilməsini təmin edəcək 4 (I-IV) səviyyəli 

qiymətləndirmə vasitələri hazırlamaq bacarığına yiyələnməsini zəruri hesab edirik. Bu, baş 

verəcək bir çox çatışmazlıqların, o cümlədən təhsilalanın həmin variantla tanış olması mümkün 

olduğu halda belə, qarşısını almağa kömək edir. Ona görə də təhsilverənin reallaşdırılan hər bir 

alt məzmun standartı üzrə təhsilalanın nailiyyət səviyyəsini obyektiv qiymətləndirmək üçün   I-

IV səviyyələrdə qiymətləndirmə vasitələri hazırlamasını zəruri hesab edirik. 

Təhsilalanın nailiyyət səviyyəsini təyin etmək üçün istifadə edilən qiymətləndirmə 

vasitələrinin sayı neçə olmalıdır? 

Bilirik ki, təhsilalanın tədris vahidi (bölmə, yarımil) üzrə nailiyyət səviyyəsi kiçik 

(böyük) summativ qiymətləndirmələrlə müəyyən olunur. Bu qiymətləndirmələrdə  vasitələrin 

sayı isə reallaşdırılan alt məzmun standartları əsasında “Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na 

əsasən təyin edilir. Aydın olduğu kimi, tədris vahidi üzrə qiymətləndirmə variantında 

qiymətləndirmə tapşırıqlarının seçimi ilə bağlı qəbul edilmiş faiz nisbəti (2:3:3:2) bir çox 

hallarda reallaşdırılan alt məzmun standartlarının bəziləri üçün I və IV səviyyəli tapşırıqların 

seçilməməsini şərtləndirir. Eyni sinifdə oxuyan təhsilalanların səviyyəsinin eyni olmaması və 

tapşırıqların yuxarıdakı nisbətdə seçimi təhsilalanın müvafiq alt məzmun standartları üzrə 

nailiyyət səviyyəsini obyektiv qiymətləndirməyə imkan vermir. Başqa sözlə, hər hansı alt 

məzmun standartı üzrə I və IV səviyyəli tapşırıqları seçilmədiyi və təhsilalan həmin alt məzmun 

standartı üzrə II və III səviyyəli tapşırıqları həll etmədiyi halda onun həmin alt məzmun 

standartı üzrə nailiyyət səviyyəsini düzgün müəyyən etmək imkanları aradan qalxır. 

Qiymətləndirmə tapşırıqlarının hazırlanmasına hansı tələblər verilməlidir? 

Hər bir alt məzmun (məsələn, 1.1.1) standartı üzrə tapşırıqlar 1.1.1I, 1.1.1II, 1.1.1III, 

1.1.1IV kimi sıralanır. Tapşırıqların tərtibi zamanı diqqət yetiriləcək ən ciddi məqam onların 

qiymətləndirmə səviyyələrinə uyğun hazırlanmasından ibarətdir. Başqa sözlə, hər bir alt 

məzmun standartı üzrə tapşırıqlar tərtib edilən zaman hər sonrakı səviyyəyə uyğun tapşırığın 

özündən əvvəlki səviyyədə verilənləri özündə ehtiva etməsi və ondan bir səviyyə çətin 

olmasının nəzərə alınması zəruridir. Daha dəqiq, II (III, IV) səviyyəli tapşırığın çətinlik dərəcəsi 

I səviyyəli tapşırığın çətinlik dərəcəsindən 2 (3, 4) dəfə yüksək olmalıdır. 

Qiymətləndirmə variantında tapşırıqlar hansı ardıcıllıqla verilməlidir? 

Təklif olunan qiymətləndirmə variantında tapşırıqların verilmə ardıcıllığının düzgün 

müəyyən edilməsi ciddi məsələlərdən biri olub təhsilalanın müvəffəqiyyət qazanmasına xidmət 

edə də bilər, etməyə də bilər? Tapşırıqların sadədən (asandan) mürəkkəbə (çətinə) ardıcıllığı ilə 

düzülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki düzüm zamanı IV səviyyəli tapşırığın əvvəldə 
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verilməsi təhsilalanın psixoloji gərginlik keçirməsi ilə nəticələnə və bu səbəbdən də o, 

səviyyəsindən aşağı nailiyyət əldə edə bilər. 

Qiymətləndirmə vasitələrinin qiymətləndirilməsi necə aparılmalıdır? 

Hazırda ümumtəhsil məktəblərində təhsilalanların hər bir tədris vahidi (yarımil) üzrə 

nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün K(B)SQ vasitələri “Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası”nın və “Müvəqqəti Təlimat”ın tələbləri əsasında hazırlanır və qiymətləndirilir. 

Tapşırıqlar yoxlanarkən doğru cavab (düzgün həll) 1, digər cavablar (doğru cavaba yaxın həll, 

yarımdoğru həll, səhv həll və ya həll edilməmə) isə 0 balla qiymətləndirilir. Başqa sözlə, hər 

hansı tapşırığı müəyyən qədər (25%, 50%, 75%) yerinə yetirən təhsilalanla heç bir fəaliyyəti 

olmayan (heç nə yazmayan) təhsilalanın həmin tapşırıq üzrə nailiyyət səviyyəsi eyni – 0 (sıfır) 

balla qiymətləndirilir. 

Tapşırığın belə qiymətləndirilməsini nə dərəcədə qəbuledilən hesab etmək olar? 

Müəllim, şagird və valideynlərlə aparılan anonim sorğuların təhlili mövcud yanaşmanın 

məqbul olmadığını göstərir. Biz məktəb təcrübəsini, sorğu və monitorinqlərin nəticələrini təhlil 

edərək ümumtəhsil məktəbində qiymətləndirmənin aparılmasına mövcud yanaşmanın 

dəyişməsini, hər bir tapşırıq üçün doğru cavab, səhv cavab və distraktorların ümumi sa-yının 

tək sayda (3 və ya 5) olmasını, onların sayından asılı olaraq qiymətləndirmə dərəcələrinin 

(balların) müəyyən olunmasını və nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Bu zaman ən 

aşağı bal 0, ən yüksək bal isə cavabların (qiymətləndirmə dərəcələrinin) sayından 1 vahid az 

götürülür (qəbul edilir). 

Başqa sözlə: a) tapşırığın çoxseçimli cavablarının sayı 3 (üç) olduqda ən aşağı bal 0, ən 

yüksək bal 2 (3 – 1 = 2) qəbul olunur və bu halda səhv (həll edilməmiş və ya seçilməmiş) cavab 

0, yarımdoğru cavab (yarımdüzgün həll) 1, doğru cavab (düzgün həll) isə 2 balla 

qiymətləndirilir; 

b) çoxseçimli cavabların sayı 5 olduqda isə ən aşağı bal 0, ən yüksək bal 4 (5 – 1 = 4) 

qəbul edilir və bu halda səhv (həll edilməmiş və ya seçilməmiş) cavab 0, 25% düzgün həll 1, 

50% düzgün həll (yarımdoğru cavab) 2, 75% düzgün həll 3 və 100% düzgün həll – doğru cavab 

4 balla qiymətləndirilir. 

Tapşırığın qiymətləndirilməsi zamanı həlledilmə dərəcəsinin nəzərə alınması təhsilalanın 

reallaşdırılan alt məzmun standartları üzrə nailiyyət səviyyəsini obyektiv müəyyən etməyə 

imkan verir. Bu isə təhsilverənə həm təhsilalanın səviyyəsini, həm də özünün fəaliyyətini, 

nəzarəti həyata keçirənlərə isə təhsilverən və təhsilalanların fəaliyyətinin nəti-cələrini düzgün 

qiymətləndirməyə xidmət edir. 

Müxtəlif səviyyəli qiymətləndirmə tapşırıqlarının eyni balla qiymətləndirilməsi 

ədalətlidirmi? 

Bu gün ümumtəhsil məktəblərində təhsilalan tərəfindən düzgün həll edilmiş I (asan) 

səviyyəyə aid tapşırıqla, onunla müqayisədə 4 dəfə çətin olan və düzgün həll edilmiş IV 

səviyyəyə aid (çətin) tapşırıq eyni – 1 balla qiymətləndirilir. Başqa sözlə, hazırda eyni sayda 

müxtəlif səviyyəli tapşırıqları düzgün həll edən 4 müxtəlif təhsilalanın nailiyyət səviyyəsi eyni 

qəbul edilir. Yəni, üç alt məzmun standartının qiymətləndirilməsi üçün I-IV səviyyələrdə tərtib 

edilmiş 12 tapşırıqdan I səviyyəli 3 tapşırığı həll edən təhsilalanla, II (III, IV) səviyyəli 3 

tapşırığı həll edən təhsilalan eyni balla qiymətləndirilir. 
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Təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə belə yanaşmanı ədalətli 

hesab etmək olarmı?  

Həqiqətən də, tapşırıq üzərində müəyyən qədər işləyib onu 25%, 50% və ya 75% düzgün 

(doğru) həll edən təhsilalanla üzərində zərrə qədər də işləməyən təhsilalanın nailiyyət 

səviyyəsinin eyni, 0 (sıfır) balla qiymətləndirilməsini ədalətli saymaq düzgün olmazdı. Biz bu 

məsələyə diqqət yetirilməsini vacib hesab edir, təhsilalanın “əməyi”nin qiymətləndirilməsi 

üçün istifadə olunan yanaşmanın dəyişməsini məqbul sayır, bu baxımdan daha düzgün olaraq 

tapşırıqların çətinlik səviyyəsini xarakterizə edən çəki əmsalının daxil edilməsini, başqa sözlə, 

II (III, IV) səviyyəyə aid tapşırığın I səviyyəyə uyğun tapşırıqdan 2 (3, 4) dəfə çox balla 

qiymətləndirilməsini və K(B)SQ nəticələrinin aşağıdakı düsturla hesablanmasını təklif edirik: 

K(B)SQ – = N1(S11+S12+S13+S14) + N2(S21+S22+S23+S24) +  

+ N3(S31+S32+S33+S34) + N4(S41+S42+S43+S44) 

Burada, K(B)SQ – kiçik (böyük) summativ qiymətləndirməni; 

Nm – tapşırıqların çətinlik dərəcəsinə (m-ci səviyyəyə) uyğun çəki əmsalını bildirir və 

Nm = M (m = 1, 2, 3, 4) qiymətlərini alır; 

Smr – cavabların sayından asılı olaraq tapşırıqların qiymətləndiril-mə ballarını (tapşırıq 

3 cavablı olduqda Smr = 0, 1, 2 qiymətlərini; 5 cavablı olduqda isə Smr = 0, 1, 2, 3, 4 

qiymətlərini) alır; r – səviyyələr üzrə tapşırıqların sayını (r = 1, 2, 3, 4) bildirir. 

Bizim nöqteyi-nəzərimizcə, summativ qiymətləndirmə vasitələrinin təklif olunan 

formatda qiymətləndirilməsi qiymətləndirmənin ədalətli olduğunu söyləməyə imkan verir. 

Aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsasən qiymətləndirmənin ədalətli olmasını təmin etmək 

baxımından ümumtəhsil məktəbinin kurikulum tətbiq olunan siniflərində təhsilalanların 

nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı təkliflərin nəzərə alınmasını 

məqsədəuyğun hesab edirik: 

1. ibtidai təhsil səviyyəsində hər bir qapalı tipli tapşırıq üçün 3 (1 düzgün, 1 səhv və 1 

distraktorun (yarımdoğru)), V-XI siniflərdə 5 (1 düzgün, 1 səhv, 1 yarımdoğru cavabın və 2 

distraktorun (düzgün və səhv cavablara yaxın)) cavabın müəyyən olunmasını; 

2. ibtidai təhsil səviyyəsində hər bir açıq tipli tapşırıq üçün 3 (düzgün, yarımdüzgün və 

səhv həllin), V-XI siniflərdə 5 qiymətləndirmə dərəcəsinin (düzgün, səhv, yarımdüzgün, 

düzgün və səhv həllərə yaxın həllərin) müəyyən olunmasını və tətbiq edilməsini; 

3. tapşırığın balla qiymətləndirilməsinin yuxarıda verilən formatda aparılmasını; 

4. qiymətləndirmə vasitələri üçün çəki əmsallarının (çətinlik dərəcələrinin) daxil 

edilməsini; 

5. hər bir alt məzmun standartının qiymətləndirilməsi üçün 4 qiymətləndirmə 

tapşırığından istifadə olunmasını; 

6. kiçik (böyük) summativ qiymətləndirmə nəticələrinin təklif olunan düsturla 

hesablanmasını. 

Yuxarıdakı təkliflər nəzərə alındığı təqdirdə qiymətləndirmənin çox (100 və s.) ballıq 

sistemlə aparılması, təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin daha obyektiv və düzgün 

qiymətləndirilməsi təmin olunur və bu, ölkəmizin ümumi təhsil məktəbləri məzunlarının 

nailiyyət səviyyəsinin beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilməyə uyğunlaşdırılmasına xidmət 

edir. 
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Qeyd edək ki, qiymətləndirmənin təklif olunan formatda aparılması nəinki təhsilalana, 

həmçinin təhsilverənə də zəruri “göstəriş” verir. Bu isə onlara öz səhvini anlamaqda və aradan 

qaldırmaqda köməklik göstərir. Səhvlərin aradan qaldırılması isə təhsilalanın səriştəlilik, 

təhsilverənin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edir. 

Beləliklə, təhsilalanın tədris vahidi üzrə fəaliyyətinin izlənilməsi və qiymətləndirilməsi 

üçün vasitələrdən istifadə olunması, fəaliyyətin qiymətləndirilmə nəticələri ilə kiçik summativ 

qiymətləndirmə nəticələrinin müqayisəli təhlil edilməsi, çətinliklərin müəyyən və aradan 

qaldırılması yollarının təyin olunması, təkliflərin nəzərə alınması və həyata keçirilməsi, 

yenidən aparılan qiymətləndirmənin nəticələrinin ondan əvvəlkilərlə müqayisə və təhlil 

edilməsi dialektik proses olaraq təlim-tədris prosesinin səviyyəsinin, ümumilikdə təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəlişinə nail olmağa, məktəbi (pedaqoji kollektivi) qarşıya qoyulmuş 

hədəflərə çatmağa doğru aparır. 

Müasir dövrdə qiymətləndirmə fəaliyyətinə qoyulan tələblər 

Yeni qiymətləndirmə sistemi aşağıdakıları təmin edir:  

 təhsildə müsbət dəyişikliklərin aparılması üçün mühüm vasitə rolunun yerinə 

yetirilməsini;  

 təhsilin keyfiyyəti üçün  əsas göstərici olan  "şagirdin  təlim  nəticələri"  haqqında  

etibarlı məlumat verilməsini; 

 qiymətləndirmə vasitəsilə şagirdin bilik və bacarıqları haqqında kifayət qədər məlumat 

əldə edildikdən sonra fənn kurikulumlarında və dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin 

aparılmasını;  

 təhsildə olan bəzi neqativ hallara qarşı mübarizə vasitəsi funksiyasını; 

 qiymətləndirmədə yeni yanaşmaların yaddaşa əsaslanan qiymətləndirmənin əksinə 

olaraq, məntiqi təfəkkür vərdişlərinin inkişafına xidmət etməsini. 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud olan problemlər 

Hazırkı qiymətləndirmə sisteminin təhlili zamanı aşkara çıxarılan problem və nöqsanları 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 dəqiq müəyyənləşdirilmiş qiymətləndirmə standartlarının olmaması səbəbindən 

qiymətləndirmə prinsiplərinin pozulması; 

 qiymətləndirmə  üsul və vasitələrinin  keyfiyyətlərinin  təsvir olunmaması, onların 

əsas xüsusiyyətlərinin və meyarlarının dəqiqləşdirilməməsi; 

 qiymətləndirmə vasitələrinin texniki keyfiyyətlərinə diqqət yetirilməməsi və qeyri-

standart vasitələrdən istifadə olunması; 

 qiymətləndirməyə və  onun üsullarına müxtəlif  yanaşmaların   mövcudluğu şəraitində 

dəqiqləşdirmələrin vaxtaşırı aparılmaması; 

 nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi prosesində şagird fəaliyyətinin  nəticələrinin 

obyektiv əsaslandırılmaması; 

 müasir qiymətləndirmə metodlarından istifadə təcrübəsinin məhdudluğu, 

mütəxəssislərin bu sahədə hazırlıq səviyyəsinin aşağı olması; 

 tədris proqramlarını hazırlayan və qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan 

mütəxəssislər arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılmaması; 
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 inzibati prosedurların qeyri-şəffaflığı, qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanuniliyinə 

zəmanətin verilməməsi; 

 qiymətləndirmə nəticələrinin təhlilinin aparılmaması və müvafiq hesabatların 

hazırlanmaması. 

 Bu problemlərin uzun müddət həll edilməməsi Azərbaycanın təhsil sistemindəki 

qiymətləndirmə mexanizmində aşağıdakı xarakterik çatışmazlıqların yaranması ilə 

nəticələnmişdir:  

 mövcud qiymətləndirmə mexanizmi təlim prosesinin ehtiyaclarına kifayətedici 

səviyyədə yönəlmir, onun tərkib hissəsinə çevrilmir və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 

xidmət etmir;  

 bu mexanizm subyektiv xarakter daşıyır, şagirdi, bir qayda olaraq, əzbərləməyə və 

əksər şagirdləri qiymət almaq xatirinə oxumağa təhrik edir; 

 təlim prosesində yalnız formal biliklər qiymətləndirilir, çox hallarda məqsəd  qiymət 

yazmaqla məhdudlaşır, şagirdlərə özünüqiymətləndirmə imkanı verilmir; 

 tədris  zamanı müəllim qiymətləndirmə vasitəsilə şagirdlərlə səmərəli əks-əlaqə yarada 

bilmir;  

 mövcud qiymətləndirmə  üsullarının məhdudluğu yeni təlim texnologiyalarının 

səmərəli tətbiqinə imkan vermir. 

Əsas qiymətləndirmə növləri 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şagirdin biliklərə yiyələnmək, onlardan 

istifadə etmək, nəticə çıxarmaq bacarıqları haqqında məlumatların toplanması prosesi kimi 

qəbul  edilir və aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 

 şagirdin nailiyyətinin (və ya geriləmələrinin) izlənilməsi (monitorinqi);  

 təlim prosesində qərarların qəbulu; 

 şagirdin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi;  

 kurikulumun qiymətləndirilməsi. 

 Cədvəl 1.Müasir qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmə ilə müqayisəsi 

Ənənəvi qiymətləndirmə Müasir qiymətləndirmə 

Qiymətləndirmə şagirdə qiymət 

yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird 

yalnız qiymət almaq xatirinə 

oxuyurdu. 

Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu idarə edən 

vacib amil kimi meydana çıxır. 

Cari qiymətləndirmə formalizmə 

gətirib çıxarırdı. Müəllimin 

subyektiv rəyinə əsaslanırdı. 

Cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması 

məzmun standartlarının bütövlükdə 

mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin 

obyektivliyini təmin edir. 

Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir 

hissəsində tətbiq edilirdi. 

 

Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq 

edilir. 
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Əsasən bilik səviyyəsi 

qiymətləndirilirdi. 

 

Şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) 

qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə 

izlənilir. 

 

Qiymətləndirmə standartları mövcud 

deyildi. 

Məzmun standartlarının mənimsənilməsi 

səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndirmə 

standartları müəyyənləşdirilmişdir. 

Qeyd: [3, s.15-20; 4, s.21-24] əsasında müəllif tərtib etmişdir 

Beynəlxalq qiymətləndirmə 

Beynəlxalq qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və qiymətləndirilməsi 

funksiyalarını yerinə yetirir. Burada müqayisəetmə tədqiqatları, monitorinqlər vasitəsilə 

aparılır, ölkədə  təhsilin  vəziyyəti  haqqında  məlumat  əldə  etmək,  həlli  tələb  olunan  daha  

əhəmiyyətli problemləri üzə çıxarmaq, onları araşdırmaq, nəticələri xarici ölkələrlə 

müqayisə etmək imkanı yaradılır.  Bu  qiymətləndirmə  şagirdlərin  qazanılmış  

bacarıqlardan  istifadəetmə  imkanlarının qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdir, üç ildən bir 

həyata keçirilir, iştirakçı ölkələrin şagirdlərinin nəticələri arasındakı fərqləri izah edən 

amilləri (şagirdlərin və onların ailələrinin, təhsil müəssisələri və  tədris  prosesinin  

xüsusiyyətlərini) öyrənməyə,  riyazi  savadlılıq,  oxu  savadı,  təbiət  elmləri savadlılığı və 

əlavə olaraq müxtəlif tipli problemləri  həlletmə  bacarıqlarını  qiymətləndirməyə xidmət edir. 

Milli qiymətləndirmə 

Milli qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün müəyyən tədris 

dövrünün sonunda mütəmadi olaraq həyata keçirilən və şagird nailiyyətlərinin  

qiymətləndirilməsini təmin edən sistemdir. Xüsusi təmsiledici seçim etməklə, 4-cü və 9-cu 

sinif şagirdləri arasında obyektiv testlər, sorğu vərəqələri və müvafiq təlimatlar vasitəsilə 

bir qayda olaraq, 4-5 ildən bir aparılır və əldə olunan nəticələr kurikulumun, təlim-tədris  

prosesinin  keyfiyyətinin, təhsildə aparılan  digər dəyişikliklərin dəyərləndirilməsinə, təhsilin   

keyfiyyətinə nəzarətin daha səmərəli həyata keçirilməsinə xidmət edir. Təlimin aparıldığı şərait 

tədris praktikası və təhsil prosesində iştirak edən tərəflərin münasibətində baş verən 

dəyişikliklər, həmçinin şagird nailiyyətlərinə təsir edən digər amillər barədə əlavə 

məlumatların əldə edilməsinə imkan verir. 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə növləri 

Yuxarıda göstərilən qiymətləndirmə növlərinə və qiymətləndirmə vasitələrinə əsaslanan 

məktəbdaxili qiymətləndirmə aşağıdakı əsas komponentləri əhatə edir: 

 şagird nailiyyətlərinin və irəliləyişlərinin monitorinqi; 

 şagird fəaliyyətinin təlim standartlarına uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi (kurikulum 

üzrə qiymətləndirmə); 

 Diaqnostik (ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi),  

 Formativ (irəliləmə və geriləmələrin monitorinqi),  

 Summativ (kiçik, böyük və yekun). 

Milli və beynəlxalq qiymətləndirmə təhsildə perspektivləri müəyyənləşdirmək üçün 

aparılan qiymətləndirmə tədqiqatlarıdır və xüsusi qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. 
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Məktəbdaxili  qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmədir və şagirdlərin  sinifdən-sinfə, bir 

təhsil səviyyəsindən  digər təhsil səviyyəsinə keçirilməsinə xidmət edir. 

  Diaqnostik qiymətləndirmə 

Diaqnostik qiymətləndirmə təlimin hər hansı bir mərhələsində  şagirdin bilik və 

bacarıqlarının ilkin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə və bunun əsasında hər bir 

şagirdin potensial imkanlarını nəzərə alan təlim strategiyalarının seçilməsinə xidmət 

edir. 

Diaqnostik qiymətləndirmə əsasən dərs ilinin, bəhs və ya bölmələrin əvvəlində, 

şagird başqa ümumi təhsil müəssisəsindən gəldikdə, sinfi dəyişdikdə və digər zəruri 

hallarda onun bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplamaq, fərdi yanaşmanı təmin 

etmək və təlim strategiyasını müəyyənləşdirmək məqsədilə müəllim tərəfindən aparılır. 

 Şəraitə görə təlim məqsədləri və  strategiyalarında çevik dəyişikliklər 

aparılmasına imkan yaradır. 

 Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat 

almağa imkan verir. 

Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi sənədlərdə (sinif və formativ 

qiymətləndirmə jurnallarında) qeyd olunmur, müəllimin şəxsi qeyd dəftərində öz əksini 

tapır, nəticələr barədə valideynlər, sinif rəhbəri və digər fənn müəllimləri 

məlumatlandırılır. 

İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) şagirdin biliyini 

müəyyən edir və təlimin düzgün qurulmasında müəllimə köməklik göstərir. Təlim

 prosesində düzgün istiqamətləndirilmiş şagird öyrənilmiş materialın təkrarına vaxt 

itirmir, həmçinin onun üçün başa düşülməyən və ya tanış olmayan material qalmır. İlkin 

səviyyə qiymətləndirməsinin sualları bir-biri ilə elə əlaqələndirilib tənzimlənməlidir ki, onların 

bəziləri şagirdin hansı biliklərə malik olduğunu, digərləri   isə   yeni   materialı   mənimsəmiş   

şagirdləri   müəyyən   etsin.   Əgər   ilkin   səviyyə qiymətləndirilməsi  şagirdlərin  sinifdəki  

fəaliyyətini  müqayisə  etmək  və  ya  sonrakı  inkişafını qiymətləndirmək üçün ilkin 

məlumat bazasını yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunursa, onda bu suallar əsas psixometrik 

tələblərə cavab verməlidir. 

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan üsul və vasitələr 

Üsullar Vasitələr 

Tapşırıqvermə Çalışmalar 

Müsahibə (şifahi yoxlama) Müəllimin qeydiyyat vərəqi (şagirdlə, müvafiq hallarda 

qrup, yaxud siniflə aparılan sifahi yoxlama zamanı 

müəllimin öyrənmək (diaqnoz qoymaq) istədiyi 

məsələnin  yazıldığı vərəq) 

Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə 

əməkdaşlıq 

Söhbət və müəllimin sorğu vərəqi (şagirdin evdə və 

ya məktəbdəki fəaliyyəti ilə bağlı suallar yazılmış 

vərəq) 

Söhbət  

Müşahidə  
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Formativ qiymətləndirmə 

Yeni məktəbdaxili qiymətləndirmənin  əsas mahiyyətini  formativ qiymətləndirmə təşkil 

edir. 

Yeni və ənənəvi qiymətləndirmə arasında əsas fərq gündəlik rəqəmli qiymətlərin 

yazılmaması və şagirdin təlim fəaliyyətinin  daim  izlənməsidir. Bu izləmələr şagirdin təlim 

nəticələrinə nail olması və nəticədə summativ qiymətləndirmədə nailiyyət qazanmasına kömək 

məqsədilə aparılır. 

Formativ qiymətləndirmə sayəsində  şagird gündəlik təlim fəaliyyəti ərzində rəqəmli  

qiymət  almaq üçün deyil,  yaxşı nəticə göstərmək üçün  çalışır. 

Formativ qiymətləndirmə şagirdin qəbul edilmiş standartların reallaşmasına 

yönəlmiş irəliləmələrini və geriləmələrini izləmək, bu zaman qarşıya çıxan problemləri aradan 

qaldırmaq və təhsilalanı istiqamətləndirmək məqsədilə aparılır. 

Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan  üsul və vasitələr 

Üsullar Vasitələr 

Müşahidə Müşahidə vərəqləri 

Şifahi sual-cavab Şifahi nitq bacarıqları  üzrə qeydiyyət vərəqi 

Tapşırıqvermə Çalışmalar 

Valideynlərlə və digər fənn 

müəllimləri ilə əməkdaşlıq 

Söhbət, sorğu vərəqi (şagirdin evdə və ya 

məktəbdəki fəaliyyəti ilə bağlı suallar yazılmış 

vərəq) 

Oxu Dinləmə üzrə qeydiyyat vərəqi Oxu üzrə qeydiyyat 

vərəqi 

Yazı Yazı bacarıqlarının  inkişafı üzrə qeydiyyat vərəqi 

Layihə Şagirdlərin  təqdimatı  və  müəllim  tərəfindən  

müəyyən  olunmuş meyar cədvəli 

Rubrik Nailiyyət səviyyələri üzrə qiymətləndirmə şkalası 

Şifahi və yazılı təqdimat Meyar cədvəli 

Test Test  tapşırıqları 

Özünüqiymətləndirmə Özünüqiymətləndirmə vərəqləri 

 

Formativ qiymətləndirmə jurnalı və məktəbli kitabçası 

Formativ qiymətləndirmənin  nəticələri formativ qiymətləndirmə  jurnalında  və 

şagirdin məktəbli kitabçasında  sözlə qeyd olunur. 

Formativ  qiymətləndirmə  jurnalı  sinif  və  fənn  müəllimləri  tərəfindən  şagirdlərin  

gündəlik fəaliyyətini meyarlar üzrə izləyərək qeydiyyatını aparmaq üçün  nəzərdə tutulur. 

Formativ qiymətləndirmə jurnalı 

Fənn üçün ayrılmış  dərs saatının tarixlərini  yazmaq üçün  hər bir səhifənin sol tərəfi  

şaquli olaraq sütunlara bölünür. 

Hər bir səhifənin  sağ tərəfində verilmiş  cədvəldə mövzunun adı, şagirdin  fəaliyyətini  

davamlı izləmək üçün  müəllim tərəfindən standartlar əsasında müəyyən edilmiş meyarlar və 

istifadə edilən qiymətləndirmə vasitəsinin adı yazılır. 
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Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında 

şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir.  

Formativ  qiymətləndirmə müəyyən edilmiş sxemlər üzrə aparılır. Şagird 

irəliləyişlərinin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) vasitəsilə tədrisin düzgün 

istiqamətləndirilməsi həyata keçirilir, alternativ üsul və mənbələrdən istifadə və ya şagirdin 

daha irəliyə addım atması üçün ona əlavə impulsun verilməsi barədə ehtiyaclar 

müəyyənləşdirilir. 

Formativ qiymətləndirmə tədris prosesinin  düzgün istiqamətləndirilməsini və 

səmərəliliyini təmin edir, bir sözlə,  müəllim tədris prosesini tənzimləyir, bütün şagirdlərin 

irəliləyişlərini təmin edir, eyni zamanda uğur qazana bilməyən şagirdlərin ehtiyaclarını 

öyrənərək, onlara əlavə köməklik göstərir. Bu mənada şagirdlərin faktiki fəaliyyətinin nəticələri 

müəllim üçün real indikatorlara çevrilir. 

 şagirdlərin təlim ehtiyaclarının öyrənilməsinə imkan yaradır, onlara lazımi kömək 

göstərir.  

 şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir. 

Qiymətləndirmə sxemlərinin funksiyaları 

Şagirdlərdən tələb olunan bacarıqları və onların qiymətləndirilməsi mexanizmini təsvir 

edir. Şagird irəliləyişlərinin qiymətləndirilməsi üçün etibarlı məlumat bazası rolunu oynayır. 

Təlim nailiyyətləri barədə şagirdlərə, valideynlərə və maraqlı tərəflərə məlumat verilməsi təmin 

olunur. 

Qiymətləndirmə  sxemləri  qiymətləndirmənin  daha  ədalətli,  obyektiv,  etibarlı  və  

ardıcıl  həyata keçirilməsinə imkan verir, tədrisin səmərəliliyi ilə bağlı müəllimləri faydalı 

məlumatlarla təmin edir və  tələb  edir  ki,  hər  bir  müəllim  müvafiq  şərtlər  üzrə  öz  

meyarlarını  müəyyənləşdirsin. Qiymətləndirmə sxemləri şagirdin işini qiymətləndirmək 

üçün müəllimin sərf etdiyi vaxtı azaldır, keyfiyyət səviyyələri vasitəsilə müxtəlif qabiliyyətə 

malik şagirdlərin təhsil aldığı sinifləri nəzərə almağa şərait yaradır. 

Analitik qiymətləndirmə sxemi 

Analitik qiymətləndirmə şagirdlər üçün nəzərdə tutulan konkret  bacarıqların  müəyyən 

olunmuş uzun müddət ərzində ardıcıl izlənilməsi və qiymətləndirilməsidir. 

Oxu bacarığının qiymətləndirilməsi üzrə analitik qiymətləndirmə nümunəsi 

 Analitik qiymətləndirmə əsasən sorğular və testlər əsasında aparılır. Şagirdin ayrı-ayrı 

fəaliyyət sahələri üzrə qiymətlərini müəyyənləşdirir. Qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 

ballıq şkaladan istifadə edilir. 

 Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri 

haqqında daha ətraflı informasiya verilir. 

 Bu qiymətləndirmədə  çox vaxt tələb edilir. 

Analitik qiymətləndirmə sxemləri şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üzrə qiymətlərini 

təyin edir. Qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 ballıq şkaladan istifadə edilir. Bu zaman şagirdlərin 

fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, onların   nailiyyətləri   haqqında   daha   ətraflı   

informasiya  verilir, lakin qiymətləndirmə üçün daha çox vaxt tələb olunur. 

876



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Qiymətləndirmə  sxemlərinin  elementlərinə qiymətləndiriləcək əsas  sahələr, nailiyyətin 

müxtəlif səviyyələrini dəyərləndirmək üçün qiymətləndirmə şkalası, nailiyyət səviyyəsini 

təsvir edən söz və ya rəqəm (səviyyə üzrə etiket), nailiyyət səviyyəsini daha müfəssəl 

təsvir edən söz və ya ifadə (səviyyə  deskriptoru),  hər  bir  nailiyyət  səviyyəsi  üzrə  diqqət  

yetirilən  məsələlərə  aid  konkret nümunələr (səviyyə indikatorları), nail olunması nəzərdə 

tutulan nəticə (standart) daxildir. 

 Summativ qiymətləndirmə 

Summativ qiymətləndirmə kiçik və böyük summativ qiymətləndirmədən ibarətdir. 

Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə təlim prosesində müəyyən  mərhələlərə 

(bəhs  və  ya bölmənin,   yarımilin   sonunda)   yekun   vurmaqla,   müvafiq   məzmun   

standartlarına   uyğun qiymətləndirmə standartları əsasında hazırlanmış vasitələrlə şagirdin 

nailiyyət səviyyəsini ölçmək məqsədilə aparılır. 

Summativ qiymətləndirmə məzmun standartlarının mənimsəmə səviyyəsinin etibarlı 

göstəricisidir. Summativ qiymətləndirmənin nəticələri keçirildiyi tarixdə sinif jurnalında qeyd 

olunur. 

Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan üsul və vasitələr 

Üsullar Vasitələr 

Yoxlama yazı işləri Yoxlama yazı işləri üzrə qeydiyyət vərəqi 

Layihə Şagirdlərin  təqdimatı  və  müəllim  tərəfindən  

müəyyən  edilmiş  meyar cədvəli 

Şifahi sorğu Şifahi sorğu üzrə qeydiyyət vərəqi 

Test Test  tapşırıqları 

Tapşırıqvermə Tapşırıq, çalışma və laboratoriya işləri 

Yaradıcılıq və əl işləri Fənlərə müvafiq olaraq  rəsmlər, hazırlanan 

məmulatlar və digər əl işləri 

 

Qeyd:Test   tapşırıqları qiymətləndirmə vasitəsi kimi hal-hazırda   populyarlıq 

qazansa da, fənni tədris edən  müəllim diaqnostik, formativ  və hətta summativ  

qiymətləndirmədə   test tapşırıqlarına aludəçilik  göstərməməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящее время в системе среднего образования, в том числе и 

биологического, на первое место выходят проблемы, связанные с обновлением его 

структуры и содержания, обеспечивающие достижение нового качества образования. 

Эти проблемы требуют изменения приоритетов в биологическом образовании, 

переосмысления целей и приведения его содержания в соответствие с новыми 

потребностями общества, мировыми тенденциями, достижениями науки о жизни на 

современном этапе.  

Термин "биологическое разнообразие" используется активно не менее полувека и 

в его современной трактовке включает всю совокупность форм жизни на Земле, а также 

разнообразие биотических сообществ, формирующихся в разных средах обитания. 

Биоразнообразие напрямую связано с устойчивостью экосистем и биосферы в целом и 

зависит от изменения экологических факторов, в первую очередь антропогенных в связи 

с усиливающимся воздействием человека на биосферу проблема сохранения 

биологического разнообразия на всех уровнях – от организменного до популяционно-

видового и экосистемного - становится всё более актуальной. Сокращение 

биоразнообразия может иметь серьёзные экономические, эстетические и моральные 

последствия, так как представляет прямую угрозу существованию человека как вида. По 

разным оценкам, наша планета может потерять за грядущие 50 лет от 'Л до Vi своего 

биологического разнообразия. 

 Мировое сообщество проявляет в связи с этим беспокойство, о чём 

свидетельствует принятие Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 

1992), которая, в частности, призывает использовать средства массовой информации и 

общеобразовательные программы, чтобы помочь общественности понять важность 

биологического разнообразия и необходимость принятия мер по его сохранению. На 

сегодняшний день проблема биоразнообразия находит недостаточное отражение в 

школьной практике. Выпускники школы плохо знакомы с проблемой биоразнообразия 

планеты, биосферными функциями живых организмов, их ролью в экосистемах и в 

окружающей среде, биоразнообразием как уникальным явлением природы, от которого 

зависит устойчивость жизни. 

Ключевые слова: биоразнообразие, биологические знания, экосистема, 

окружающая среда. 
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ABSTRACT 

Currently, in the system of secondary education, including biological education, the problems 

associated with updating its structure and content, which ensure the achievement of a new 

quality of education, come to the fore. These problems require changing the priorities in 

biological education, rethinking the goals and bringing its content in line with the new needs of 

society, global trends, and the achievements of life science at the present stage. The term 

"biological diversity" has been actively used for at least half a century and, in its modern 

interpretation, includes the totality of life forms on Earth, as well as the diversity of biotic 

communities that form in different habitats. Biodiversity is directly related to the sustainability 

of ecosystems and the biosphere as a whole and depends on changes in environmental factors, 

primarily anthropogenic due to the increasing human impact on the biosphere, the problem of 

preserving biological diversity at all levels - from organismal to population-species and 

ecosystem - is becoming increasingly relevant. . The reduction of biodiversity can have serious 

economic, aesthetic and moral consequences, as it poses a direct threat to the existence of man 

as a species. According to various estimates, our planet may lose its biological diversity from 

'L to Vi' in the coming 50 years. The world community is concerned about this, as evidenced 

by the adoption of the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992), which, in 

particular, calls for the use of the media and educational programs to help the public understand 

the importance of biological diversity and the need taking steps to preserve it. To date, the 

problem of biodiversity is insufficiently reflected in school practice. School graduates are not 

familiar with the problem of the planet's biodiversity, the biospheric functions of living 

organisms, their role in ecosystems and in the environment, biodiversity as a unique natural 

phenomenon on which the sustainability of life depends. 

Key words: biodiversity, biological knowledge, ecosystem, environment. 
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Внастоящее время на первый план выходят проблемы, связанные с 

обновлением его структуры и содержания, которые обеспечивают 

достижение нового качества образования в системе среднего образования, в 

том числе биологического образования. Эти проблемы требуют изменения 

приоритетов в биологическом образовании, переосмысления целей и 

адаптации его содержания к новым потребностям общества, мировым 

тенденциям, достижениям науки о жизни на современном этапе. Главной 

задачей образовательной политики Азербайджана является сохранение 

фундаментальной сущности образования, его соответствие текущим и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. К 

фундаментальным общебиологическим знаниям относятся знания о 

биоразнообразии, являющиеся основой для понимания экологических 

проблем, оказания уникальной и бесценной заботы обо всем живом, 

обеспечения баланса в биосфере для выживания человека и устойчивого 

развития цивилизации. Термин «биоразнообразие» активно используется 

уже не менее полувека и в его современной трактовке включает 

совокупность форм жизни на Земле, а также разнообразие биотических 

сообществ, сформировавшихся в различных местообитаниях. Планетарное 

биоразнообразие поддерживает современный баланс биосферных 

процессов и жизнедеятельности самой биомассы. Поэтому все живые 

организмы являются природным биологическим ресурсом, определяющим 

существование жизни на Земле и возможность существования человека. 

Биоразнообразие напрямую связано с устойчивостью экосистем и биосферы 

в целом. Это связано, прежде всего, с экологическими факторами, 

антропогенными изменениями. В связи с возрастающим антропогенным 

воздействием на биосферу все более актуальной становится проблема 

сохранения биоразнообразия на всех уровнях, от организмов до популяций, 

видов и экосистем. Снижение биоразнообразия может иметь серьезные 

экономические, эстетические и моральные последствия. Потому что такая 

ситуация прямо угрожает существованию человека как вида. По разным 

оценкам, наша планета может потерять ¼ часть своего биоразнообразия в 

ближайшие 50 лет. Принятие Конвенции о биологическом разнообразии 

(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) наглядно демонстрирует озабоченность мирового 

сообщества. Конвенция призывает использовать средства массовой 

информации и образовательные программы для повышения 

осведомленности о важности биоразнообразия. Необходимо принять 

необходимые меры для сохранения биоразнообразия. На сегодняшний день 

проблема биоразнообразия не получила достаточного отражения в 
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школьной практике. Выпускники школ не знакомы с биоразнообразием 

планеты, функциями живых организмов в биосфере, их ролью в 

экосистемах и окружающей среде. В курсе биологии возникает 

необходимость изучения многообразия органического мира с точки зрения 

биологического разнообразия, изменения подхода к нему, сохранения 

устойчивости биосферы, раскрытия значения биоразнообразия в этом 

площадь. Биоразнообразие играет важную роль в раскрытии экологической 

грамотности людей. Формирует у студентов экологическое образование и 

экологическую культуру. Развивает культуру поведения в своем окружении. 

Целесообразно ввести понятие биоразнообразия при обучении разделу 

«Ботаника». Флора является ключевым компонентом биосферы. Растения 

способны преобразовывать солнечную энергию. Общий баланс вещества и 

энергии в биосфере зависит от состояния растительности отдельных 

регионов и планеты в целом. 

Биоразнообразие является результатом естественного синтеза природных 

комплексов. В основе концепции биоразнообразия лежит живой мир, 

который нас всех окружает. Это основа существования природы и ее 

продолжения. Биоразнообразие лежит в основе экосистемных услуг, с 

которыми тесно связано благополучие человека. Живой слой, называемый 

биосферой, физически и химически объединяет атмосферу, геосферу и 

гидросферу с общей метаболической деятельностью бесчисленных 

растений, животных и микроорганизмов, создавая единую экологическую 

систему, населенную миллионами видов, включая человека. 

Биоразнообразие – это сумма разнообразия, созданного всеми живыми 

существами на Земле. Биоразнообразие обеспечивает циркуляцию 

кислорода и углерода в природе и устойчивость пищевой цепи живых 

существ. Биоразнообразие является одним из важнейших элементов 

экосистем и базируется на биоценозах. Биоценоз – это совокупность живых 

существ, обитающих в определенной абиотической среде и 

взаимодействующих друг с другом и окружающей средой. Биоразнообразие 

– основа жизни, объединяющая разнообразие живых видов, населяющих 

океаны, реки, сушу и пустыни, то есть повсюду на планете. Без него природа 

и жизнь не могут существовать. Будущее Земли и живущих на ней существ 

зависит от состояния существующих видов. Таким образом, посягательство 

человека на природу привело к резкому сокращению видов. Около 50 лет 

назад произошло резкое сокращение числа видов в районах, напоминавших 

своим разнообразием и видовым богатством. Незапланированное 

вмешательство человека в природу и его попытки изменить законы природы 
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нарушают естественный баланс. Вырубка лесов и мелиорация земель 

привели к уничтожению существующей растительности, нарушению 

естественного режима в экосистемах, изменению структуры почв. Как 

известно, леса являются постоянным местом обитания многих видов, и 

потеря среды обитания является одной из причин их исчезновения. Эта 

информация известна людям с древних времен. Умышленная вырубка и 

уничтожение лесов приводит к исчезновению обитающих там видов. 

Загрязнение окружающей среды оказывает негативное влияние на 

биоразнообразие. Загрязнение водоемов естественными или 

искусственными загрязнителями снижает численность обитающих в них 

видов. Сброс человеком промышленных и бытовых отходов в водоемы не 

только снижает видовое разнообразие, но и оказывает негативное влияние 

на здоровье человека. В 1995 году был разработан глобальный план 

действий по защите морской среды от сточных вод и других источников 

загрязнения. Сбрасываемые в моря сточные воды нарушают естественный 

баланс морских экосистем. Это резко сокращает разнообразие видов в 

морях. Известный биолог Э. Уилсон назвал биологическое разнообразие 

сущностью жизни. Сохранение биоразнообразия носит глобальный 

характер. Защита биоразнообразия означает защиту природы и жизни. 

Конвенция об охране биоразнообразия была принята 3-4 июня 1992 г. на 

Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и ее 

подписание представителями более 150 стран дало ей широкое 

международное признание. На этой конференции были приняты три важных 

решения и две конвенции. 

Решения: 

1. Рио-де-Жанейрская декларация (Эта декларация была принята в связи с 

защитой и развитием окружающей среды.) 

2. Долгосрочная программа действий (глобальная). 

3. Принципы рационального использования, охраны и развития лесов (всех 

видов леса). Другими словами, короче 

-Лесные принципы. 

Соглашения: 

1. Принята Конвенция о биологическом разнообразии 

2. 2. Конвенция об изменении климата 
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С тех пор вопрос сохранения биоразнообразия постоянно поднимался на 

крупных мировых политических мероприятиях. Как и другие факторы 

изменения климата, он влияет на биоразнообразие. Таким образом, 

существует корреляция между биоразнообразием и изменением климата. 

Изменение климата представляет угрозу для биоразнообразия, и 

биоразнообразие снижает свое воздействие. Изменение климата в целом 

связано с избытком метана, углекислого газа и водяного пара в атмосфере. 

Эти газы называются парниковыми, а их обилие в атмосфере создает 

парниковый эффект. Изменение климата представляет собой серьезную 

угрозу исчезающим видам. Защита биоразнообразия и видов может снизить 

риск нанесения ущерба природным экосистемам во время изменения 

климата. Биоразнообразие – несравненное национальное достояние 

человечества и помощник человека в борьбе с изменением климата. Охрана 

природы и видов, рациональное использование ее ресурсов – одна из самых 

актуальных проблем современности. Наша страна всегда чутко относилась 

к защите биоразнообразия. Общенациональный лидер Гейдар Алиев 

определил принципы национальной политики Азербайджана в области 

экологии и защиты окружающей среды. Гейдар Алиев уделил внимание 

охране животного и растительного мира Азербайджана. Внимание и забота 

о природе были неотъемлемой частью политического курса 

общенационального лидера Гейдара Алиева. Его выступления о 

биоразнообразии и работа в этой области изменили его отношение к 

биоразнообразию и сформировали новое мировоззрение. Роль Гейдара 

Алиева в создании и развитии национальной правовой базы 

биоразнообразия незаменима. Сегодня политику Гейдара Алиева 

продолжает Президент Ильхам Алиев. Ильхам Алиев придает большое 

значение защите биоразнообразия в нашей стране. Приняты два указа 

Президента Азербайджанской Республики о биоразнообразии. 

С тех пор вопрос сохранения биоразнообразия постоянно поднимался на 

крупных мировых политических мероприятиях. Как и другие факторы 

изменения климата, он влияет на биоразнообразие. Таким образом, 

существует корреляция между биоразнообразием и изменением климата. 

Изменение климата представляет угрозу для биоразнообразия, и 

биоразнообразие снижает свое воздействие. Изменение климата в целом 

связано с избытком метана, углекислого газа и водяного пара в атмосфере. 

Эти газы называются парниковыми, а их обилие в атмосфере создает 

парниковый эффект. Изменение климата представляет собой серьезную 

угрозу исчезающим видам. Защита биоразнообразия и видов может снизить 

884



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

риск нанесения ущерба природным экосистемам во время изменения 

климата. Биоразнообразие – несравненное национальное достояние 

человечества и помощник человека в борьбе с изменением климата. Охрана 

природы и видов, рациональное использование ее ресурсов – одна из самых 

актуальных проблем современности. Наша страна всегда чутко относилась 

к защите биоразнообразия. Общенациональный лидер Гейдар Алиев 

определил принципы национальной политики Азербайджана в области 

экологии и защиты окружающей среды. Гейдар Алиев уделил внимание 

охране животного и растительного мира Азербайджана. Внимание и забота 

о природе были неотъемлемой частью политического курса 

общенационального лидера Гейдара Алиева. Его выступления о 

биоразнообразии и работа в этой области изменили его отношение к 

биоразнообразию и сформировали новое мировоззрение. Роль Гейдара 

Алиева в создании и развитии национальной правовой базы 

биоразнообразия незаменима. Сегодня политику Гейдара Алиева 

продолжает Президент Ильхам Алиев. Ильхам Алиев придает большое 

значение защите биоразнообразия в нашей стране. Приняты два указа 

Президента Азербайджанской Республики о биоразнообразии. 

1. Национальная стратегия и план действий по изучению, охране и 

устойчивому использованию биоразнообразия в Азербайджанской 

Республике (март 2006 г.) 

2. Национальная стратегия охраны и устойчивого использования 

биоразнообразия в Азербайджанской Республике на 2017-2020 годы (3 

октября 2016 г.) 

Глядя на шаги, предпринятые для защиты биоразнообразия, можно сказать, 

что концепция биоразнообразия еще не до конца осознана людьми. 

Существует несколько способов определения биоразнообразия и придания 

ему той ценности, которой оно заслуживает. 

Экономическая ценность - Защита биоразнообразия, охрана видов обычно 

оценивается с экономической точки зрения. (Сколько денег нужно выделить 

на этот вопрос, сможем ли мы это сделать экономически и т.д.) В настоящее 

время правительства и компании уделяют больше внимания экономической 

стороне вопроса и принимают соответствующие решения. Однако если 

глубоко оценить вымирание видов и уничтожение биоразнообразия, мы 

увидим, что это приведет к еще большим бедствиям для человечества. 

Изменяя естественный баланс природы и чрезмерно и неэффективно 
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используя ее ресурсы, люди будут наносить еще больший вред. Поэтому при 

принятии решения о биоразнообразии следует учитывать будущее природы, 

а не экономическую сторону вопроса. 

Экологическая ценность - означает защиту окружающей среды. Никаких 

сбросов пластика в океаны, никакого загрязнения почвы, воды, воздуха 

химикатами и т.д. Загрязнение окружающей среды является одним из 

основных факторов, влияющих на биоразнообразие, и напрямую связано с 

антропогенным воздействием. 

Моральная ценность - прежде всего она связана с нравственными 

взглядами. Это вопрос морали – все виды взаимосвязаны, люди несут 

ответственность перед будущими поколениями, нужно беречь природу и 

сохранять биоразнообразие человека. 

Биоразнообразие имеет большое значение для следующего поколения, а 

также для следующего поколения. Будущие поколения должны увидеть 

живыми виды, составляющие биоразнообразие, и быть знакомыми с 

экосистемами. Биологическая политика необходима для защиты 

биоразнообразия. Чтобы соответствовать требованиям биологической 

политики, необходимо понятие биологической культуры. Обучение 

студентов понятию биологической культуры является очень важным 

вопросом. Этого можно достичь только посредством биологического 

образования. Моральное и культурное измерение поведения, которое будут 

демонстрировать учащиеся, следует измерять с точки зрения биоэтики. 

Когда мы смотрим в учебник биологии для 6 класса, мы видим, что в главе 

1 (Объекты исследования биологии) речь идет о фауне и флоре нашей 

страны на тему «Природа нашей Родины». По этой теме также есть место в 

Красной книге Азербайджана. В теме представлена краткая информация о 

сохранении разнообразия растений и животных. Концепция 

биоразнообразия не была объяснена. Важно привить учащимся понимание 

концепции биоразнообразия с раннего возраста. Таким образом, перед 

поступлением в школу школьники знакомятся с флорой и фауной, которая 

их окружает в том месте, где они живут. Даже если у них нет биологических 

знаний об этих видах, они видят, насколько разнообразны и богаты эти 

виды, и знакомятся с биологическим разнообразием с раннего возраста. Для 

того чтобы воспитать поколение, которое заботится о биоразнообразии, 

защищает его и делает все возможное для его поддержания, в первую 

очередь необходимо формировать в них биологическую культуру. Как 
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только биологическая культура сформирована, она может перейти к 

процессу передачи биологических знаний. Семья, в которой родился и 

вырос студент, играет важную роль в жизни студента. Таким образом, 

родители должны быть знакомы с концепцией биоразнообразия и уметь 

передать эти знания своим детям. Вот несколько советов, которые следует 

учитывать родителям: 

1. Родители должны проводить больше времени со своими детьми на 

природе. Во время прогулок на природе они должны иметь возможность 

познакомиться с обитающими там видами. 

2. Родители должны брать детей на экскурсии в зоопарки, национальные 

парки и другие заповедные зоны. 

3. Они должны знакомить детей с энциклопедиями и журналами со 

сведениями о растениях и животных. Им следует смотреть документальные 

фильмы о животных и растениях. 

Очень важно формировать любовь к растениям и животным у детей с 

раннего возраста. Потому что биокультура формируется в семье до школы. 

6 класс Учебник биологии Глава 7 (Организмы и окружающая среда) В теме 

«Человек и живая природа» кратко затронута проблема вымирания видов в 

результате деятельности человека. Международная Красная книга, 

заповедники, национальные парки и заповедники также освещают эту тему. 

В следующей теме «Заповедники Азербайджана» была представлена 

информация о нескольких действующих в Азербайджане заповедниках. В 

учебнике биологии для 7 класса глава 8 (Хордовые. Птицы и 

млекопитающие) впервые знакомит учащихся с термином 

«Биоразнообразие». В этой теме представлен краткий обзор 

биоразнообразия. В брифе также был затронут вопрос сохранения 

биоразнообразия. Следует иметь в виду, что понятие биоразнообразия 

является достаточно широким и должно более широко знакомиться с 

учащимися. Вопрос охраны биоразнообразия правильнее было бы 

рассмотреть отдельно. В связи с этим в Красную книгу и заповедники снова 

попали. Эти вопросы уже затрагивались в 6 классе по темам «Природа 

нашей Родины» и «Заповедники Азербайджана», и эти знания уже усвоены 

учащимися. В разделе учебника «Проверь, что ты выучил» учащимся было 

предложено подготовить презентацию на тему «Заповедники 

Азербайджана». Здесь написано собирать статьи, фотографии, карты и 

другие материалы о заповедниках. 90% школ в Азербайджане оснащены 
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ИКТ. Однако многие сельские школы не имеют доступа к Интернету. В 

связи с этим возникает потребность в более полной и подробной 

информации о биоразнообразии в учебниках. Иногда учителя, особенно 

старшего поколения, не умеют работать с ИКТ. Актуальные вопросы, такие 

как биоразнообразие, следует искать на веб-сайтах (различные статьи, 

журналы, литература и т. д.), чтобы полученная информация была глубокой 

и полностью охватывала тему. Близкое знакомство молодого поколения с 

такими актуальными вопросами приведет не только к сохранению видового 

разнообразия в Азербайджане, но и к разнообразию видов в мире. Несмотря 

на решения и конвенции, принятые с 1994 года, упадок вида продолжается 

и сегодня. Поэтому очень важно правильно воспитать подрастающее 

поколение. В учебнике биологии для 8-го класса по теме «Охрана 

окружающей среды» отмечается быстрый рост населения Земли, 

чрезмерное использование химикатов и удобрений, уничтожение 

растительности, загрязнение почвы, воды и воздуха. Это загрязнение 

напрямую влияет на биоразнообразие. Он не приспособлен к жизни в 

неблагоприятных условиях. В связи с этим следует подчеркнуть важность 

сохранения биоразнообразия. Потому что защита видов прежде всего 

способствует будущему человека. В то время как другие живые существа 

могут жить без людей, человек не может жить без других живых существ 

(разнообразие, богатая окружающая среда). Загрязнение окружающей 

среды в основном связано с антропогенным воздействием. Студентов 

следует обучать правилам поведения на природе и на природе. В учебнике 

биологии для 9-го класса в главе 6 (Организмы и окружающая среда) 

важность защиты различных видов под заголовком «Сохранение видового 

разнообразия» была кратко освещена на тему загрязнения окружающей 

среды. «Сохранение биоразнообразия. Экологические проблемы в 

Азербайджане». Вновь сообщалось о Красной книге Азербайджана, 

заповедниках, заказниках и национальных парках, расположенных на 

территории Азербайджана. В отличие от других низших сословий, Красная 

книга более подробная. Также отмечается, что биологическое разнообразие 

состоит из 3 понятий (видовое разнообразие, экологическое разнообразие и 

генетическое разнообразие). В теме упоминаются только названия понятий, 

их суть не раскрывается. Концепции биоразнообразия также уделяется мало 

места в учебнике биологии для 9-го класса. В учебнике биологии для 10-го 

класса в главе 5 (Охрана и восстановление окружающей среды) 

разъясняются понятия генетического, видового и экологического 

разнообразия по теме «Биоразнообразие и пути его охраны». Однако 
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информации о том, как защитить биоразнообразие, нет. Когда мы смотрим 

на учебники биологии, мы видим, что предмету биоразнообразия не 

уделяется достаточно места в учебниках. Поскольку предоставленная 

информация краткая и повторяющаяся, она может быть не полностью 

понята учащимися. Для предотвращения подобных случаев тема 

биоразнообразия должна широко освещаться в учебниках. Только учебник 

биологии для 10-го класса освещает биоразнообразие шире, чем другие 

учебники. Однако и здесь не раскрыта в полной мере сущность понятия 

биоразнообразия, не до конца раскрыт вопрос его охраны. Понятие 

биоразнообразия является очень широким, и его объяснению следует 

уделить больше места, чтобы учащиеся могли понять его сущность и 

значение. Как только концепция биоразнообразия будет полностью 

объяснена, необходимо обсудить способы его сохранения. Учащиеся 

должны полностью понимать, почему они изучают эту тему и почему им 

необходимо защищать виды. Загрязнение окружающей среды, т.е. воздуха, 

воды и почвы, оказывает негативное влияние на биоразнообразие. По этой 

причине было бы целесообразно затронуть тему охраны видов и 

биоразнообразия в вопросах, связанных с «Загрязнением окружающей 

среды». Исследования показали, что учителя используют большинство 

учебников в качестве ресурса при обучении биоразнообразию. Отсутствие 

информации в учебниках приводит к тому, что учащиеся не знают предмета. 

Различная литература, журналы, энциклопедии и т.д. по теме. 

использование приводит к более полной информации. Исследования на эту 

тему также можно проводить в Интернете. Учащимся должна быть 

предоставлена краткая и полная информация. Резкое сокращение видов и 

уничтожение биоразнообразия стали одной из самых актуальных проблем 

современности, и решение этой проблемы потребует определенного 

времени. В это время следует продолжать меры по сохранению 

биоразнообразия. В этом духе важно воспитывать подрастающее 

поколение, чтобы оно могло думать о будущем природы. Экологическое 

воспитание, экологическая культура играют большую роль в жизни 

школьников. Экологическое воспитание лежит в основе их поведения с 

живыми существами в природе. 
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VEKTORLAR VƏ ONLAR ÜZƏRİNDƏ ƏMƏLLƏRƏ AİD MƏSƏLƏ HƏLLİ 

METODİKASI. 

dos. Nəsirov Novruz, Süleymanova Rəhimə Valeh qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

ÖZET 

Məqalədə vektor anlayışı, onlar üzərində əməllər, vektorların toplanmasının üçbucaq və 

paraleloqram qaydası qeyd edilmiş, vektorların tətbiqi ilə bağlı bəzi məsələlərin həlli 

metodikası şərh edilmişdir. Eyni zamanda, XXI əsrdə tənqidi təfəkkür, innovasiya, problem 

həll etmə, yaradıcılıq, əməkdaşlıq, informasiya savadlılığı, ünsiyyət və yaradıcı fəaliyyət 

qabiliyyətli yeni nəsil gənclərin yetişdirilməsinin cəmiyyətin əsas vəzifələrindən biri olduğu 

qeyd olunmuşdur. 

Şagirdlərin riyazi-kommunikativ bacarıqları olaraq aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

 Hər hansı məsələnin məzmununun oxunub dərk olunması, 

 Mühakimə yürütmək və isbat etmə, 

 Modelləşdirmə və alqoritmləşdirmə, 

 Müqayisə, təsnifetmə və analogiya,  

 Zəruri hesablamaların və çevirmələrin həyata keçirilməsi, 

 Konkretləşdirmə, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarma, 

 Çertyoj çəkmə, ölçmə, 

 Dəyərləndirmə, 

 Riyazi terminlərin düzgün şəkildə ifadəsi və təqdimetməsi, 

 Məsələnin tələbinə cavab verməyə görə lazımi bilik və bacarıqların 

müəyyənləşdirilməsi və s. 

Açar sözlər: vektor, paraleloqram, həndəsə, mühakimə, məzmun, koordinat sistemi 
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PROBLEM SOLVİNG METHODOLOGY RELATED TO VECTORS AND 

OPERATİONS ON THEM. 

Nasirov Novruz, Suleymanova Rahima 

Azerbaijan State Pedagogical University 

Elmi.hisse.08@mail.ru 

 

ABSTRACT: 

The article focuses on many approaches to the concept of vectors and the solution of problems 

related to operations on vectors. At the same time, one of the main tasks of the society is to 

bring up a new generation of young people capable of critical thinking, innovation, problem 

solving, creativity, cooperation, information literacy, communication and creative activity in 

the XXI century. 

The following are considered as mathematical-communicative skills of students: 

 Reading comprehension of any issue, 

 Judging and proving, 

 Modeling and algorithmization, 

 Comparison, classification and analogy, 

 Carrying out necessary calculations and transformations, 

 Concretization, generalization and inference, 

 Drawing, measuring, 

 Evaluation, 

 Correct expression and presentation of mathematical terms, 

 Identify the necessary knowledge and skills to meet the requirements of the issue. 

Key words: vector, parallelogram, geometry, judgment, content, coordinate system 
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Hal-hazır ki, dövrdə cəmiyyətin məktəb qarşısında qoyduğu ən əsas vəzifələrdən biri XXI əsr 

bacarıqlarına tənqidi təfəkkür, innovativlik, problemi həlletmə, yaradıcılıq, əməkdaşlıq, 

informasiya savadlılığı, kommunikativlik, yaradıcı fəaliyyət göstərməyi bilən yeni nəsil gənclər 

yetişdirməkdir. Həmin vəzifəni həyata keçirmək məqsədilə ümumtəhsil məktəblərində 

şagirdlərdə müstəqil yaradıcılıq və tədqiqatçılıq bacarıqlarının aşılanmasına, onları düşünməyə 

sövq edən, demokratik dünyagörüşünün formalaşmasını yaradan, tətbiqi xarakter daşıyan, 

məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən, interaktiv cəhətə sahib sistemli, uğurlu dərs məşğələlərinin 

yerinə yetirilməsi vacibdir. Riyazi məşğələlər şagirdlərin intuisiyasını, məntiqi mühakimə 

yürüdə bilmək vərdişini, fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir. Riyazi fəaliyyət vaxtı 

konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə, deduksiya və induksiya, sintez və analiz, sistemləşdirmə 

və təsnifetmə, analogiya və mücərrədləşdirmə yaratma olaraq əqli mühakimə metodlarından 

istifadə edilir ki, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını sürətləndirmək ilə yanaşı, 

hafizənin, nitqin və diqqətin inkişafına yardım edir. 

Məktəb riyaziyyatında şagirdlərə məsələ həllinin öyrənilməsi vacib əhəmiyyət kəsb 

edir. Şagirdlərin bilik, vərdiş keyfiyyətlərinin yüksək dərəcədə olması şagirdlərin sərbəst 

məsələ həll etmələriylə riyazi-kommunikativ bacarıqlarını nümayiş etdirmələriylə şərtlənir. 

Şagirdlərin riyazi-kommunikativ bacarıqları olaraq aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

 Hər hansı məsələnin məzmununun oxunub dərk olunması, 

 Mühakimə yürütmək və isbat etmə, 

 Modelləşdirmə və alqoritmləşdirmə, 

 Müqayisə, təsnifetmə və analogiya,  

 Zəruri hesablamaların və çevirmələrin həyata keçirilməsi, 

 Konkretləşdirmə, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarma, 

 Çertyoj çəkmə, ölçmə, 

 Dəyərləndirmə, 

 Riyazi terminlərin düzgün şəkildə ifadəsi və təqdimetməsi, 

 Məsələnin tələbinə cavab verməyə görə lazımi bilik və bacarıqların 

müəyyənləşdirilməsi və s. 

Həndəsə fənnin tədrisində nəzəriyyənin praktikayla əlaqələndirilməsi aşağıdakı 

şəkildədir: 

1. Həndəsənin istehsalat və texnikalarla əlaqəsi, 
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2. Şagirdlərin texniki yaradıcılığa hazırlanması 

3. Həndəsənin başqa elmlərlə əlaqəsi. 

Həndəsə elminin tədrisi şagirdlərdə aşağıdakı bir sıra keyfiyyətlərin formalaşmasına 

xidmət göstərməlidir: 

 Müqayisəetmə və müşahidə vərdişlərinin formalaşdırılması, 

 Fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması, 

 Həndəsi biliklərinin praktikada, həyatda tətbiq olunması, 

 Mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmə bacarıqlarının yaradılması. 

Vektor ən əsas riyazi anlayış olaraq elmin müxtəlif sahələrində tətbiq edilir. Eyni 

zamanda vektor anlayışından riyaziyyatın sahələrinin hər birində dəqiq hesablamaları 

asanlaşdırmaq məqsədilə çox geniş istifadə edilir.  

Vektorların həndəsə məsələlərinin həllinə tətbiqi vasitəsilə şagirdlərin riyazi-

kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün metodik yanaşmanı bir məsələ həlli 

nümunəsində göstərək. 

Vektorların həndəsə məsələlərinin həllinə tətbiqinə dair metodik yanaşmanı məsələ həlli 

üzərində göstərək. 

Məsələ: ABCD paraleloqramının diaqonallarının kəsişmə nöqtəsi və  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑎, 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑏 

vektorları verilmişdir. 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  vektorlarını 𝑎 ⃗⃗⃗   və 𝑏 ⃗⃗⃗   vektorları ilə ifadə edin. 

Həlli: 

I mərhələ-Məsələnin məzmunun dərk olunması- Şagirdlər məsələnin şərtini oxuyub 

dərk etməyə çalışırlar. Məsələnin mətnindən aydın olur ki, ABCD paraleloqramnın 

diaqonallarının kəsişmə nöqtəsi olaraq  𝑂 nöqtəsi verilmişdir. 

II mərhələ- Məsələnin məzmununun vizual-qrafiki məlumat şəklində təsvir olunması. 

İlk öncə məsələnin məzmununa müvafiq şəkil çəkilir. 

Şəkil 1. 
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III mərhələ- Məsələnin şərti qısa yazılır.      

Verilir: ABCD –paraleloqram, 

             𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑎, 

                       𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑏. 

Tapmalı: 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝑂𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  vektorlarının 𝑎  və �⃗�  vektorları ilə ifadəsi=?      

IV mərhələ- məsələnin mətnində adı çəkilən fiqurlar barəsində öyrənilmiş biliklərin 

xatırlanması.  

 Paraleloqram və onun xassələri barədə bəzi məlumatları verməyi məqsədəuyğun hesab 

edirik.  Paraleloqram, qarşı tərəfləri paralel və bir-birlərinə bərabər olan dördbucaqlıya deyilir. 

Paraleloqramın bir sıra xassələri mövcuddur. Bunlar aşağıdakılardır: 

a) Qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər və  paraleldir. 

b) Daxili bucaqlarının cəmi -360°-dir. 

c) Bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi isə 180°-dir. 

d) Böyük tərəfə çəkilən hündürlük kiçik, kiçik tərəfə çəkilən hündürlük isə böyük olur. 

e) Paraleloqramın qarşı bucaqları və  qarşı tərəfləri konqruyentdir. 

Paraleloqramın simmetriya oxu mövcud deyil. Paraleloqramın xaricinə və daxilinə 

çevrə çəkmək olmur. Paraleloqramın diaqonalları bərabər deyil, bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə 

nöqtəsində yarıya bölünür, tənbölən deyillər. Diaqonal paraleloqramı iki dənə bərabər üçbucağa 

ayırır. Diaqonalların birini 𝑑1 digərini 𝑑2 adlandırsaq: 𝑑1
2 + 𝑑2

2 = 2(𝑎2 + 𝑏2) olar.  

Vektor barəsində informasiya: Təkcə mütləq dəyərə deyil, eyni zamanda istiqamətə 

malik olan fiziki kəmiyyətlər vektorial kəmiyyətlər adlanır. Başqa sözlə desək, istiqamətlənmiş 

düz xətt parçasına vektor deyilir. Vektorun başlanğıcı və sonu olur. Başlanğıc məsələn A 

nöqtəsini, sonunu isə B nöqtəsi götürsək, o zaman vektor 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ kimi ifadə olunar. Bəzən vektor 

𝑎 , �⃗�  kiçik hərflərlədə ifadə edilir. 

𝑎  vektorunun uzunluğu onun modul adlanır və |𝑎 | kimi işarə olunur. Sonu və başlanğıcı 

üst-üstə düşən vektor sıfır vektoru adlanır. Uzunluğu birə bərabər olan vektora vahid vektor 

deyilir. Paralel düz xətlər üstündə yerləşən vektorlar kollinear vektorlar adlanır.  

 Vektorları əlavə etməyin iki üsulu var: Paraleloqram və üçbucaq qaydası. 

I. Paraleloqram qaydası- Vektorları əlavə etməyə görə vektorların hər birinin əvvəlini 

eyni nöqtəyə qoymaq lazımdır. Paraleloqramı düzəldib bitirdikdən sonra, paraleloqramın 

diaqonallarını eyni nöqtədən çəkmək lazımdır. Bu vektorların cəmi olacaq.  
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II.Üçbucaq qaydası- Müxtəlif olmayan vektorları götürək. Başlanğıcını ilk vektorun 

sonuna əlavə edib, birincisinin əvvəlini və digərinin sonu ilə birləşdirmək lazımdır. Bu isə 

vektorların cəmi olur.  

 

Bu qaydaya əsasən bir neçə də vektor əlavə oluna bilər. Onları bir-bir əlavə edib, daha 

sonra birincinin başlanğıcını sonuncunun sonuyla birləşdiririk. 

 

 Tutaq ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə, B nöqtəsindən C nöqtəsinə, C-dən D-yə, nəhayət 

sonda E nöqtəsindən F nöqtəsinə gedirik. Hərəkətlərin son nəticəsi olaraq A nöqtəsindən  F 

nöqtəsinə keçirik. 

 V mərhələ- Məsələnin həlli vərdişlərinin nümayiş edilməsi.  

Vektorlarm tərsi və cəminin tərifinə əsasən yaza bilərik: 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑎 ⃗⃗⃗  + �⃗� ,  𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑎 ⃗⃗⃗  − �⃗�  (şəkil 1) 

Vektorun ədədə vurulması və paraleloqramın diaqonallarının xassəsinə əsasən tapırıq: 

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −
1

2
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗,     𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

1

2
𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 
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   𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗,        𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −

1

2
𝐷𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

 

Beləliklə, 

𝑂𝐴 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = − 
�⃗� +�⃗�  

2
 ; 𝑂𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

𝑎 ⃗⃗  ⃗−�⃗�  

2
 ; 𝑂𝐶 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  

�⃗� +�⃗�  

2
 ; 

𝑂𝐷 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗= − 
�⃗� −�⃗�  

2
 =  

�⃗� −�⃗�  

2
. 

 

VI mərhələ- Şagirdin özünün öz fəaliyyətinə münasibəti. Bu isə riyaziyyat təliminin 

emosional aspekti adlanır.  

VII mərhələ- Şagirdin özünün özünə nəzarəti. Şagird məsələnin həlli prosesi zamanı öz 

fikir və düçüncə prosesinin daimi şəkildə monitorinqini apara bilmək bacarığının sərgilənməsi.                         
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ÖZET 

Məqalədə piramidanın müstəvi kəsiklərinin uyğunluq metodu ilə qurulmasının  

bəzilərinə baxaq: 

 Piramidanın oturacağına perpendikulyar olmaqla təpədən keçən müstəvi ilə 

kəsişməsi. Kəsikdə alınan fiqur bərabəryanlı  üçbucaq olur.Kəsən müstəvinin 

oturacaq müstəvisinə perpendikulyar olmadığı istənilən halda alınan  müxtəlif 

adlı çoxbucaqlı kəsiklərin  sxematik görünüşlərini  qurmağı şagirdlərdən almaq 

olar. 

 Qarşı üzləri kəsməklə oturacaq müstəvisi ilə müəyyən  bucaq əmələ gətirən 

müstəvi ilə kəsişməsi.Kəsikdə alınan fiqur trapesiya olur. 

 Bir təpədən birləşən qonşu üzləri kəsən və oturacaq müstəvisi ilə müəyyən 

bucaq əmələ gətirən müstəvi ilə kəsişməsi.Kəsikdə alınan fiqur üçbucaq olur. 

 Oturacağına paralel olan müstəvi ilə kəsişməsi.Əgər oturacaq kvadrat 

olarsa,kəsikdə alınan fiqur kvadrat  olar. 

Açar sözlər: Piramida, çoxüzlü, proyeksiya, mərkəzi proyeksiyalama, obraz, 

proobraz, üçbucaq, dördbucaq, fəza, müstəvi 
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TEACHING THE CONSTRUCTION OF THE PYRAMID WITH CONTINUOUS 

CUTTINGS 

 

 

ABSTRACT 

In the article we will look at some of the construction of the plane sections of the pyramid by 

the method of matching: 

 The intersection of the pyramid with the plane passing through the hill, perpendicular 

to the seat. The figure obtained in the section is an equilateral triangle. In any case, if the cutting 

plane is not perpendicular to the plane of the seat, you can ask students to construct schematic 

representations of the polygonal sections of different names. 

 The intersection of the opposite faces with the plane of the seat and the plane forming a 

certain angle. The figure obtained in the cross section is a trapezoid. 

 The intersection of adjacent faces joining from a hill and the plane forming a certain 

angle with the plane of the seat. The figure obtained in the cross section becomes a triangle. 

 Intersection with a plane parallel to the seat. If the seat is square, the figure in the cross 

section will be square. 

Key words: Pyramid, projection, triangle, rectangle, space, flatness 
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Orta məktəb həndəsə kursunda şagirdlərin real həyata hazırlanmasında böyük rolu olan  

“Çoxüzlülər” mövzusunun tədrisinin əhəmiyyəti  fəza təsəvvürlərinin inkişafı ilə bağlıdır. 

 “Piramidanın müstəvi kəsikləri” mövzusu kurikulum dərsliklərində 10-cu sinfin 6-cı mövzusu 

olan  “çoxüzlulər” mövzusunda öyrənilir. Bu mövzu milli dərsliklərdə 10-cu sinfin 3-cü 

mövzusunda öyrənilirdi.Hər bir halda piramidanın müstəvi kəsiklərini qurulması üçün 

şagirdlərin bilməli olduğu biliklər bunlardır: 

Əvvəlcə şagird piramidanın tərifini,onun təpələrini,yan üzlərini,yan tilərini ,oturacağını 

,apofemini, hündürlüyünü,dioqnallarını və baxılan piramidanın oturacaqdakı çoxbucaqlının adı 

ilə adlandırıldığını bilməlidir.Məsələn,üçbucaqlı piramida,dördbucaqlı piramida və s. 

Həmin  sinfin “Piramidanın kəsikləri.Kəsik piramida” mövzusunda piramidanın müstəvi ilə 

kəsikləri verilir.Burada şagirdlərdə kəsik anlayışını formalaşdırmaq üçün dördbucaqlı 

piramidanın müstəvi ilə müxtəlif kəsiklərinə baxılır.Kəsən müstəvinin vəziyyətindən asılı 

olaraq burada müxtəlif üçbucaqlar,dördbucaqlılar və s. alına bilər ki,bunlardan bəzilərinə 

baxaq: 

a)Piramidanın oturacağına perpendikulyar olmaqla təpədən keçən müstəvi ilə 

kəsişməsi.Kəsikdə alınan fiqur bərabəryanlı  üçbucaq olur. 

Kəsən müstəvinin oturacaq müstəvisinə perpendikulyar olmadığı istənilən halda alınan  

müxtəlif adlı çoxbucaqlı kəsiklərin  sxematik görünüşlərini  qurmağı şagirdlərdən almaq olar 

b)Qarşı üzləri kəsməklə oturacaq müstəvisi ilə müəyyən 

 bucaq əmələ gətirən müstəvi ilə kəsişməsi.Kəsikdə alınan fiqur trapesiya olur. 

 c)Bir təpədən birləşən qonşu üzləri kəsən və oturacaq müstəvisi ilə müəyyən bucaq əmələ 

gətirən müstəvi ilə kəsişməsi.Kəsikdə alınan fiqur üçbucaq olur. 

d) Oturacağına paralel olan müstəvi ilə kəsişməsi.Əgər oturacaq kvadrat olarsa,kəsikdə alınan 

fiqur kvadrat  olar. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

a) b) 
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Sonuncu halda alınan kəsik kəsik piramidanın üst oturacağı  olur.Şagirdlər burada piramidaya 

aid bilikləri təkrarlayır, kəsik piramidanın oturacaqları və bərabəryanlı trapesiya olan yan üzləri  

haqqında anlayışları öyrənirlər. 

Şagirdlərdə  kəsiklər haqqında təsəvvürlər yarandığı üçün onlara proyeksiyalamadan istifadə 

edərək piramidadan verilmiş hündürlükdə ,oturacağa paralel müstəvi ilə alınan  kəsik 

piramidaların qurulması tapşırığı verilir.Şagird əvvəlcə proyeksiyalama mərkəzini ,daha sonra 

proyeksiyalayıcı şüalar ilə yan üzlə  müstəvinin kəsişmə nöqtələrini qurur.Alınan təsvir kəsik 

piramida olacaqdır. 

Bu işlərin düzgün icrasını üçün ,şagird proyeksiyalama mərkəzini,proyeksiyalayıcı şüaları və 

nəticədə mərkəzi proyeksiyalamanı yaxşı bilməlidir. 

Şagirdlərin piramidanın müstəvi kəsiklərini qura bilməsi üçün qurmalara dair bilikləri,xüsusi 

ilə müstəvi üzərində qurmalar və konstruktiv qurmaları mənimsəməlidir. 

“Elementar həndəsə” dərsliyində qurma məsələləri aşağıdakı kimi verilir: 

Verilmiş çertyoj alətləri-pərgar və ölçüsüz xətkeş vasitəsilə həndəsi fiqurların verilənlərə 

əsasən qurulmasını tələb edən məsələlər qurma məsələləridir.Bu məsələlərin həllindəki 

qurmalar həndəsi qurmalardır.Məsələdə verilən şərtləri ödəyən hər bir fiqura isə məsələnin həlli 

deyilir.Qeyd edək ki,qurma məsələlərinin verilənlərə əsasən həlli varsa, bir və ya bir neçə həlli 

ola bilər,həllin olmadığı isə araşdırmadan tapılır.Həndəsənin qurma məsələlərini öyrənən 

bölməsi konstruktiv həndəsə adlanır. 

Şagirdlər fəza aksiomlarından biri olan ‘Planimetriya aksiomu’na əsasən planimetriyanın bütün 

aksiom və teoremlərinin fəzada da doğru olduğunu bilirlər. 

Yuxarıda sadalanan bilikəri  mənimsədikdən sonra müxtəlif üsullardan istifadə etməklə şagird 

istənilən piramidanın müstəvi kəsiyini qura bilər.Bu üsullardan biri də uyğunluq üsuludur. 

c) 

A B 

C D 

 d) 
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Piramidanın müstəvi kəsiyini uyğunluq metodu ilə qura bilmək üçün piramidanın təpə nöqtəsini 

proyeksiya mərkəzi,oturacağını isə proyeksiyalama müstəvisi qəbul edirik.Kəsən müstəvinin 

verilmiş nöqtələrinin oturacaqdakı proyeksiyaları qurulur.Daha sonra oturacaqdakı bu nöqtələr 

düz xətt ilə birləşdirilərək,düz xətlərin kəsişmə nöqtəsindən  piramidanın təpə nöqtəsinə düz 

xətt qaldırılır.Alınan düz xəttin kəsən müstəvi ilə kəsişmə nöqtəsi qeyd edilərək,bu nöqtə və 

kəsən müstəvinin verilmiş nöqtələrinin birindən keçən şüa buraxılaraq,kəsən müstəvinin 

proyeksiyalayıcı düz xətt ilə kəsişməsi tapılır.Qeyd edək ki,Piramidanın müstəvi kəsiyinin 

qurulması üçün mərkəzi proyeksiyalamadan istifadə edilsədə,bəzən piramidanın hündürlüyünü 

proyeksiya istiqaməti qəbul edərək,paralel proyeksiyalamadan da istifadə ediə bilər. Uyğunluq 

metodundan istifadə edərək piramidanın müstəvi kəsiyinin qurulmasına aid bir neçə məsələyə 

baxaq. 

Məsələ1: SABCD  piramidasının SA,BC,SC tilləri üzərində götürülmüş M,N,K  nöqtələrindən 

keçən  müstəvi ilə kəsiyini uyğunluq metodu ilə qurun.Həlli:Uyğunluq metodu piramidanın 

oturacağı  və kəsiyin nöqtələri arasında  S proyeksiya  mərkəzi və yan tillərinin vasitəsilə 

qarşılıqlı birqiymətli  uyğunluq yaradılmasının  mümkünlüyünə əsaslanır.Ona görə də verilən 

M,N,K nöqtələrinin uyğun proyeksiyalarını tapaq.M1K1 (AC)  M və K nöqtələrindən keçən  

MK-nın proyeksiyası olacaqdır.Nəzərə alsaq  ki,kəsən müstəvi SD tilini hər hansı X nöqtəsində 

kəsəcək ki, onun da proyeksiyası  D  nöqtəsinə düşəcək. Onda D nöqtəsi D(X1) kimi nəzərə 

alınacaq. D(X1) ilə N(N1)  nöqtəsini birləşdirən  parça M1K1 ilə kəsişməsi  O1  olacaqdır.O1 

obrazının proobrazı olan  O nöqtəsi  M1K1 ilə N1K1-in kəsişməsi olacaqdır.O nöqtəsinin 

qurulması üçün  O1 nöqtəsi  ilə S simmetriya mərkəzini birləşdiririk.Bu parçanın  MK ilə 

kəsişməsi  O nöqtəsi olacaqdır.NO şüasının SD-ni kəsdiyi nöqtə  X olacaqdır.X,M,N,K 

nöqtələrini ardıcıl birləşdirsək,XMNK kəsiyini alarıq Məsələ 2:SABC üçbucaqlı piramidanın 

ASB,BSC,CSA üzlərində uyğun olaraq A0 ,B0 ,C0 nöqtələri verilmişdir.Piramidanın bu 

nöqtələrdən keçən müstəvi kəsiyini qurun. Həlli:Burada A0B0C0  piramidanın tillərini kəsdiyini 

bilsək,məsələni həll etmiş olarıq. A0B0C0   nöqtələrinin A1B1C1 proyeksiyalarını qururuq.A  

nöqtəsi ilə B1-i, A1 nöqtəsi ilə C1 -i birləşdiririk.Bunların kəsişmə nöqtəsi O1 olacaq. O1 

nöqtəsindən piramidanın təpə nöqtəsini birləşdirək. Bu zaman O nöqtəsi kəsən  müstəvi 

üzərindədir. B0O şüasını çəksək, bu şüanın SA tili ilə kəsişməsi A’ olar.Bu da axtarılan 

nöqtədir. 
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Məsələ3:SABCD dördbucaqlı piramidasının SM1 ,SN1 ,SK1 tillərində M,N,K nöqtələri 

verilmişdir.Piramidanın bu nöqtələrdən keçən müstəvi kəsiyini qurun. 

Həlli:M,N,K nöqtələrinin M1 ,N1 ,K1 nöqtələrinin 

Proyeksiyaları olan M,N,K nöqtələrini qururuq. 

M1 ilə K1 nöqtəsini,N1 ilə X1 nöqtəsini birləşdiririk. 

Bu düz xətlərin kəsişmə nöqtəsini  O1 ilə işarə 

edək və O1 nöqtəsi ilə piramidanın təpə nöqtəsini  

birləşdirək.Bu zaman O nöqtəsi kəsən  

müstəvi üzərindədir. NO şüasını çəksək,bu şüanın SX1 tili ilə kəsişmə nöqtəsi 

X olar.Bu axtarılan nöqtədir. 
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ÖZET 

Devletlerin temel hedefleri, ülkelerini ekonomi, sağlık, eğitim, savunma sanayi, teknoloji gibi 

birçok alanda kalkındırmaktır. Bu doğrultuda hükümetler, kalkınma planları hazırlarken bir 

yandan da bu planlar çerçevesinde yıl içerisinde uygulayacakları politika ve tedbirleri içeren, 

yıllık programları da yayınlamaktadırlar. Açıklanan yıllık programlarla hükümetler, 

vatandaşlarının refah seviyesini arttırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, temel hak ve 

özgürlüklerde ilerlemek, toplumda huzurlu ve adaletli bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. 

Türkiye’de 16 Nisan 2016 referandumu ve ardından gerçekleşen 24 Haziran 2018 seçimleriyle 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir 

perspektifle ülkenin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve 

beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını 

artırmak için temel yol haritası olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin başlangıcından itibaren bugüne kadar 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı programları 

yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları, toplumun temel sorunlarına ilişkin 

çözümler üretmek maksadıyla politikalar sunan ve diğer ulusal politika belgelerine de 

kaynaklık eden önemli bir belgeler olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle, Yıllık 

Programlarda eğitim ile ilgili bilgilerin ve verilerin ortaya konulması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarını öğretmen ve öğretmenlik mesleği 

açısından incelemek ver gerekli değerlendirmeleri, karşılaştırmaları yapmaktır. Bu temel amaç 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer 

alan politikalar/tedbirler nelerdir? 

2. Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politikalar/tedbirler açısından 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? 

3. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alan öğretmen ve öğretmenlik mesleğine 

ilişkin politikaların/tedbirlerin ilgili olduğu temalar nelerdir? 
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4. Öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin politikaların/tedbirlerin ilgili olduğu temalar 

açısından Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

nelerdir? 

Bu çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir.  

Araştırmanın verileri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı web sitesindeki Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı sayfasında yer alan yıllık programlardan elde edilmiştir. Belgeler, bilgisayara 

indirilmiş; üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik 

analizi kullanılmıştır. Araştırmanın konusu ve amacı çerçevesinde, öncelikle, yıllık programlar, 

öğretmen ve öğretmenlik mesleği açısından, detaylı olarak incelenmiş ve analiz edilmiştir. 

İfadeler, öğretmenlik mesleğinin ilgili boyutlarına göre düzenlemeye çalışılmış; yıllık 

programlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklara yer verilmiştir. Elde edilen veriler, mümkün 

olduğu kadar tablolarla ifade edilmiş; bulguların yorumlarından sonra varılan sonuçlardan 

hareketle öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Öğretmenlik Mesleği, Kalkınma Planı, 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı. 
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EVALUATION OF PRESİDENCY ANNUAL PROGRAMS IN TERMS OF TEACHER 

AND TEACHING PROFESSION 

 

 

 

ABSTRACT 

The main goals of governments are to develop their countries in many areas such as economy, 

health, education, defense industry and technology. In this direction, governments, while 

preparing development plans, also publish annual programs that include the policies and 

measures to be implemented throughout the year within the framework of these plans. With the 

announced annual programs, governments aim to increase the welfare of their citizens, raise 

their living standards, advance in fundamental rights and freedoms, and create a peaceful and 

just environment in society. In Turkey the Presidential Government System was adopted with 

the 16 April 2016 referendum and the 24 June 2018 elections that followed. In the new system, 

the Eleventh Development Plan (2019-2023), which is the first development plan of the 

Presidential Government System, is evaluated as the basic road map to meet the basic values 

and expectations of the nation, to raise the international position of the country and to increase 

the welfare of the people, by presenting the development vision of the country with a long-term 

perspective. Since the beginning of the Presidential Government System, the programs for 

2019, 2020, 2021 and 2022 have been published. Presidential Annual Programs are considered 

as important documents that provide policies to produce solutions to the basic problems of the 

society and are the source of other national policy documents. Based on this approach, it is 

important to present information and data about education in Annual Programs. 

The aim of this study is to examine the Presidential Annual Programs in terms of teachers and 

the teaching profession and to make the necessary evaluations and comparisons. Within the 

framework of this main purpose, answers to the following questions were sought: 

1. What are the policies/measures in the Presidential Annual Programs regarding teachers and 

the teaching profession? 

2. What are the similarities and differences between the Presidential Annual Programs in terms 

of the policies/measures related to the teacher and the teaching profession? 

3. What are the themes related to the policies/measures regarding teachers and the teaching 

profession in the Presidential Annual Programs? 

4. What are the similarities and differences between the Presidential Annual Programs in terms 

of the themes related to the policies/measures regarding the teacher and the teaching profession? 

This study is a qualitative research and the data were obtained through document analysis. The 

data of the research were obtained from the annual programs on the Strategy and Budget 

Presidency page of the Presidency of the Republic of Turkey website. Documents downloaded 

to computer; necessary analyzes have been made. Content analysis was used to analyze the 

research data. Within the framework of the subject and purpose of the research, first of all, 

annual programs were examined and analyzed in detail in terms of teachers and teaching 

profession. The expressions were tried to be arranged according to the relevant dimensions of 

the teaching profession; the similarities and differences between the annual programs are given. 

The data obtained were expressed in tables as much as possible; suggestions were developed 

based on the conclusions reached after the interpretation of the findings. 

Keywords: Education, Teacher, Teaching Profession, Development Plan, Presidential Annual 

Program. 
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GİRİŞ 

Bireylerin doğumundan itibaren başlayan ve hayatının sonuna kadar süren, istendik davranış 

süreci şeklinde tanımlanan eğitim, devletlerin amaçladığı birey tarzına ulaşmakta 

kullanılabilecek en önemli araçlardan biridir ve eğitimin kilit aktörleri ile mekânları devletin 

arzuladığı bireyleri ortaya çıkarmak için bir tür fabrika işlevi görmektedir (Ertürk, 2017: 30). 

Kabul edilen eğitim sistemleri ile içinde bulunulan toplumun bilgi, refah, ekonomi, sosyal ve 

diğer birçok alanda bulunulan düzeyden daha yukarıya çıkarılması hedeflenir. Bu amaçla 

ülkenin kabul ettiği sistem ile paralel de olacak şekilde program hazırlanarak mevcut durum 

gösterilip tedbir ve politikalar oluşturulur. 

Toplumun istenilen düzeye ulaşılmasında en büyük role sahip, eğitimin sağlayıcılarından olan 

öğretmenler; ülke politikalarına ve dünya çapındaki teknolojik, ekonomik, bilimsel ve kültürel 

pek çok alanda değişimlerle karşı karşıya gelmektedirler. Bu noktada öğretmenlik mesleğine 

yönelik var olan bakış açısı, ciddi bir önem arz etmektedir. “Öğretmenlik mesleği bir sanat 

mıdır yoksa bilim midir?” şeklindeki soruyu Oliva ve Gordon (2018: 395) öğretmeni sınıfta 

hayatın özelliklerine uyum sağlayan ve uzmanlık sergileyen bir sanatçı olarak yorumlarken,  

genel öğretim becerilerinin saptayan, öğretim hedef ve içeriklerini belirleyen, değerlendirme 

sürecine dâhil olan bir bilim insanı şeklinde tanımlayarak öğretmenliğin bu iki kutbun arasında 

olması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Devletlerin temel hedefleri, ülkelerini ekonomi, sağlık, eğitim, savunma sanayi, teknoloji gibi 

birçok alanda kalkındırmaktır. Bu doğrultuda hükümetler, kalkınma planları hazırlarken bir 

yandan da bu planlar çerçevesinde yıl içerisinde uygulayacakları politika ve tedbirleri içeren, 

yıllık programları da yayınlamaktadırlar. Açıklanan yıllık programlarla hükümetler, 

vatandaşlarının refah seviyesini arttırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, temel hak ve 

özgürlüklerde ilerlemek, toplumda huzurlu ve adaletli bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.  

1970’lerin başlarından beri Türkiye’de sistem tartışmaları politik gündemi meşgul etse de 

2007’de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine dair anayasa değişikliği, 2014’de bu 

değişiklik doğrultusunda ilk kez cumhurbaşkanı seçimi yapılarak güçlü cumhurbaşkanı 

modelinin Parlamenter Sistem ile uyumsuzluğu görülmüştür. Türkiye’de 16 Nisan 2016 

referandumu ve ardından gerçekleşen 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemine geçilmiştir (Turan, 2020: 91). Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir 

perspektifle ülkenin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve 
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beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını 

artırmak için temel yol haritası olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin başlangıcından itibaren bugüne kadar 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı programları 

yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları, toplumun temel sorunlarına ilişkin 

çözümler üretmek maksadıyla politikalar sunan ve diğer ulusal politika belgelerine de 

kaynaklık eden önemli bir belgeler olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle, Yıllık 

Programlarda eğitim ile ilgili bilgilerin ve verilerin ortaya konulması önem arz etmektedir. 

Çoban (2011), Türk eğitim sisteminin öğretmen yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip 

olduğunu vurgulamış ve Ornstein ve Hunkins (2016), sürecin başkarakterlerinden olan 

öğretmenlerin yenilikleri öğrencilere benimsetirken aynı şekilde kendilerinin de yeniliği esas 

alarak davranmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Eğitimde amaçlanan düzeye ulaşmak için 

hedeflerin doğru belirlenmesi, ulaşılabilirliği, sürdürebilirliği, güncelliği ve ihtiyaca uygunluğu 

önem arz etmektedir. Bu durum, toplumların veya eğitim kuruluşlarının eğitim ile ilgili 

hedeflere ulaşmak için alacağı kararlara yönelik hazırlanan uygun görüş ve yargıları içeren 

eğitim programları ile sağlanmaktadır (Çoban ve Doğu, 2020).  

Daha çok eylemler üzerinde duran, hedef alınan bir amaç ışığında devam eden, tartışılmış ve 

karara bağlanmış geleceğe yönelik çalışma taslağına planlama denir. Planlama kavramı 

kalkınma ile kullanıldığında devlet tarafından hazırlanan ekonomi, sağlık, eğitim ve diğer 

birçok alanda gelişme ve kalkınmayı hedefleyen ve uygulanacak politikayı belirleyen plan 

anlamına gelmektedir (Taş, 2007: 40 ve Çoban, 2019: 1054). Cumhurbaşkanlığı yıllık 

programlarında tedbir ve politikalar belirlenirken, 5 yıllık kalkınma planları esas alınmaktadır. 

Kalkınma planlarındaki hedeflerin, Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında da karşılığını 

bulması sağlanmaktadır.  

Politikalardaki değişiklikler, doğrudan eğitim sistemini ve bu sistemin unsurlarını da 

etkilemektedir. Dolayısıyla oluşturulan eğitim politikaları, salgın, küreselleşme, teknoloji ve 

siyaset gibi birçok faktörün etkisinde kalmaktadır. Eğitim politikalarını; sistemin hedeflerini ve 

tedbirlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı yıllık programları incelenerek bu programlarda, 

eğitim-öğretim sürecinde çok önemli role sahip öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 

hususların incelenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması önem arz etmektedir. Bu alan 

yönelik çalışmaların yeterli düzeyde araştırmaların yapılmadığı görülmüştür. Bu açıdan 2019, 

2020, 2021 ve 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği 
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açısından incelenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması, eğitim politikaları ile ilgili 

alana katkılar sağlaması beklenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarını öğretmen ve öğretmenlik mesleği 

açısından incelemek ve gerekli değerlendirmeleri, karşılaştırmaları yapmaktır. Bu temel amaç 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer 

alan politikalar/tedbirler nelerdir? 

2. Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politikalar/tedbirler açısından 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? 

3. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alan öğretmen ve öğretmenlik mesleğine 

ilişkin politikaların/tedbirlerin ilgili olduğu temalar nelerdir? 

4. Öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin politikaların/tedbirlerin ilgili olduğu temalar 

açısından Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. 

“Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen durumlar hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2018, 189).   Araştırmanın verilerini, Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı web sitesindeki Strateji ve Bütçe Başkanlığı sayfasında yer 

alan 2019, 2020, 2021 ve 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programları (Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı [TCCB], 2019, 2020, 2021, 2022)  oluşturmaktadır. Belgeler, bilgisayara 

indirilmiş; üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik 

analizi kullanılmıştır. İçerik analizinin amacı, dokümanların detaylı analizi ile toplanan verileri 

açıklayacak kavram ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).Araştırmanın konusu 

ve amacı çerçevesinde, öncelikle, yıllık programlar, öğretmen ve öğretmenlik mesleği 

açısından, detaylı olarak incelenmiş ve analiz edilmiştir. İfadeler, öğretmen ve öğretmenlik 

mesleği ile ilgili politikalar/tedbir ve temalar açısından düzenlemeye çalışılmış; yıllık 

programlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklara yer verilmiştir. Elde edilen veriler, mümkün 

olduğu kadar tablolarla ifade edilmiş; bulguların yorumlarından sonra varılan sonuçlardan 

hareketle öneriler geliştirilmiştir.  

 

 

911



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında öğretmen ve öğretmenlik 

mesleği ile ilgili yer verilen politikalar/tedbirler ve temalar, bu politikalar/tedbirler ve temalar 

ile ilgili veriler, bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Daha sonra, Cumhurbaşkanlığı 

programlarında öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili politikalar/tedbirler ve temaların 

karşılaştırılması yapılarak gerekli yorumlar yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, Öğretmen Ve Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Yer 

Alan Politikalar/Tedbirler  

2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında, öğretmen ve 

öğretmenlik mesleğine ilişkin yer alan politikalar/tedbirler ve yapılacak işlem ve açıklama ile 

ilgili bilgiler Tablo 1, 2, 3 ve 4’te yer almaktadır. 

 
Tablo 1. 2019 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yer 

alan politikalar/tedbirler ve yapılacak işlem ve açıklama 
Kalkınma Planı Politikaları  Tedbirler Yapılacak İşlem ve Açıklama 

Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek 

geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel 

gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik 

sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla 

yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre 

olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı 

olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm 

programı uygulanacaktır. 

Ülke genelinde yabancı dil eğitimi 

seviye ve okul türlerine göre 

uyarlanacak, yabancı dil eğitiminde 

öğretmen nitelik ve yeterlilikleri 

yükseltilecektir. 

Yabancı dil eğitiminde dil politikalarını, dil 

öğretim standartlarını ve sınıf içi uygulamalar 

ile öğretmen yeterliklerini belirleyecek olan 

bir Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi 

oluşturulacaktır. 

Eğitim sisteminin performansının 

değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde 

öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen, 

sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve 

standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu 

değerlendirme ve denetleme mekanizması 

geliştirilecektir. 

Fen ve sosyal bilimler liselerindeki 

öğretimin niteliği iyileştirilecektir. 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin üniversitelerin 

araştırma olanaklarından ve 

laboratuvarlarından yararlanmaları 

sağlanacaktır. 

 

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; 

öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki 

etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve 

geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci 

yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki 

gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve 

performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir. 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 

mesleki gelişimleri yeniden 

yapılandırılacak ve insan kaynağının 

verimli kullanılması sağlanacaktır. 

*Öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü 

düzeyde desteklenecektir. *Sertifikaya dayalı 

pedagojik formasyon yerine lisansüstü 

düzeyde “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık 

Programı” açılacaktır. Okul yöneticiliği 

yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık 

becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı 

olarak yapılandırılacaktır. 

*Ücretli öğretmenlerimizin ücretleri 

iyileştirilecektir. 

*Sözleşmeli öğretmenlerin görev sürelerine 

ilişkin düzenleme yapılacaktır. Öğretmenlik 

meslek mevzuatının düzenlemesine ilişkin 

çalışmalar yürütülecektir. 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve 

iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci 

ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma 

yetkinlikleri artırılacaktır. 

 

Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi 

için ekosistem kurulacak, dijital içerik 

geliştirilecek ve öğretmen eğitimi 

yapılacaktır. 

*Dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve 

geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler 

yetiştirilerek bu kültürün okullarda 

yaygınlaşması sağlanacaktır. 

*Sınıf öğretmenlerine bilgisayarsız ortamda 

algoritmik düşünce öğretimine yönelik yüz 

yüze hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2019 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili 2 politika ve 3 tedbir yer almaktadır. Bir politikada ve tedbirinde 
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öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili herhangi bir ifade yer almazken, bir politikanın ise 

sadece tedbirinde öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili ifadeler yer almıştır. Tablo 1’deki 

politikaların tümü, 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planında (Kalkınma Bakanlığı, 2013) yer alan 

politikalardır. Ancak tüm politikalar ile ilgili yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalarda 

öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili ifadelerin yer aldığı görülmüştür. 

 
Tablo 2. 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yer 

alan politikalar/tedbirler ve yapılacak işlem ve açıklama 
Kalkınma Planı Politikaları  Tedbirler Yapılacak İşlem ve Açıklama 

Milli, manevi ve evrensel değerler 

esas alınarak küresel gelişmelere ve 

ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve 

öğretim programları hazırlanacaktır. 

Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni 

öğretim programlarına uyumunun 

sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler 

uygulanacaktır.  

Türkçe ve matematik dersleri öğretmenlerine yönelik 

pratik ve teorik eğitimler düzenlenecektir.  

 

Özel eğitime gereksinim duyan 

bireylerin eğitim hizmetlerinden 

istifade edebilmeleri için beşeri ve 

fiziki imkânlar güçlendirilecektir.  

 

Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, 

öğretim programı ve materyal zenginliği, 

öz bakım becerileri, bütünleştirme 

uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin 

standartları yükseltilecektir.  

Öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve farkındalıklarını 

artırmaya yönelik eğitimler düzenlenecektir.  

 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 

motivasyonları ve mesleki gelişimleri 

artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin 

toplumsal statüsü güçlendirilecektir. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu 

çıkarılacaktır.  

Öğretmenlik Meslek Kanunu oluşturulmasına ilişkin 

hazırlık çalışmaları yapılacaktır.  

Konut imkânlarının kısıtlı olduğu 

bölgelerde öğretmenlerin barınma 

ihtiyaçlarını karşılayacak konut 

yatırımlarına devam edilecektir  

İllerle koordineli olarak planlanan hedefe ulaşılması için 

500 daireli lojman yapım işi tamamlanacaktır.  

 

Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki 

rehberlik becerileri geliştirilecektir.  

 

*Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerindeki 

etkisinin artırılması için mevzuat değişikliğine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır.  

*Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine 

ilişkin bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini arttırmak 

amacıyla Sınıf Rehberlik Hizmetleri Eğitim Programı 

hazırlanacaktır.  

*Her kademedeki öğretmenin Sınıf Rehberlik 

Hizmetleri Eğitim Programı kapsamında eğitim alması 

sağlanacaktır.  

Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini 

artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler 

düzenlenecektir.  

 

*Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim Programı 

oluşturulacaktır.  

*İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerine 

ilişkin yabancı dil öğretmenlerinin Türkiye'de ve yurt 

dışında eğitim almalarına yönelik çalışmalar 

yürütülecektir  

Hizmet içi eğitimlerin içerikleri 

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 

güncel ihtiyaçları çerçevesinde 

yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde 

hizmet içi eğitimler iş ortamlarında 

gerçekleştirilecektir.  

*İlgili tarafların katılımıyla güncellenen hizmet içi 

eğitim içerikleri çerçeve programa dâhil edilecektir. 

 *Güncellenen hizmet içi eğitim içerikleri mesleki 

gelişim sertifika programı olarak uygulanacak ve 

program çeşitlendirmesi yapılacaktır.  

Tüm paydaşların eğitim süreçlerine 

aktif katılımının sağlandığı Okul 

Gelişim Modeli oluşturulacaktır. 

Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim 

ve uyum güçlendirilecektir.  

 

*Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyumu 

artırıcı çalışmalar yürütülecektir. 

*Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum 

izlenecek ve raporlanacaktır.  

Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin 

biçimde yürütülebilmesi ve çocukların 

hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi 

için rehberlik ve danışmanlık sistemi 

güçlendirilecektir. 

Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça 

sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile 

ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık 

hizmetleri güçlendirilecektir.  

Sınıf rehberlik öğretmenlerine, Psikososyal Koruma 

Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri kapsamında 

hazırlanan önleyici program eğitimi düzenlenecektir. 

Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel 

ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve 

teknoloji bağımlılığı ile mücadele 

edilecek, sağlıklı yaşam kültürü 

konularında aile farkındalığı artırılacaktır.  

Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale 

Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar 

yürütülecektir.  

 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime 

Yönelik Yapısal Dönüşüm ve 

İstihdam Seferberliğine başlanacaktır.  

Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı 

model başvurusu yapmaları teşvik 

edilecektir.  

 

İllerde seçilen temsilcilere, okul yöneticilerine ve 

öğretmenlere buluş, patent ve faydalı model başvuru 

süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.  
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili 1 politika ve 9 tedbir yer almaktadır. Bu bir politikanın 5 tedbiri 

ve bu tedbirlerden 3’ünün yapılacak işlem ve açıklamalarında öğretmen ve öğretmenlik mesleği 

ile ilgili ifadeler yer alırken, 2 tedbirinin yapılacak işlem ve açıklamalarında öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır. 5 politikadan 2’sinin hem 

tedbirlerinde hem de yapılacak işlem ve açıklamalarında öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile 

ilgili ifade yer alırken, 3 politikanın sadece yapılacak işlem ve açıklamalarında öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili ifadelerin olduğu saptanmıştır. 1 politikanın ise sadece tedbirinde 

öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili ifadeler yer almıştır. Tablo 2’deki politikaların tümü, 

2019-2023 On Birinci Kalkınma Planında (TCCB, 2019) yer alan politikalardır.  

 

Tablo 3. 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yer 

alan politikalar/tedbirler ve yapılacak işlem ve açıklama 
Kalkınma Planı Politikaları  Tedbirler Yapılacak İşlem ve Açıklama 

Fırsat eşitliği temelinde, tüm 

kademelerde eğitime erişim 

sağlanacaktır. 

 

Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş 

zorunlu eğitim kapsamına alınacak, 

esnek zamanlı ve alternatif erken 

çocukluk eğitim modelleri 

oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç 

duyulan ilave derslikler 

yapılacaktır. 

*3.000 dezavantajlı ailenin çocuklarına, 31 

farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük 

eğitim takviminin olduğu Benim Oyun 

Sandığım seti dağıtılacak ve setin 

uygulaması okul öncesi öğretmeninin 

düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle 

takip edilecektir. 

*Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu 

dezavantajlı yerleşim yerlerindeki 108 okul 

öncesi eğitim kurumuna donatım, kırtasiye 

ve materyal desteği sağlanacak, bu 

kurumlardaki öğretmenlere ve yerleşim 

yerlerindeki velilere yönelik eğitimler 

düzenlenecektir. 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 

motivasyonları ve mesleki gelişimleri 

artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin 

toplumsal statüsü güçlendirilecektir. 

Konut imkânlarının kısıtlı olduğu 

bölgelerde öğretmenlerin barınma 

ihtiyaçlarını karşılayacak konut 

yatırımlarına devam edilecektir. 

100 öğretmen konutu yapılacaktır. 

Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve 

mesleki rehberlik becerileri 

geliştirilecektir. 

Aday öğretmen yetiştirme programları 

kapsayıcı eğitim açısından 

güçlendirilecektir. 

Hizmet içi eğitimlerin içerikleri 

öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin güncel ihtiyaçları 

çerçevesinde yenilenecek, mesleki 

ve teknik eğitimde hizmet içi 

eğitimler iş ortamlarında 

gerçekleştirilecektir.  

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin 

bireysel ve mesleki gelişimleri uzaktan 

eğitim faaliyetleriyle desteklenecektir. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime 

Yönelik Yapısal Dönüşüm ve 

İstihdam Seferberliğine başlanacaktır. 

 

Öğrencilerin buluş, patent ve 

faydalı model başvurusu yapmaları 

teşvik edilecektir. 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 

görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere 

buluş, patent ve faydalı model başvuru 

süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılarak 

öğrencilerin bu konularda başvuru 

yapmaları teşvik edilecektir. 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili 1 politika ve bu politika ile ilgili 3 tedbir yer almaktadır. 2 politika 
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ve tedbirlerinin hiçbirinde öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili herhangi bir ifade yer 

almazken, 2019-2023 On Birinci Kalkınma Planında (TCCB, 2019) da yer alan Tablo 3’te tüm 

politikaların yapılacak işlem ve açıklamalarında öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 

ifadelerin olduğu saptanmıştır. 

     
Tablo 4. 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yer 

alan politikalar/tedbirler ve yapılacak işlem ve açıklama 

Kalkınma Planı Politikaları  Tedbirler Yapılacak İşlem ve Açıklama 

Fırsat eşitliği temelinde, tüm 

kademelerde eğitime erişim 

sağlanacaktır. 

 

Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş 

zorunlu eğitim kapsamına alınacak, 

esnek zamanlı ve alternatif erken 

çocukluk eğitim modelleri 

oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç 

duyulan ilave derslikler 

yapılacaktır. 

*3.000 dezavantajlı ailenin çocuklarına, 

52 farklı eğitimi içeren materyaliyle 

günlük eğitim takviminin olduğu Benim 

Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin 

uygulaması okul öncesi öğretmeninin 

düzenli izleme değerlendirme 

ziyaretleriyle takip edilecektir. 

*Yabancı uyruklu çocukların yoğun 

olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim 

kurumu ve halk eğitim odasına donatım, 

kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, 

bu kurumlardaki öğretmenlere ve velilere 

yönelik eğitimler düzenlenecektir. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde 

Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm 

ve İstihdam Seferberliğine 

başlanacaktır. 

Vasıflı insan gücü ihtiyacını 

karşılamak amacıyla mesleki ve 

teknik eğitim ile işgücü piyasası 

arasındaki bağ güçlendirilecektir. 

Sektör işbirliği protokolleri kapsamında 

25 bin atölye ve laboratuvar dersi 

öğretmenine uzaktan ve yüz yüze eğitim 

düzenlenecektir. 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili herhangi bir politika ve tedbir yer almazken, bu politika ve 

tedbirlerinin yapılacak işlem ve açıklamalarında öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 

ifadelerin olduğu saptanmıştır. Tablo 4’teki politikaların tümü, 2019-2023 On Birinci Kalkınma 

Planında (TCCB, 2019) yer alan politikalardır. 

 Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politikalar/tedbirler açısından 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politikalar/tedbirler açısından 2019, 2020, 

2021 ve 2022 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve 

farklılıklar Tablo 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 5. Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politikalar/tedbirler açısından Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 
Politikalar Tedbirler 2019 2020 2021 2022 

Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin 

olduğu, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini 

artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha 

fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir 

müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları 

gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır. 

Ülke genelinde yabancı dil eğitimi seviye ve okul 

türlerine göre uyarlanacak, yabancı dil eğitiminde 

öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir. 

    

Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân 

tanıyacak şekilde öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen, 

sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve standartları 

belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme 

mekanizması geliştirilecektir. 

Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliği 

iyileştirilecektir. 
    

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen 

yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; 

öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci 

yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik 

eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda 

düzenlenecektir. 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki 

gelişimleri yeniden yapılandırılacak ve insan 

kaynağının verimli kullanılması sağlanacaktır. 

    

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi 

altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri 

kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. 

Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem 

kurulacak, dijital içerik geliştirilecek ve öğretmen 

eğitimi yapılacaktır. 

    

Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere 

ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları 

hazırlanacaktır. 

Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim 

programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi 

eğitimler uygulanacaktır.  

    

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden 

istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar 

güçlendirilecektir.  

 

Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı 

ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, 

bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin 

standartları yükseltilecektir.  

    

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki 

gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü 

güçlendirilecektir. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.      

Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde 

öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut 

yatırımlarına devam edilecektir  

    

Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik 

becerileri geliştirilecektir.  

 

    

Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya 

yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.  
    

Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde 

yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi 

eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir.  

    

Tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı 

Okul Gelişim Modeli oluşturulacaktır. 

Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum 

güçlendirilecektir.  
    

Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve 

çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve 

danışmanlık sistemi güçlendirilecektir. 

Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski 

olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve 

danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir.  

    

Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal 

şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile 

mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında 

aile farkındalığı artırılacaktır.  

    

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve 

İstihdam Seferberliğine başlanacaktır.  

Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu 

yapmaları teşvik edilecektir.  

 

    

Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 

mesleki ve teknik eğitim ile işgücü piyasası arasındaki 

bağ güçlendirilecektir. 

    

Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim 

sağlanacaktır. 

 

Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim 

kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken 

çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla 

ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır. 

    

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan 

politikalar/tedbirler açısından 2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı diğer yılların 

programlarından tamamen farklı iken,  diğer yıllara ait (2020, 2021 ve 2022) Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programları arasında benzerliklerin olduğu görülmüştür.  
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Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alan öğretmen ve öğretmenlik mesleğine 

ilişkin politikaların/tedbirlerin ilgili olduğu temalar  

2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alan 

öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin politikaların/tedbirlerin ilgili olduğu temalar ile 

ilgili bilgiler Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Öğretmen Ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Politikaların/Tedbirlerin İlgili Olduğu Temalar 
Politikalar Tedbirler Temalar 

Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, 

öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik 

sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim 

teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, 

bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır. (2019) 

Ülke genelinde yabancı dil eğitimi seviye ve 

okul türlerine göre uyarlanacak, yabancı dil 

eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri 

yükseltilecektir. 

Yabancı dil eğitiminde 

öğretmen yeterlikleri 

Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde 

öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri, 

yeterlilikleri ve standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme 

ve denetleme mekanizması geliştirilecektir. (2019) 

Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin 

niteliği iyileştirilecektir. 
 

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler 

ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve 

geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve 

mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan 

bir yapıda düzenlenecektir. (2019) 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki 

gelişimleri yeniden yapılandırılacak ve insan 

kaynağının verimli kullanılması sağlanacaktır. 

Öğretmenlik Mesleğinin 

Yapılandırılması 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı 

geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri 

artırılacaktır. (2019) 

Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için 

ekosistem kurulacak, dijital içerik 

geliştirilecek ve öğretmen eğitimi yapılacaktır. 

Dijitalleşme ve öğretmen 

eğitiminin yapılandırılması 

Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve 

ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır. 

(2020) 

Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni 

öğretim programlarına uyumunun 

sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler 

uygulanacaktır.  (2020) 

Hizmet İçi Eğitimler 

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade 

edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecektir. (2020)  

 

Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim 

programı ve materyal zenginliği, öz bakım 

becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve 

rehberlik hizmetlerinin standartları 

yükseltilecektir. (2020) 

 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri 

artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir. 

(2020) (2021) 

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.  
Öğretmenlik Mesleğinin 

Yapılandırılması 

Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde 

öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını 

karşılayacak konut yatırımlarına devam 

edilecektir (2020) (2021) 

Öğretmenlerin sosyal 

ihtiyaçları 

Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki 

rehberlik becerileri geliştirilecektir.  

(2020) (2021) 

Sınıf öğretmenleri yan alan ve 

mesleki rehberlik becerileri 

Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini 

artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler 

düzenlenecektir. (2020) 

Yabancı dil öğretmenlerine 

yönelik Hizmet İçi Eğitimler 

Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin 

ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları 

çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik 

eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında 

gerçekleştirilecektir. (2020) (2021) 

Hizmet içi eğitimin 

yapılandırılması 

Tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı Okul Gelişim 

Modeli oluşturulacaktır. (2020) 

Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve 

uyum güçlendirilecektir. (2020) 

Öğretmen-Veli-Okul 

Etkileşimi 

Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır 

bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi 

güçlendirilecektir. (2020) 

Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça 

sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile 

ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık 

hizmetleri güçlendirilecektir. (2020) 

 

Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve 

duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji 

bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı 

yaşam kültürü konularında aile farkındalığı 

artırılacaktır. (2020) 

Sağlıklı yaşam kültürü 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam 

Seferberliğine başlanacaktır. (2020) (2021) (2022) 

Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model 

başvurusu yapmaları teşvik edilecektir. (2020) 

(2021) 

 

Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak 

amacıyla mesleki ve teknik eğitim ile işgücü 

piyasası arasındaki bağ güçlendirilecektir. 

(2022) 

 

Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacaktır. (2021) 

(2022) 

 

Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu 

eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve 

alternatif erken çocukluk eğitim modelleri 

oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave 

derslikler yapılacaktır. (2021) (2022) 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi, öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin politikaların/tedbirlerin 

ilgili olduğu temalar açısından 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı Yıllık 

Programları değerlendirildiğinde 14 temanın olduğu görülmektedir. “Hizmet içi eğitim ve 

yapılandırılması” teması (f=4) ilk sırada yer alırken; ikinci sırada “öğretmenlik mesleğinin 

yapılandırılması”, “öğretmenlerin sosyal ihtiyaçları”, “sınıf öğretmenleri yan alan ve mesleki 

rehberlik becerileri” temaları, son sırada ise “yabancı dil eğitiminde öğretmen yeterlikleri”, 

“dijitalleşme ve öğretmen eğitiminin yapılandırılması”, “Öğretmen-veli-okul etkileşimi” ve 

“Sağlıklı yaşam kültürü” temalarının yer aldığı görülmüştür. 

Öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin politikaların/tedbirlerin ilgili olduğu temalar 

açısından Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politikalar/tedbirlerin ilgili olduğu temalar 

açısından 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Tablo 7’de yer almaktadır. 

 
Tablo 7. Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politikalar/tedbirlerin ilgili olduğu 

temalar açısından Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

Temalar 2019 2020 2021 2022 

Hizmet içi eğitim ve yapılandırılması     

Öğretmenlik Mesleğinin Yapılandırılması     

Öğretmenlerin sosyal ihtiyaçları     

Sınıf öğretmenleri yan alan ve mesleki rehberlik becerileri     

Yabancı dil eğitiminde öğretmen yeterlikleri     

Dijitalleşme ve öğretmen eğitiminin yapılandırılması     

Öğretmen-veli-okul etkileşimi     

Sağlıklı yaşam kültürü     
 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yer alan 

politikalar/tedbirlerin ilgili olduğu temalar açısından Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları 

arasında benzerlik ve farklılıklar incelendiğinde 2019 ile 2020 programları ” öğretmenlik 

mesleğinin yapılandırılması “ temasında benzerlik gösterirken, 2020 ile 2021 programlarının 

“hizmet içi eğitim ve yapılandırılması”, “öğretmenlerin sosyal ihtiyaçları”  ve “Sınıf 

öğretmenleri yan alan ve mesleki rehberlik becerileri” temalarında benzerlik gösterdikleri 

saptanmıştır. 2019 programı, “yabancı dil eğitiminde öğretmen yeterlikleri” ve “dijitalleşme ve 

öğretmen eğitiminin yapılandırılması” temaları ile diğer programlardan farklılık arz ederken, 

2020 programının ise “öğretmen-veli-okul etkileşimi” ve “sağlıklı yaşam kültürü” temaları ile 

diğer programlardan farklı oluğu görülmüştür.  

918



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Öte yandan, 2022 programında öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yer alan 

politikalar/tedbirlerin hiç birisinin öğretmen ve öğretmenlik mesleği ilgili herhangi bir 

temasının olmadığı da saptanmıştır. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 

politikalar/tedbirler ve ilgili temalara ilişkin bulgulardan hareketle varılan sonuçları şu şekilde 

ifade edilebilir: 

2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında, öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili 4 politika yer almaktadır. Bu politikalardan ikisi 2019; 1’er tanesi 

2020 v e 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer aldığı görülmüştür. 2020 ile 2021 

programlarında öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili yer alan politika aynı olup hiçbir 

değişikliğe gidilmemiştir.  2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında ise öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili herhangi bir politikanın yer almadığı saptanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 

politikalar şunlardır: 

*Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar 

arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve 

öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi 

ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir (2019). 

*Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, 

öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır (2019). 

*Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve 

öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir (2020- 2021). 

Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan tedbirlerden, öğretmen ve öğretmenlik mesleği 

ile ilgili olanların sayısı 14’tür. Bunlardan 8 tedbirle ilk sırada 2020 yılı programı yer alırken, 

ikinci sırada 3’er tedbirle 2019 ve 2021 yıllarına ait programlar yer almaktadır. 2020 ile 2021 

yıllarına ait programlarda yer alan “öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve 

mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir” 

politikası ile ilgili 3’er tedbir öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili aynı içeriğe sahipken, 

2021 ile 2022 yıllarına ait programlarda yer alan “Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde 
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eğitime erişim sağlanacaktır” politikası ile ilgi aynı olan 1’er tedbirin öğretmen ve öğretmenlik 

mesleği ile ilgili aynı içeriğe sahip olduğu saptanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 

tedbirler şunlardır: 

*Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi 

için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır (2020).  

*Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır (2020).  

*Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak 

konut yatırımlarına devam edilecektir (2020).  

*Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir(2020).  

*Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler 

düzenlenecektir (2020).  

*Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları 

çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında 

gerçekleştirilecektir (2020).  

*Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir (2020).  

*Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji 

bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı 

artırılacaktır (2020).  

*Ülke genelinde yabancı dil eğitimi seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak, yabancı dil 

eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir (2019). 

*Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacak ve insan 

kaynağının verimli kullanılması sağlanacaktır (2019). 

*Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacak, dijital içerik geliştirilecek ve 

öğretmen eğitimi yapılacaktır (2019). 

*Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak 

konut yatırımlarına devam edilecektir (2021). 

*Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir (2021). 

*Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları 

çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında 

gerçekleştirilecektir (2021). 
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Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan politikalar/tedbirlere ilişkin yapılacak 

işlemler ve açıklamalardan öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olanların sayısı 29’dur. 

Bunların 12’si ile ilk sırada 2020 yılı programı yer alırken, ikinci sırada 8’i ile 2019; üçüncü 

sırada 6’sı ile 2021 ve dördüncü sırada 3’ü ile 2022 programları yer almaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 

yapılacak işlemler ve açıklamalar şunlardır: 

*Türkçe ve matematik dersleri öğretmenlerine yönelik pratik ve teorik eğitimler 

düzenlenecektir (2020). 

*Öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler 

düzenlenecektir (2020). 

*Öğretmenlik Meslek Kanunu oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır (2020).  

*Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerindeki etkisinin artırılması için mevzuat 

değişikliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır (2020).  

*Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin bilgi, beceri ve farkındalık 

düzeylerini arttırmak amacıyla Sınıf Rehberlik Hizmetleri Eğitim Programı hazırlanacaktır 

(2020).  

*Her kademedeki öğretmenin Sınıf Rehberlik Hizmetleri Eğitim Programı kapsamında eğitim 

alması sağlanacaktır (2020). 

*Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim Programı oluşturulacaktır (2020).  

*İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerine ilişkin yabancı dil öğretmenlerinin 

Türkiye'de ve yurt dışında eğitim almalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir (2020).  

*Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyumu artırıcı çalışmalar yürütülecektir (2020). 

*Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum izlenecek ve raporlanacaktır (2020).  

*Sınıf rehberlik öğretmenlerine, Psikososyal Koruma Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri 

kapsamında hazırlanan önleyici program eğitimi düzenlenecektir (2020). 

*İllerde seçilen temsilcilere, okul yöneticilerine ve öğretmenlere buluş, patent ve faydalı model 

başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır (2020). 

*Yabancı dil eğitiminde dil politikalarını, dil öğretim standartlarını ve sınıf içi uygulamalar ile 

öğretmen yeterliklerini belirleyecek olan bir Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi 

oluşturulacaktır (2019). 

*Öğrencilerin ve öğretmenlerin üniversitelerin araştırma olanaklarından ve laboratuvarlarından 

yararlanmaları sağlanacaktır (2019). 
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*Öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenecektir.  

*Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde “Öğretmenlik Mesleği 

Uzmanlık Programı” açılacaktır.  

*Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir 

kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır.  

*Ücretli öğretmenlerimizin ücretleri iyileştirilecektir. Sözleşmeli öğretmenlerin görev 

sürelerine ilişkin düzenleme yapılacaktır. Öğretmenlik meslek mevzuatının düzenlemesine 

ilişkin çalışmalar yürütülecektir (2019). 

*Dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler 

yetiştirilerek bu kültürün okullarda yaygınlaşması sağlanacaktır.  

*Sınıf öğretmenlerine bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünce öğretimine yönelik yüz yüze 

hizmet içi eğitimler düzenlenecektir (2019). 

*3.000 dezavantajlı ailenin çocuklarına, 31 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim 

takviminin olduğu Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi 

öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecektir (2021). 

*Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu dezavantajlı yerleşim yerlerindeki 108 okul öncesi 

eğitim kurumuna donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki 

öğretmenlere ve yerleşim yerlerindeki velilere yönelik eğitimler düzenlenecektir (2021). 

*100 öğretmen konutu yapılacaktır (2021). 

*Aday öğretmen yetiştirme programları kapsayıcı eğitim açısından güçlendirilecektir (2021). 

*Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimleri uzaktan eğitim 

faaliyetleriyle desteklenecektir (2021). 

*Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere buluş, patent 

ve faydalı model başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılarak öğrencilerin bu konularda 

başvuru yapmaları teşvik edilecektir (2021). 

*3.000 dezavantajlı ailenin çocuklarına, 52 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim 

takviminin olduğu Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi 

öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecektir (2022). 

*Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk 

eğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki 

öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecektir (2022). 
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*Sektör işbirliği protokolleri kapsamında 25 bin atölye ve laboratuvar dersi öğretmenine 

uzaktan ve yüz yüze eğitim düzenlenecektir (2022). 

2019 yılı dışındaki diğer yıllara ait Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında öğretmen ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili aynı politikaların/tedbirlerin yer aldığı görülmüştür. Bu 

politikalar/tedbirler şunlardır: 

* Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve 

öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir (Politika 2020-2021). 

*Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak 

konut yatırımlarına devam edilecektir (Tedbir 2020-2021). 

*Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir (Tedbir 2020-

2021).  

*Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları 

çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında 

gerçekleştirilecektir (Tedbir 2020-2021). 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alan öğretmen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin 

politikaların/tedbirlerin “hizmet içi eğitim ve yapılandırılması”, “öğretmenlik mesleğinin 

yapılandırılması”, “öğretmenlerin sosyal ihtiyaçları”, “sınıf öğretmenleri yan alan ve mesleki 

rehberlik becerileri”, “yabancı dil eğitiminde öğretmen yeterlikleri”, “dijitalleşme ve öğretmen 

eğitiminin yapılandırılması”, “öğretmen-veli-okul etkileşimi” ve “sağlıklı yaşam kültürü” 

temaları ile ilgili olduğu saptanmıştır. Bu temalardan “öğretmenlik mesleğinin 

yapılandırılması” 2019 ve 2020 programlarında;  “hizmet içi eğitim ve yapılandırılması”, 

“öğretmenlerin sosyal ihtiyaçları”  ve “Sınıf öğretmenleri yan alan ve mesleki rehberlik 

becerileri” 2020 ve 2021 programlarında yer alan benzer temalardır. “Yabancı dil eğitiminde 

öğretmen yeterlikleri” ve “dijitalleşme ve öğretmen eğitiminin yapılandırılması” temaları ile 

2019 programı, öğretmen-veli-okul etkileşimi” ve “sağlıklı yaşam kültürü” temaları ile de 2020 

programı diğer programlardan farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı yıllık programları hazırlandığı dönemde aktif olan kalkınma planlarını 

temeline alarak oluşturulmaktadır. Türkiye’de 1963’te Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 

başlayan süreç 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile devam 

etmektedir. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı hazırlandığı dönem 2018 yılı olduğu 

için Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı(2014-2018) temellidir. 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki 

Cumhurbaşkanlığı yıllık programları ise On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na (2019-2023) 
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göre hazırlanmıştır. Kalkınma planları beş yıllık zaman dilimlerini kapsadığından dolayı on 

birinci beş yıllık kalkınma planı henüz süresinin sonuna gelmediği için kesin yorumlar yapmaya 

imkan sunmamaktadır. Akça, Şahan ve Tural (2017: 401) kalkınma planlarında sağlıklı bir 

eğitim politikasının sağlanmadığını, halkın ihtiyaçları doğrultusunda değil de ekonomi 

politikalarının hakim olduğu bir sistem kurulduğunu aktarmıştır. Oysa Günkör (2017: 29) ise 

kalkınmanın temel koşulu olarak en önemli olanının eğitim olduğunu ve öğretmenlerin de bireyi 

değişen dünyaya adapte etmesi, nitelikli iş gücünü sağlaması, teknoloji ve buluşların ortaya 

çıkasını sağlaması sebebiyle önemli olduğunu açıklamıştır.   

21. Yüzyılın ortak dili haline gelen İngilizcenin yabancı dil olarak kültürel, politik ve ekonomik 

ilişkilerde bireylere ve ülkelere faydalı olması, eğitim sisteminde de önem verilmesini zorunlu 

hale getirmektedir (Yücel, Dimici, Yıldız ve Bümen,2017: 704). Cumhurbaşkanlığı yıllık 

programlarında sadece İngilizce değil diğer yabancı dillerin öğretmenlerinin de dil becerilerini 

geliştirmeleri adına bazı politika, tedbir ve yapılacak işlemlere yer verildiği açıklanmıştır. Öte 

yanda Türkiye coğrafi konumu, komşu ülkelerdeki iç karışıklıklar ve pandemi sürecinden 

kaynaklı olarak son yıllarda daha fazla göç almıştır. Bu durumla en iyi şekilde baş etmek ve 

istihdamı sağlamak için eğitim kullanılabilecek en iyi araçlardan biridir. Kurtuluş (2018: 180) 

öğretmen ve öğretmen adaylarının Türkçeyi yabancı dil olarak öğretme formasyonuna ve 

yabancı öğrencilerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Türk kültürünün 

gelişimi ve yaygınlaşması açısında politikalar barındıran Cumhurbaşkanlığı yıllık 

programlarının bu alanda öğretmen temelli bir adım atmadığı görülmüştür. Bunların yanı sıra 

Yıldız, Durak ve Tekin (2020: 222), teknoloji ve bilginin devamlı gelişimi ve değişiminin, 

kişileri de bu değişim sürecine uyumlu yeterlilikler geliştirmeye ittiğini vurgulamıştır. Çağın 

değişimlerine uyum sağlayabilecek öğretmenlerin olması aynı şekilde de nitelikli bir eğitimi de 

beraberinde getirir. Eğitim sistemindeki kalitenin yükseltilmesi adına öncelikle hizmet öncesi 

ve hizmet içi eğitimlerin geliştirilmesi, uygulanabilir öğretmen yeterlilik alanlarının 

belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir (Can, 2019: 1961). Bu nedenle dijitalleşme ve 

öğretmen eğitiminin yapılandırılması teması altında bulunan tedbir ve işlemler önem arz 

etmektedir.  

Bir ülkenin kalkınabilmesi için istikrarlı bir siyaset ortamı, yüksek ulaşım olanakları, iyi bir 

iletişim ve finans ortamı ve son olarak da iyi bir eğitim seviyesi gibi şartları yerine getirmesi 

beklenir (Taş ve Yenilmez, 2007: 159). Bahsedilen her bir alana bireyleri hazırlayacak olan 

öğretmen bu nedenle ayrıca bir önem taşımaktadır. Eğitim sisteminde öğretmenin rolünün çok 
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büyük olmasına rağmen Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğinde dahi önemli 

sorunlar bulunmaktadır (Yayla, 2015: 109). Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında eğitim 

fakülteleri ve okullar arası etkileşimin arttırılması ve aday öğretmen yetiştirme programlarının 

kapsayıcı eğitim açısından güçlendirilmesi ile bu sorunlara çözüm getirilmeye çalışılmıştır 

ancak yeterli düzeyde değildir.  

Çalışmada ulaşılan yukarıdaki sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

Hazırlanacak kalkınma planları ve bu planlar çerçevesinde düzenlenecek olan 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında, öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin, 

*Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, 

*Bilişim çağının gerekleri dikkate alınarak, 

*Gerçekçi, 

*Daha uygulanabilir politikaların geliştirilmesi ve 

*Geliştirilecek politikalara ilişkin sürdürülebilir tedbirlere yer verilmesi önem arz etmektedir. 

Öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili politikalar geliştirilirken ve tedbirler belirlenirken 

eğitimin program, yönetim, rehberlik, ekonomi, politik vb. alanlarında uzman olanların 

görüşlerinin alınması bir gereklilik olarak düşünülmelidir. 
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ABSTRACT 

For a sustainable agriculture, soil and its microenvironment are extremely important. Excessive 

usage of chemical fertilizers exert deadly effects on soil microorganisms and soil fertility which 

also result with pollution. Biofertilizers are emerging alternatives to alleviate the adverse effects 

of synthetic agrochemicals. They support the nutrition of host plants and promote plant growth 

by facilitating abiotic and biotic stress tolerance. Plant growth promoting rhizobacterias are 

biofertilizers used for sustainable intensification of agriculture. The efficacy of plant growth 

promoting rhizobacteria can be diminished by low colonization in the rhizosphere. Therefore, 

usage of highly competitive strains in open fields is important. Plant growth promoting 

rhizobacteria accelerate crop growth by assisting nutrient acquisition and hormone level 

regulation. Plant growth promoting rhizobacteria has important roles in sustainable agriculture 

as they improve plant growth by processes like phosphate solubilization, biological nitrogen 

fixation, phytohormone synthesis and siderophore production. Here in this review, reader may 

find a review of some of international articles published in post-2021 period on the effects of 

plant growth promoting rhizobacteria on abiotic stress tolerance of field crops. 

Keywords: Plant growth promoting rhizobacteria, abiotic stress 
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INTRODUCTION 

The rhizosphere microenvironment is highly important with major roles in crop growth and 

sustainable agriculture. For a more sustainable agriculture, soil health leads to increases in crop 

quality which can support nutritional requirements of living organisms (Chauhan et al., 2021). 

The beneficial phytomicrobiome is a sustainable approach with the potential to enhance plant 

growth (Lyu et al., 2022). Today as a result of high level of ecological and environmental 

awareness, increasing number of farmers trying to increase their adaptation to sustainable and 

efficient agricultural systems even without official organic certifications. Modern sustainable 

cropping systems must involve organic fertilizers without ignoring rhizosphere 

microorganisms’ role (Moncada et al., 2021). The aim of increasing agricultural yields to supply 

pressure of food requirement led to the unbalanced excess use of synthetic fertilizers and other 

agro-chemicals. As a suitable alternative, biofertilizers are emerging to withstand adverse 

environmental effects of unnatural agrochemicals. Biofertilizers accelerate the quality and yield 

of crops eco-friendly. Biofertilizers contain dormant or living microbes, can be applied to seeds 

or soils. One of them is rhizobacteria. PGPRs are significant beneficial root-colonizing bacteria. 

They have synergistic / antagonistic interactions with thizosphere microbs. They promote plant 

growth by increasing tolerance to abiotic and biotic stress factors and support the nutritioning 

of host crops. PGPRs are eco-friendly alternatives to synthetic harmful chemical fertilizers. 

PGPR usage as a biofertilizer is a biological approach for the sustainable intensification of crop 

production. But, their application has some pros and cons. Biofertilizers perform good in 

laboratory and greenhouse conditions but frequently fails perform expected results in field 

conditions (Basu et al., 2021). The efficacy of PGPR as bioinoculants can be reduced by low 

colonization capacity of the rhizosphere. Therefore, usage of competitive strains in open fields 

is needed to be prefered for better results in open field crop production (Santoyo et al., 2021). 

Excessive usage of chemical fertilizers to increase yields makes deadly effects on rhizosphere 

microorganisms, accelerate the deterioration of fertility of soils and an increase pollution. Many 

researches are ongoing on the diversity, role and importance of PGPR in crop production. PGPR 

increase plant growth direct by improving the absorption of nutrients (nitrogen, phosphorus and 

others) or by regulating hormone levels. PGPR indirectly decrease inhibition effects of many 

pathogens on plant growth and development as a biocontrol agent (Mekonnen & Kibret, 2021). 

PGPR has an important role in sustainable agriculture via improving plant growth by different 

processes like phosphate solubilization, biological nitrogen fixation, siderophore production, 
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and synthesis of phytohormones. Biofertilizers are living microbe containing substances. These 

microorganisms enhance the nutrient status of soil through root surface area expansion, N2 

fixation, P solubilization, and other mechanisms. Some Pseudomonas species improve crop 

growth by production of water-soluble vitamins such as niacin. PGPR has the ability to produce 

phytohormones such as cytokinin, gibberellin, indole acetic acid, and ethylene. Some fungi and 

bacteria can improve crop growth by restricting the growth of plant pathogens. These reasons 

are known as biopesticides. Some mechanisms investigated for PGPR function against plant 

pathogens; cyanide biosynthesis, siderophore production and induction of systemic resistance 

genes in plants. In addition, PGPR, which provides protection to crops, can be a biocontrol 

agent that increases growth through antibiotic synthesis. The biofertilizer market was 2$ billion 

in 2019 and is expected to reach 3,8$ billion by 2025. The use of biopesticides is increasing 

with an annual rate of 8% (Riaz et al., 2021). 

SOME EXAMPLES OF PGPR APPLICATIONS 

Liu et al (2021a) investigated the effects of three PGPR strains (Bacillus amyloliquefaciens, 

Stenotrophomonas rhizophila and Rhodobacter sphaeroides) on Brassica napus L. and soil. In 

the study, it was determined that inoculants significantly increased the plant total nitrogen 

content. It also statistically increased the growth of B. amyloliquefaciens and R. sphaeroides, 

Flavobacteriaceae and Pseudomonadacea. But S. rhizophila recruited diazotrophic 

rhizobacteria, members of Cyanobacteria and Actinobacteria, whose abundance was positively 

correlated with inoculation and improved the transformation of organic N into inorganic N by 

ammonification.  

In their study, Liu et al., (2021b) were isolated three rice rhizosphere bacteria 1) Bacillus 

aryabhattai, 2) Bacillus megaterium and 3) Bacillus subtilis from soils of a farm in China. All 

isolates have capacity to dissolve phosphorus and potassium. Bacillus subtilis was capable of 

dissolving potassium to the greatest extent (1,4 mg/L), Bacillus megaterium could maximally 

dissolve inorganic P (288 mg/L) and Bacillus aryabhattai exhibited the maximum solubility of 

organic P (31,6 mg/L). All isolates were capable of synthesizing Indole-3-acetic acid (56-76 

mg/L), Gibberellic acid (16-24 mg/L) and siderophores (39-53%). 

The fast growing biostimulants industry increases the application of PGPR increase plant health 

and growth, but, nonnative rhizobacteria introduction to soils may effect some aspects of 

ecosystem functioning and these potential consequences are mostly unexplored. Nontarget 

effects of PGPR may change resident microbiome, nutrient cycling, organic matter persistence 
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and diseases suppression. Knowledge is deficit whether these ecosystem effects may manifest 

in adjacent ecosystems. Legacy effects include horizontal transfer of genes from PGPR to 

resident taxa, shifts in resident microbiomes, and changes in resident functional groups and 

interacting network. PGPR may also alter soil pH and as a result biogeochemical cycling rates 

(Moore et al., 2022). However, PGPR may be very beneficial and diversity increaser under 

abiotic stress conditions where rhizosphere is poor in diversity. 

PGPR UNDER SALINITY CONDITIONS 

Soil salinity is a major yield limiting factor in many crops. Under environmental stresses, many 

rhizobacteria have plant growth enhancing and stress tolerating roles. PGPR inoculation 

stimulate growth attributes such as relative water content and photosynthetic pigments of plant 

seedlings positively under salinity conditions. Also, plants inoculated with PGPR show 

decreased concentration of hydrogen peroxide and malondialdehyde. PGPR inoculation 

reduces electrolytic leakage and enhance enzymatic activity for the scavenging of reactive 

oxygen species. PGPR also increase total soluble sugar and proline production (Haroon et al., 

2021). Soil salinity and salt stress is among major factors limiting agricultural productivity. 

Many strategies such as crop breeding, crop genetic engineering, applications of PGPR and 

seed biopriming techniques were used to improve crop defense against salinity stress. 

Application of PGPR with seed biopriming also is a promising option to improve seed vigor, 

seed germination, and seedling growth uniformity under salinity (Ha-Tran et al., 2021).  

Usage of low-quality water or slightly salty water in sodic-saline fields is a global problem 

severely effecting agricultural productivity especially in arid or semiarid regions under limited 

freshwater resources. Nehela et al., (2021) integrated amendment strategy of using biochar and 

PGPR (Pseudomonas koreensis and Azotobacter chroococcum) for sodic-saline soils to reduce 

negative effects of saline water on maize (Zea mays L.) growth and productivity, soil properties 

and nutrient uptake. PGPR + biochar supplementation reduced hazardous effects of saline water 

on maize crop grown in sodic-saline soil more than sole biochar or sole PGPR application. The 

highest values of relative water content, total soluble sugars, leaf area index, carotenoids, total 

chlorophyll, and K+ of maize plants obtained by PGPR + biochar application. 

PGPR UNDER DROUGHT CONDITIONS 

Plants frequently experience unfavourable environmental conditions such as salinity, drought, 

high-temperature, freezing and chilling stresses which inhibite growth and development, and 

reduce crop yields. Drought is a major challenge among these stresses for agricultural crop 
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production. Organic amendments such as biochar and compost application in combination with 

PGPR is sustainable method to improve crop yields under drought conditions. Many reports 

exist on single or combined application of compost, biochar, and PGPR to increase crop 

productivity under drought conditions. Compost and biochar condition the soil’s 

physicochemical and biological properties, enhance water holding capacity and nutrient 

availability to the plants. Both biochar and compost also are carbon sources and environments 

for PGPR and microbes in soils which improve plant growth under drought stressed conditions. 

PGPR reduce drought stress by ACC-deaminase and P-solubilizing activities, phytohormone 

production, organic acid secretion, acting as biocontrol agents, etc. (Ullah et al., 2021). 

Plants cope with water stress conditions using complex mechanisms that help support optimal 

crop yields and sense the stress signal. As an example, the wheat plant is faced with periods of 

drought stress, which are partly a result of climate changes. PGPRs improve sustainable and 

productive wheat farming under stress. Drought stress significantly affects wheat crops, but 

PGPRs increase tolerance to drought stress in wheat by different mechanisms. PGPR leads to 

the production of volatile compounds, osmolytes, exopolysaccharides, phytohormones, 

antioxidants and 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase by wheat plants (Camaille et 

al., 2021).  

Drought stress effects agricultural productivity every year. Water scarcity as a result of reduced 

precipitations and higher frequency of dry periods produce drought conditions. Drought is 

frequently exist with salinity, heat and pathogen attacks. As a response plants modify lots of 

morphological and physiological processes like overproduction of reactive oxygen species, 

osmotic adjustment, photosynthesis rate, reduction of transpiration, changes in shoot and root 

growth, modifying stress signalling pathways, and triggered senescence. These modifications 

can permanently injure the plant and a need to develop mitigation strategies emerges. 

Employment of nanoparticles, super-absorbent hydrogels, film farming, use of drought resistant 

plant varieties, and application of biochar are some of these techniques used to reduce the effect 

of drought stress. Most of these applications are labour-intensive, expensive and have limited 

benefits. PGPR application is another technique with many direct and indirect benefits. PGPRs 

impart induced systemic tolerance for drought stress via mechanisms such as production of 

ACC-deaminase and phytohormones, improvement of antioxidant system, phosphate 

solubilization, nitrogen fixation, siderophore and exopolysaccharides production, enhanced 

root and shoot system, amplified photosynthesis rates and carotenoid production. Applicability 
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of PGPR depends on the selected strains’ performance in related environment (Ahluwalia et al., 

2021). 

PGPR FOR HEAVY METAL TOXICITY REDUCTION 

Plant-microbe interaction is an important tool to combat heavy metals problems of soils. Lead 

(Pb) is a highly problematic and one of the most toxic element in nature with strong persistence. 

It ranks 1st in the hazardous substances list and makes adverse effects when enter into living 

organisms. PGPR is an efficient tool to reduce mobility of Pb and can be used for Pb 

phytostabilization effectively (Shabaan et al., 2021). 

The toxic element arsenic (As) is one of major pollutants of water and soil. It impose severe 

concerns on human health. It contamines crops and enters food chain. The accumulation, 

translocation, and uptake of As in plant tissues are frequently controlled by special soil 

microbes. Indigenous, free-living As-resistant PGPR has pivotal roles in As-immobilization. 

Besides, the plant’s inability to withstand As after a threshold level is actively managed by these 

PGPR increasing As-tolerance in host plants by a synergistic plant-microbe interaction. These 

PGPR have some functional arsenic-resistant genes and As-transforming genes which 

accumulate and detoxify/transform this heavy metal. Apart from supporting nutrient acquisition 

and phytohormone level modulation, As-resistant PGPRs also influence antioxidative defense 

system in crops by delivering many enzymatic and non-enzymatic antioxidants. They are also 

effective to reduce membrane damage and electrolyte leakage in plant cells (Mondal et al., 

2021). 

COMBINED APPLICATIONS TARGETING MULTIPLE ABIOTIC STRESS 

FACTORS 

Combined treatment of bioinoculants and agri-nanocompounds may make beneficial effect on 

agricultural production. Plant growth-promoting activities of bioinoculants and special 

properties of nanocompounds may make synergy to overcome low crop productivity, excessive 

usage of agrochemicals and nutrient loss problems in agriculture. Bacterial cultures and nano-

chitosan significantly enhance seed germination, plant vigor, chlorophyll and carotenoid 

content, plant height as prooved in maize (Agri et al., 2021). Silicon and PGPR mitigate many 

abiotic and biotic stress in plants (Kubi et al., 2021). Silica nanoparticles with PGPR make 

improvements in yield-related traits, crop yields and N, P, and K uptake. Accordingly, 

combination of these is a fine strategy to alleviate impacts of water shortage and soil salinity 

on crop production (Hafez et al., 2021).  
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Arbuscular mycorrhizal fungi and PGPR are increasingly prefered to be combined to enhance 

abiotic stress resistance of crops (Azizi et al., 2021). Microorganisms contacting plants help 

their salinity tolerance and growth by pathways, and macromolecules. PGPRs immediately 

impact profitability by higher crop yields. Some PGPR propagate ACC deaminase, to control 

production of ethylene by diverting ACC into ammonia and α-ketobutyrate. ACC deaminase 

improves germination rate and root-shoot growth parameters without and with saline stress. On 

the other hand, AMF (Arbuscular mycorrhizal fungi) constitute a symbiosis with several plants, 

to efficiently uptake water and mineral nutrients by plants and protect plants from diversified 

abiotic stresses and pathogens. The combined inoculation of Arbuscular mycorrhizal fungi and 

PGPR enhances productivity and nutrient uptake of several field crops compared to a single 

inoculation in both stressed and normal environments. Positively interacting Arbuscular 

mycorrhizal fungi + PGPR combination is an cost-effective and efficient method to improve 

plants stress tolerance and useful for a more sustainable agriculture (Sagar et al., 2021). 

 

CONCLUSIONS 

Naturally occurring soil microflora present in the rhizosphere known as plant growth promoting 

rhizobacteria are biofertilizers used for improvement of soil quality and crop yields. The 

efficiency of plant growth promoting rhizobacteria may be reduced by low rhizosphere 

colonization. To overcome this problem, usage of highly competitive strains in open fields is 

important. Plant growth promoting rhizobacteria facilitate plant growth directly by either 

assisting in the acquisition of nutrients and regulation of the levels of hormones. These 

rhizobacteria have important roles in sustainable agriculture due to processes such as biological 

phosphate solubilization, nitrogen fixation, phytohormone synthesis, and siderophore 

production. 
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ABSTRACT 

Using of organic soil conditioners in the garden or landscape soils can loosen soil, improve 

water infiltration, and increase long-term nutrient supply. In sandy soils, organic soil 

amendments can also improve water-holding capacity. Soil conditioners are useful because they 

make the soil more functional as an ecosystem and more productive as a support for crop 

production. In this study, soil conditioners and their use in ornamental plants are researched. 

Studies on the effects of soil conditioners on the growth and quality of ornamental plants are 

discussed. 

KeyWords: Growth, Ornamental Plant, Quality, Plant, Soil Conditioner 
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DEFINITION AND AMELIORATIVE EFFECTS OF SOIL CONDITIONERS  

Any process that increases the fertility of the soil, soil conditioning, and any material used in 

soil conditioning is defined as a soil conditioner. Soil conditioners are defined as materials that 

improve the physical, chemical and biological structure of the soil, contain limited amounts of 

plant nutrients, and can also be used as a plant growing medium (Shinde et al., 2019). Awang 

et al. (2009) reported that growing medium has a critical role in ensuring optimum plant growth 

by promoting the growth and development of the root system. 

The soil physical, chemical and biological properties can be ameliorated by using soil 

conditioners. Soil conditioners improve aeration,  temperature, water retention the water 

retention capacity, infiltration, percolation and permeability of water, cationexchange capacity, 

root development and ecosystems in soil. They are also useful in maintaining the soil pH of 

acidic and or alkaline soils. Soil conditioners create a suitable environment to multiply and live 

of beneficial microorganisms and earthworms in the soil. Soil conditioners create a suitable 

environment to multiply and live of beneficial microorganisms and earthworms in the soil. In 

addition, they add nutrients to the soil, allowing plants to grow healthier, stronger and more 

productive (Gabriels et al.,1981).  

 

SOIL CONDITIONERS TYPES 

As that defined below soil conditioners can be classified into four categories as organic, 

inorganic, synthetic and other soil conditioners, considering their origin and composition. The  

crop residues, manures, peat, biochar, bone meal, blood meal, coffee grounds, compost tea, 

coir, sewage sludges,  green manure, farmyard manure, and sawdust can be given example as 

organic conditioners  (Shinde et al., 2019). 

Organic soil conditioners increase the organic matter content of the soil, improving soil 

aeration, water permeability and both water and nutrient holding capacity over time. Many 

organic amendments having plant nutrients act as organic fertilizers. Organic matter is also an 

important energy source for bacteria, fungi and earthworms and attracts useful microorganisms 

and earthworms in soil (Karamina and Fikrinda, 2020; Chaudhari et al., 2021). 

Inorganic soil conditioners including gypsum, lime, limestone, pyrites, crushed rocks, fly ash, 

sulphur, zeolites, dolomite, phosphogypsum are  used to reclaim problematic soils such as 

acidic or alkaline, low fertility  or  poor physical condition soils (Yang et al., 2020). 
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Shinde et al. (2019) reported that polysaccharides (PSD), polyacrylamides (PAM), polyvinyl 

choride, (PVC), polyphenol hydrochloride (PPH), hydrolyzed polyacrylontrile (HPAN) 

Polyvinyl alcohol (PVA) and Vinyl acetate- maleicacid (VAMA) copolymers are used as 

synthetic soil conditioners. 

Yangyuoru et al. (2006) reported that as typical synthetic soil conditioners polymers can be 

applied cost-effectively at a low rate and can be useful for soil moisture retention. The 

polysaccharides and polyacrylamides among synthetic soil conditioners commonly are used  to 

improve aggregate stability, maintain fertility (Huettermann et al., 2009). 

Shinde et al. (2019) reported that polysaccharides (PSD), polyacrylamides (PAM), polyvinyl 

choride, (PVC), polyphenol hydrochloride (PPH), hydrolyzed polyacrylontrile (HPAN) 

Polyvinyl alcohol (PVA) and Vinyl acetate- maleicacid (VAMA) copolymers are used as 

synthetic soil conditioners. Other soil conditioners includes industrial waste, enzyme, 

microorganisms and activators. 

 

RISKS OF SOIL CONDITIONERS AND FACTORS TO CONSIDER WHEN 

CHOOSING A SOIL CONDITIONER  

It has been reported that at least four following factors should have considered in selecting a 

soil conditioner: activity period of soil conditioner in soil, soil texture, soil salinity and plant 

tolerances to salts, and salt content and pH of the soil conditioner (Davis and Whiting, 2013). 

Additioanly Kapanen,and Itävaara (2001) reported that organic soil conditioners may be contain 

a range of pollutants, including heavy metals, persistent organic pollutants, potential human 

pathogens, and emerging pollutants such as antibiotic residues, antibiotic-resistant bacteria, and 

antibiotic-resistance genes. These soil conditioners can cause toxicity problems, therefore they 

pose potential risks to human and ecosystem health. Similarly addition of microplastics to 

agricultural soil mainly through the application of sewage sludgeposes potential adverse effects 

on environmental health (Asgharipour and Sirousmehr (2012). 

 

STUDIES ON SOME ORNAMENTAL PLANTS CULTIVATION BY USING SOIL 

CONDITIONERS 

Several studies about the effect of soil conditioners added growing mdia on growth, flowering 

and quality ofornamental plants have been conducted. 
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Verma et al. (2019) conducted a study to determine the effects of super absorbent polymer and 

organic vermi-products on thephysico-chemical properties of the growing media, and plant 

growth and flower yield in Gerbera cv. Yosemite. At the end of this sudy they declared that 

CPV (Cocopeat: Perlite: Vermiculite) and soil amended with vermicompost (VC, 20%), Pusa 

hydrogel (PHG, 0.25%) and horn bio-manure (HBM, 1%) had significant positive effects on 

growth and flowering of Gerbera.  In this sudy maximum number of leaves (31), maximum 

leaf length (30.18 cm) and width (8.30 cm), maximum number of primary roots (42), maximum 

number of flowers per plant (19.67), stem length (41.08) cm during the entire period. and flower 

head diameter (10.11 cm) were obtained in plants grown in CPV+PHG+VC medium and 

sprayed with 20% of vermiwash. Additionaly flowers produced on this medium also had 

anextended attractive appearance (20.33 days) and longer vase life (14.33 days). 

At the another research the efficiency of polyacrylamide (PAM) and compost of municipal solid 

waste (CMSW) with two irrigation rates (250 ml/plant and 500 ml/plant / 3 times per week) on 

the growth of rose plants (Rosa hybrida) grown was evaluated in sandy soil. Two doses of 

CMSW (5 and 15% w/w) and two doses of PAM (0.1 and 0.2 % w/w) were applied to plant 

growing media. The organic compost (CMSW) at level of 15% w/w was found as more 

effective in promoting the early flowering (45.9 day) and the heavier flower dry weight (3.26 

g), prolonged vase life were 7.79 and 7.50 day. Similarly for two growing seasons maximum 

number of flowers/plant (7.82 and 5.08), the tallest peduncle (32.34 and 32.07 cm), the longest 

duration period (5.72 and 6.19 day) were in CMSW application at level of 15% w/w. Synthetic 

polyacrylamide (PAM) at the level 0.2% w/w significantly decreased the flowering time while   

increased in number of flowers/plant in both seasons (El-Alsayed and Ismail, 2017). 

 

Younis et al. (2015) studied to evaluate the influence of different growing media with different 

combinations on the growth and flowering of miniature roses.  By this aim a commercial variety 

of miniature rose Baby Boomer (one year old) were transplanted into the pots which were filled 

with different types of growing substrates including garden soil, peat moss, silt and leaf compost 

with different combinations.  According to results of this study the medium consisting of leaf 

compost gave overall better performance as compared to other media for various vegetative 

growth characteristics having plant height, number of leaves per plant, number and length of 

branches per plant and some reproductive growth parameters like number and diameter of 
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flowers. The medium consisting of peat affected positively maximum fresh and dry weight of 

flowers. 

Linares-Gabriel et al. (2018) investigated the effects of Biol and super absorbent polymers 

(SAP) on the growth of Heliconia psittacorum cv Tropica, which has great potential as a cut 

flower. An experiment was carried out with four applications: SAP (1 g plant-1), biol (20 mL 

plant-1) + SAP (1 g plant-1), biol (20 mL plant-1) and control (without application). These 

researchers reported that plant height, leaf area and number of Heliconia shoots were not 

positively affected by biol and SAP applications, but a significant increase in the number of 

leaves could be achieved. They suggested that chemical fertilizer can be considered as a 

complement to the application of biol, and in this way satisfies the nutrient requirements of the 

plant. 

Badreya et al. (2015) carried out a study about the effect of using different mixes including 

various ratios of compost and/or sand in the calcareous soil on the vegetative growth, flowering 

characteristics of Lantana montevidensis.  By this aim each compost and sand were added alone 

to the calcareous soil at a ratio of zero, 25% and 50% or with using an equal mixture of the 

three materials together (33.3% calcareous soil + 33.3% compost + 33.3% sand) . As a result 

the lowest values for vegetative growth, flower characteristics, and chemical analysis of leaves 

of Lantana plant were obtained when calcareous soil alone or mixed with sand in ratio of 25% 

or 50% were used. 

Adding compost at 25% or 50% to the calcareous soil supplied significant increase in almost 

all the investigated parameters of Lantana, compared with using calcareous soil alone. An equal 

mixture of the three materials had no significant effects on the vegetative growth or the 

flowering characteristics of Lantana, but chlorophyll, nitrogen, phosphorus, potassium, and 

zinc contents of Lantana leaves were significantly increased, compared with using 

calcareoussoil alone. 

At an another study it was aimed that to determine the effects of soil conditioners including "El-

Zahra compost" (ZC), the chelating chemical fertilizer "Nutricomplex 20-20-20" (N20) and 

seaweed extracts "Algifert" (Alg) on growth, flowering, bulb production and chemical 

constituents of Narcissus tazetta L. subsp. “Italicus". These soil conditioners were applied as a 

foliar spray and soil drench application. Vegetative growth, flowering characteristics, bulb 

production and chemical composition of Narcissus tazetta L. subsp. “Italicus" were influenced 
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positively by foliar spray and soil drench with chelating chemical fertilizer or seaweed extracts 

(Rizk and Elngar, 2020). 

Salehi Sardoei et al. (2014) studied to evaluate the effect of different growing media on the 

growth and flowering of Zinnia elegans.  They used coconut compost and leaf manure as soil 

conditioners in different growth media by their mixing with loamy soil at different ratios. In 

this study highest vase life and diameter of flower were obtained in mix of coconut compost 

and loamy soil in ratio of 1:1. 

Several researchers have investigated the effect of growing media containing a mixture of peat 

moss and sand at 1:1, 2:1 and 1:2 v/v ratios and NPK fertilizer at 0, 1.5, 3 and 4.5 g/h on 

flowering and chemical composition of Cocks Comb (Celosia argentea) plants (Abd El Gayed 

and Attia, 2018).   The highest means in terms of vegetative growth characteristics, number of 

inflorescences/plant and chlorophyll content, total carbohydrate content, N, P and K contents 

were obtained by applying NPK fertilization at a rate of 4.5 g/pot in plants grown in a mixture 

of peat and sand at a ratio of 2:1 v/v  (Abd El Gayed and Attia, 2018). 

Khandaker et al. (2019) researched effects of different growing on the growth, development 

and quality of petunia flowers under green house condition. They used cocopeat (pH= 4), 

biochar (pH>9), vermicompost (pH=6.8) and peatmoss (pH= 4.5) as soil conditioners. They 

reported that peatmoss and cocopeat enhanced the growth, development and improved the floral 

quality of Petunia grandiflora. Cocopeat gave the maximum means in number of flower, 

number of lateral branch and length of lateral branch. Additioanally peatmoss had better 

performance in diameter and weight of flower 

In another study carried out in petunia peat,  barnyard manure and sugar beet pulp as soil 

coditioners were used in mix of their different ratios with soil. The highest stem diameter, 

branch number, flower diameter, flower stalk diameter, plant fresh weight and plant dry weight 

were in 2:1 ratio of soil: peat mixture while the highest plant lenght, lateral branch number and 

flower number means were found in ratio of 3:1 soil:peat growing media (Gülser et al., 2019). 

 

RECOMMENDATIONS ON USING SOIL CONDITIONERS IN ORNAMENTAL 

PLANTS 

The results of the mentioned studies showed that the use of soil conditioners in ornamental plant 

cultivation increased plant growth, flowering and flower quality. Sustainable agriculture aims 

to alternative practices to conventional applies which are economically feasible with less 

943



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

incidence of environmental damage. In this context, soil conditions will be useful in the 

cultivation of ornamental plants in terms of evaluation of wastes, protection of environmental 

health and economic gain. However, in order for the soil conditioner to be useful, it is important 

to determine the soil properties and the physical and chemical properties of the soil conditioner 

and to use the appropriate soil conditioner. 

 

 

 

 

  

944



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

REFERENCES 

Abd El Gayed, M.E., Attia, E.A., 2018. Impact of growing media and compound fertilizer rates 

on growth and flowering of cocks comb (Celosia argentea) plants. J. Plant Production, 

Mansoura Univ., 9(11): 895-900. 

Asgharipour, M.R., Sirousmehr, A.R., 2012. Comparison of three techniques for estimating 

phytotoxicity in municipal solid waste compost. Ann. Biol. Res., 3: 1094-1101. 

Awang, Y., Shaharom, A.S., Mohamad, R.B., Selamat, A., 2009. Chemical and physical 

characteristics of cocopeat based media mixtures and their effects on the growth and 

development of Celosia cristata. Amer. J. Agric. Biol. Sci., 4: 63-71.  

Badreya, A.H., Khattab, M., El-Kiey, T., Wededa, B., 2015. Effect of adding compost and sand 

to the calcareous soil on the growth and flowering of lantana plant. Alexandrıa Science 

Exchange Journal, 36(2): 95-103. 

Chaudhari, S., Upadhyay, A., Kulshreshtha, S., 2021. Influence of organic amendments on soil 

properties, microflora and plant growth. Sustainable Agriculture Rev., 52: 147-191. 

Davis, J.G., Whiting, D., 2013. Choosing a Soil Amendment. Colorado State University 

Extension.  Gardening Series-Basics 6/00. Revised 2/13.  Fact Sheet No: 7.235 

(Available from: www.ext.colostate.edu) 

El-Alsayed, S.G., Ismail, S.M., 2017. Impact of soil amendments and irrigation water on growth 

and flowering of Rosa plant grown in sandy soil Rosa hybrida. Alexandrıa Science 

Exchange Journal, 38(3): 626-640. 

Gabriels, D., Maene, L., Lenvain, J., De Boodt, M., 1981. Possibilities of using soil conditioners 

for soil erosion control. In: D.J. Greenland and R. Lal (eds.), Soil Conservation and 

Management in the Humid Tropics. Wiley, Chichester, pp. 99-108. 

Gülser, F., Çığ, A., Gökkaya, T.H., Atmaca, H., 2019. Effects of different growing media on 

plant growth and nutrient contents of petunia (Petunia hybrida). International Journal 

of Secondary Metabolite, 6(4): 302–309. 

Huettermann, A., Orikiriza, L.J., Agaba, H., 2009. Application of superabsorbent polymers for 

improving the ecological chemistry of degraded or polluted lands. Clean–Soil, Air, 

Water, 37: 517-526. 

Kapanen, A, Itävaara, M., 2001. Ecotoxicity tests for compost applications. Ecotoxicol. 

Environ. Saf., 49: 1-16. 

945



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Karamina, H., Fikrinda, W., 2020. Soil amendment impact to soil organic matter and physical 

properties on the three soil types after second corn cultivation. AIMS Agric. Food 5: 

150-168. 

Khandaker, M.M., Rahmat, S.,  Alias, N., Mohd, K.S., Mat, N., 2019. The effects of different 

growing media on growth, flowering and quality of Petunia grandiflora. Journal of 

Agricultural Sciences, 25: 373-383. 

Linares-Gabriel, A.,  López-Collado, C.J.,  Hernández-Chontal, M.A., Velasco-Velasco, J.,  

López-Romero, G., 2018. Application of soil amendments and their effect in the growth 

of heliconia. Ornam. Hortic. 24(3): 248-254. 

Rizk, G.W., Elngar, M.A., 2020. Effect of soil conditioners,seaweed extracts and chemical 

fertilizers: ongrowth, flowering and bulbs production of Narcissus tazetta L. 

subsp."Italicus" plant.  Egyptian Academic Journal of Biological Sciences, 11(2): 69-

79. 

Salehi Sardoei, A., Fahraji, S.S., Ghasemi, H., 2014. Effects of different growing media on 

growth and flowering of zinnia (Zinnia elegans). International Journal of Advanced 

Biological and Biomedical Research, 2(6): 1884-1899. 

Shinde, R.,  Sarkar, P.K.,  Thombare, N., 2019.  Soil Conditioners. Agıculture & Food: e- 

Newsletter. Volume 1, Issue 10, October 2019, Article id: 22000. 

Verma, A.K., Sindhu, S.S., Anand, P., Singh, A., Chauhan, V.B.S., Verma, S.K., 2019. Vermi 

products and biodegradable superabsorbent polymer improve physiological activities 

and leaf nutrient contents of gerbera. Res. J. Biotechnol. 13(3): 8–18. 

Yang, X., Feng, Y., Zhang, X., Sun, M., Qiao, D., Li, J., Li, X., 2020. Mineral soil conditioner 

requirement and ability to adjust soil acidity. Sci. Rep., 10: 1-12. 

Yangyuoru, M., Boateng, E., Adiku, S., Acquah, D., Adjadeh, T., Mawunya, F., 2006. Effects 

of natural and synthetic soil conditioners on soil moisture retention and maize yield. 

West Afr. J. Appl. Ecol. 9. 

Younis , A., Riaz, A., Javaid, F., Ahsan, M., Tariq, U., Aslam, S., Majeed, N., 2015. Influence 

of various growing substrates on growth and flowering of potted miniature rose cultivar 

“Baby Boomer”. Specialty Journal of Agricultural Sciences, 1(2): 28-33. 

  

946



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

RESPONSES OF SOME ORNAMENTAL PLANTS TO BORON 

FERTILIZATION 

 

 

Prof. Dr. Füsun GÜLSER (ORCID NO: 0000-0002-9495-8839) 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Agriculture, gulserf@yahoo.com 

Assoc. Prof. Dr. Arzu ÇIĞ (ORCID NO: 0000-0002-2142-5986) 

Siirt University, Faculty of Agriculture, arzucig@yahoo.com 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Essential macro and micronutrients are required for normal growth and development of plants. 

Micronutrients have vital roles in the growth and development of plants due to their stimulatory 

and catalytic effects on metabolic processes and ultimately on flower quality. Boron is a 

essential micronutrient for the growth of all plants. Deficiency or toxicity of boron leads a sharp 

drop in the crop, which is due to disturbance in the metabolic process involving boron. Boron 

plays role in improving the quality of the ornamental and cut flowers, in particular the vase life 

of cut flowers. The beneficial effects of boron come up in terms of preventing the abortion of 

flowers, the conversion of starch to soluble sugars and the incidence ofdifferent disorders. Since 

boron deficiency and toxicity limits in soils are very narrow for many cultivated plants a very 

careful boron fertilization program is required in boron-deficient soils. 

Keywords: Boron, Fertilization, Growth, Ornamental Plants, Quality 

 

  

947



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

BORON IN PLANT NUTRITION  

Essential macro and micronutrients are required for normal growth and development of plants. 

The deficiency or toxicity of a nutrient leads in yield and quality losses in agricultural plants 

(Brdar-Jokanovi´c, 2020). 

Boron is a essential micronutrient for the growth of all plants (Nazir et al., 2016).  It is necessary 

for normal plant growth and development in small amounts as 1 µg /g–1 mg/g (Marschner, 

1995a). 

Boron has an essential role in the development and growth of new cells in the plant meristem, 

proper pollination and fruit or seed set, translocation of sugar, starches, nitrogen, and 

phosphorus, synthesis of amino acids and protein, regulation of carbohydrate metabolism and 

oxidative system. The boron needed for flowering and seed set may be more than that needed 

for vegetative growth (Norberto, 2010). It is also affective in lignification of cell wall, 

membrane integrity, metabolism of RNA, IAA and phenol metabolism (Dordas and Brown, 

2000). 

Some researchers declared that boron deficiency has been realized as the second most important 

micronutrientconstraint in crops after that of zinc on world wide (Sillanpaa, 1990; Singh, 2008).  

Deficiency or toxicity of boron leads a sharp drop in the crop, which is due to disturbance in 

the metabolic process involving boron (Brown et al., 2002). 

B deficiency come up in coarse-textured acidic soils developed mainly in high rainfall zones. 

In addition, soils with low organic matter content and high soil pH and rich in clay content often 

deficient in boron. On the contrary, boron, toxicity symptoms are often observed in arid and 

semiarid regions due to using by irrigation waters containing high level boron (Niaz et al., 

2016). 

Marschner (1995b) reported that boron availability to plants decreases with increasing soil pH 

and/or under drought conditions. 

Since boron is not translocated from older plant parts to actively growing tissues, the first 

deficiency symptoms appears as death of young leaves after pausing of the growth of the 

terminal bud. Additionaly boron deficiency leads restricted in flowering and fruit development. 

Pale green first leaves and losing more color at the base then at the tip are among deficiency 

symptoms in boron deficient plants (Norberto, 2010).   
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Among micronutrients, suitable contents and toxic contentsof boron changes in a narrow range 

in the soil solution. Therefore, the management of this nutrient is critical and needs to supply 

via fertilization management (Trautmann et al., 2014). 

 

THE EFFECTS OF BORON ON GROWTH AND QUALITY IN ORNAMENTAL 

PLANTS 

It was reported that micronutrients  have vital roles in the growth and development of plants 

due to their stimulatory and catalytic effects on metabolic processes and ultimately on flower 

quality (Khosa et al., 2011) and yield (Lahijie, 2012). 

The positive effects of boron on ornamental plants were attributed to its essential roles in 

translocation of sugars as well asincreasement the formation of meristems, cell division and 

rootdevelopment. The beneficial effects of boron come up in terms of preventing the abortion 

of flowers, the conversion of starch to soluble sugars and the incidence of different disorders 

(Nijjar, 1985). 

Kanwar and Randhawa (1974) reported that boron plays an important role in flowering and 

fertilization processes, and in boosting yield and quality of crop produce. 

Al-Qubaie (2013) advised that for promoting growth and flower formation of Bougainvillea 

glabra, to spray the plants once early at vegetative shoot stage (15 days after planting) with 

magnesium sulphate at 0.05 %, boric acid at 0.025 % and ethrel at 75 ppm. 

In another study involving boron fertilization it was reported that applicatios  of H3BO3 (0,5, 

10 or 20 ppm) also significantly increased both fresh and dry weight of bulbs in Iris (Khalifa et 

al., 2011). 

Sharma et al. (2013) reported that the length of floret was significantly enhanced by the use of 

B (8.29 cm ) and Zn (8.23cm ) while, effect of Ca was non-significant in Gladiolus. 

In Gladiolus vegetative growth of the plant in terms of plant height and leaf area and length of 

spike were recorded significantly maximum when the plants sprayed with combined spray of 

0.1% each of boron and manganese (Chopde et al., 2016).  

The increase in vase life of cut roses by optimum boron supply was reported by Ahmad et al. 

(2010).  

Loyola-López et al. (2012) observed that the application of only water and preharvest Borocal 

was enough to significantly improve the duration of vase life in ‘Karl Rosenfield’ cultivar. 
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MATTERS SUGGESTED IN BORON FERTILIZATION IN ORNAMENTAL PLANTS 

Chemical fertilizers play a vital role in growth, quality of flowers, corm and cormel production 

(Ahmad et al., 2010). 

Ahmednia et al. (2013) reported that boric acid has chemical properties that prevent the initial 

increase in ethylene production, which shortens the vase life, and can be used economically. In 

addition, boron increases the quality of cut flowers (Malakouti, 2003),  especially vase life, as 

it increases the metabolism and translocation of carbohydrates and sugars, which are the 

respiratory substrate of cut flowers after harvest (Malik, 2000). 

Since boron deficiency and toxicity limits in soils are very narrow for many cultivated plants 

(Reisenauer et al., 1973), a very careful boron fertilization program is required in boron-

deficient soils. 

 

CONCLUSION 

It is much more difficult to improve soil boron toxicity than to correct the deficiency 

(Bommarco et al., 2013). Therefore, growing tolerant varieties in environments with high boron 

content may be the only sustainable solution. 
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ÖZET 

Domates (Lycopersicon esculentum L.) tohumlarının çimlenme aşamalarında (çimlenme hızı 

ve yüzdesi) ve domates fidelerinin erken gelişim aşamalarında nikel stresinin etkileri ve Ni 

stresindeki tohum ve fideler üzerinde ACCD (1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) 

etkinliği gösteren ve stres koşullarına dayanım mekanizmasına sahip olduğu değerlendirilen 

bakterilerin etkileri araştırılmıştır. Denemede kullanılan bakteriler (KF3B, KF58B ve KF63C), 

stres koşullarında bitkilerin gelişimlerine pozitif etki ettikleri gerek tarla, gerekse laboratuvar 

koşullarında test edilmiş bakterilerdir. Araştırmada 0, 50 ppm ve 100 ppm nikel dozları 

kullanılarak nikel stresi oluşturulmuştur. Çalışma sonunda bakterilerin stres koşullarında etkili 

olduğu belirlenmekle birlikte, daha detaylı çalışma yapılması gerekliliği de saptanmıştır. Elde 

edilen veriler JMP istatistik programında analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: PGPB, Bakteri, Domates (Lycopersicon esculentum L.), Nikel Stresi 
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THE EFFECT OF BACTERIA APPLICATIONS SHOWING ACCD ACTIVITY ON 

THE SEEDLING OF Lycopersicon esculentum L. SEEDS UNDER NICKEL 

CONTAMINATED MEDIA 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The effects of nickel stress on the germination stages (germination rate and percentage) of 

tomato (Lycopersicon esculentum L.) seeds and the early development stages of tomato 

seedlings and ACCD (1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) activity on seeds and 

seedlings under Ni stress and the mechanism of resistance to stress conditions. The effects of 

the bacteria that are considered to have were investigated. Bacteria used in the experiment 

(KF3B, KF58B and KF63C) are bacteria that have been tested in both field and laboratory 

conditions, where they have a positive effect on the growth of plants under stress conditions. 

Nickel stress was created by using 0, 50 ppm and 100 ppm nickel doses in the study. At the end 

of the study, although it was determined that bacteria were effective under stress conditions, it 

was also determined that a more detailed study should be done. The obtained data were analyzed 

in the JMP statistical program.  

Keywords: PGPB, Bacteria, Tomato (Lycopersicon esculentum L.), Nickel stress  
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GİRİŞ 

Solanum lycopersicum veya Lycopersicum esculentum Latincesi ile bilinen domatesi latince ilk 

adlandıran bilim adamı Carl Linnaeus’dur. Linnaeus (1753) modern taksonominin kurucusu 

olarak kabul görmektedir. Linnaeus, domates sebzesini Solanum lycopersicum olarak 

adlandırdığı halde, Philip Miller (1775), bu sebzeye Lycopersicon esculentum olarak latince 

isim vermiştir. Günümüzde her iki bilim adamının verdiği latince isimler de bu sebze için 

kullanıla bilinmektedir. Her iki bilim adamı da domates sebzesinin Solanaceae familyasından 

olduğunu tespit ettikleri halde, domatesin ait olduğu cins konusunda farklı görüşlere sahip 

olmalarından dolayı farklı latince isimlendirmeler vermişlerdir. Costa ve Heuvelink (2018)’e 

göre Linnaeus aslında haklıdır. Zira genetik kanıtlara göre domatesin Latincesi Solanum 

lycopersicum’dur.  

Bellec-Gauche ve ark. (2015)’in de belirttiği gibi domates sebzesi endüstriyel bir sebze 

özelliğine sahiptir. Zira bu sebze küresel bir nitelik kazanmıştır yani çeşitliliği ve yenilikçi 

endüstrisi hali hazırda artan bir sebzedir. Dünyada üretilen domates sebzesinin ¼’i sanayiye, 

¾’ü ise taze tüketim pazarına sunulmaktadır. Fonksiyonel bir gıda sınıfına da giren domates 

sebzesinde son yıllarda likopen içeriği yüksek çeşitler de geliştirilmiştir. Ticari değeri çok 

yüksek olan, Pazar sorunu yaşamayan bu sebzenin yetiştiriciliğinde modern teknikler devreye 

girmiştir. Hali hazırda biyotik ve abiyotik streslere tolerant/dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine 

çalışılmaktadır. Çeşitli ıslah programları ile Ar-Ge çalışmalarında ilk sırada yer bulan domates 

sebzesi, uzun yıllar bu konumunu koruyacak bir sebze durumundadır. Genetik olarak oldukça 

farklı varyasyonlara sahip olan domatesin, genetik zenginliğinden dolayı ileri teknolojik 

gelişmelerle de üzerinde çalışılacak bir sebze olmaktadır. Küçük üreticilerin yeni teknolojilerle 

domates yetiştiriciliğine yönelmesi ile gerek ülkeler bazında gerekse dünya domates ortalama 

veriminde artış olacağı beklenmektedir (Mahlein, 2016). Yüne Costa ve Heuvelink (2018)’in 

de dikkat çektiği gibi şayet Hollanda ve Japonya’nın gerçekleştirdiği düşük maliyetli modern 

seralarda üretim metodunun diğer domates üretici ülkelerin de kullanmasıyla bu sebzenin 

üretiminde daha fazla artış olacağı gibi maliyeti düşük dolayısıyla daha ucuz domatesin 

sofradaki alanı da artacaktır. Eski üretim yönteminde kullanılan tohum ekiminin yerine fide 

yetiştiriciliği ile üretim birim alanda verim artışı sağlamıştır (Barret  ve ark., 2016). 

Tüm sebzelerde olduğu gibi domates sebzesinin örtaltındaki en büyük handikapı ısıtma 

maliyetleridir. Düşük sıcaklıklarda tozlanıp döllenebilen, hastalık ve zararlılara mukavemetli, 

değişik iklim koşullarında yetişebilen, fonksiyonel gıda sıfatına uygun yeni çeşitler ile bu 
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sebzenin insanoğlunun beslenmesindeki payı büyüyecektir. Örneğin, küresel ısınma veya başka 

bir nedenden dolayı artık ortaya çıkmaya başlamış olan yetersiz su kaynaklarından dolayı az su 

ile yüksek veya yeterli verim verime sahip domates çeşitlerinin piyasaya hâkim olacağı 

muamma değildir. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Materyal  

Üstün özellikler gösteren ve araştırmada kullanılacak olan bakteriyel strainler; 3A, 3B, 58B, 

58C ve 63C’dir. Araştırmada kullanılan strainler daha önce gerçekleştirilen arazi çalışmalarında 

izole edilmiştir. Strainler, Siirt yöresine ait farklı lokalitelerden izole edilen çok sayıda 

bakteriyel izolasyonun bulunduğu koleksiyondan üstün özelliklerine göre seçilmiştir. Bitki 

gelişimini teşvik eden bakteri strainlerinin izolasyonu için, çalışma alanında sağlıklı ve iyi 

geliştiği gözlemlenen bitkilerin 15 cm kök derinliğinden toprak numuneleri alınmıştır. 

Koleksiyonda yer alan strainlerin azot bağlama, fosfat çözme, ACC deaminaz aktivitesi 

gösterme ve siderofor üretim potansiyelleri Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi Tarla Bitkileri 

Laboratuvarında tespit edilmiştir. Toplanan bitki örneklerinin rizosferinden örneği temsil eden 

homojeniteye sahip 1 g toprak alınarak, 9 ml steril peptonlu su içeren tüplere konulmuştur. 

Hematolojik çalkalayıcıda 2 saatlik inkübasyonun ardından örneklerden seri dilüsyonlar 

hazırlanarak ve 3 farklı dilüsyondan 100’er µl süspansiyon alınarak N-free malat sukroz besi 

ortamına drigalski yardımı ile ekilmiştir. Ardından kültürler 26±2 °C’de 7-10 gün süre ile 

inkübe edilmiştir. Bu ortam üzerinde gelişen bakterilerin azot fiksasyon yetenekleri pozitif 

olarak değerlendirilmiştir. Ekim yapılan N-free malat sukroz besi yerleri üzerinde, farklı 

morfoloji sergileyen tek koloniler alınarak LB Agar besi yerine ekilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat 

inkübe edilmiştir. Saflığı kontrol edilen bakteri kültürleri LB broth + Gliserol besi yeri içeren 

kültür tüplerine aktarılarak daha sonraki çalışmalar için -86 °C’de muhafaza edilmiştir. 

Strainlerin fozfat çözme kapasitelerinin belirlenmesi için Pikovskaya besi yeri kullanılmıştır. 

Öncelikle bakteri kültürleri LB agar besi yerine ekilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat inkübe edilmiştir. 

Ardından gelişen kültürlerden, iğne öze yardımı ile Pikovskaya besi yeri içeren petrilere ekim 

yapılmış ve 37±2 °C’de 6 gün inkübasyona bırakılmıştır. Etrafında zon oluşturan bakterilerin 

fosfat çözme yetenekleri pozitif olarak değerlendirilmiştir (Vaikuntapu ve ark., 2014). 

Strainlerin ACC deaminaz aktivitelerinin tespiti için, bakteri kültürleri LB agar besi yerine 
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ekilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat inkübe edilmiştir. Ardından bakteri kültürleri 2 ml DF sıvı besi 

yerine inokule edilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat inkübe edilmiştir. Daha sonra bu kültürler 8000 

g’de 5 dak santrifüjlerek ve pellet DF sıvı besi yeri ile aynı şekilde iki kez yıkanmıştır. Yıkanan 

pellet 2 ml DF-ACC sıvı besi yeri içerisinde çözülerek 26±2 °C’de 24 saat inkübe edilmiştir. 2 

ml DF-ACC sıvı besi yeri ise inokulasyon yapılmadan pararlel olarak inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyonun ardından her kültürden 1 ml alınarak 8000 g de 5 dak süre ile 

santrifüj edilmiş ve süpernatanttan 100 µl alınarak DF sıvı besi yeri ile 1 ml’ye tamamlanmıştır. 

Farklı konsantrasyonlarda (3 mM, 1,5 mM, 0,75 mM, 0,375 mM, 0,1875 mM, 0,09375 mM) 

ACC içeren DF sıvı besi yeri standart eğri oluşturmak için, streil DF sıvı besi yeri ise kör olarak 

kullanılmıştır. Oluşturulan çalışma solüsyonlarından 60 µl alınarak üzerine 120 µl ninhidrin 

solüsyonu eklenmiş ve kaynayan su banyosunda 30 dk bekletilmiştir. Som olarak soğumanın 

ardından, 570 nm’de absorbans ölçümü yapılmış ve strainlerin ACC deaminase üretme 

etkinlikleri belirlenmiştir (Li ve ark., 2011). Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü sebze gen 

kaynağı havuzunda bulunan ve strese tolerantlığı belirlemiş domates genotibi denemede 

bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. 

 

Metod 

Saflaştırılarak -86 °C’de muhafaza edilen strainlerin süspansiyonlarının hazırlanması işleminde 

besi ortamı için Nutrient Broth (NB) kullanılmıştır. Nutrient Agar (NA) besi ortamında 24 saat 

geliştirilerek muhafaza edilen bakteri strainlerinden öze yardımıyla alınan örnekler 100 ml NB 

içerisine inokule edilerek 30 ºC’de bir gece yatay çalkalayıcı ile (150 rpm/dk) inkübasyona 

bırakılmıştır. Elde edilen bakteri süspansiyonlarının konsantrasyonu steril saf su ile 

seyreltilerek ~108 CFU ml- olacak şekilde türbidimetre kullanılarak ayarlanmıştır (Sonkurt ve 

Çığ, 2019). Araştırmada kullanılacak olan tohumlar öncelikle tartılacak ve yüzey sterilizasyonu 

için etil alkol (%70) içerisinde 1 dakika ve ardından %10’luk NaOCl içerisinde 5 dakika 

bekletilmiştir. Sterilizasyon sonrasında üç kez distile su ile yıkandıktan sonra steril 2 kat 

Whatman filtre kâğıdı arasına yerleştirilerek steril kabin içerisinde ve oda sıcaklığında 

kurutulmuştur. Hazırlanan bakteriyel süspansiyonlar 121 °C’de 20 dakika boyunca otoklavda 

(HIRAYAMA, HV-110L, Japan) steril edilen kapaklı balonjoje içerisine tohum:süspansiyon 

oranı 1:5 olacak şekilde ilave edilmiştir. Uygulama yapılacak olan ve önceden tartılmış 

tohumlar her bir bakteriyel süspansiyon için balonjojelere yerleştirilmiştir. Kapakları kapatılan 

balonjojeler çalkalayıcıya (WiseShake, SHR-2D, Germany) yerleştirilerek 80 rpm’de ve oda 
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sıcaklığında (2±24 °C) 2 saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır (Darabi ve ark., 2014). Biyo 

priming uygulanan tohumlar steril filtre kâğıdı arasında 10-12 saat kurumaya bırakılmıştır. 

Kontrol grubundaki tohumlara hidropriming uygulanmış ve priming solüsyonu olarak saf su 

kullanılmıştır. Hidropriming uygulaması biyo priming uygulamasında ifade edildiği şekilde 

gerçekleştirilmiş ve tohumlar solüsyon içerisinde 12 boyunca bekletilmiştir (Farooq ve ark., 

2019). Hidropriming sonrasında tohumlar filtre kâğıtları arasında 10-12 saat kurutulmuştur. 

Tüm uygulamaların yapıldığı tohumlar aynı anda petrilere ekilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Nikel stresi altında domates fidelerinin çimlenme yüzdesi ve hızı ile fidelerin çeşitli gelişme 

özelliklerine bakterilerin etkileri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Bakterilerin kök sayısı 

değerleri üzerindeki etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuşken diğer incelenen özellikler 

üzerindeki etkilerin istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. KF63C bakterisi en 

yüksek kök sayısı değerini (0,67 ad.) sağlayan bakteri olurken, ikinci sırada KF3B bakterisi ve 

en son sırada KF58B bakterisi yer almıştır (Tablo 1). Nikel uygulamalarından sap kalınlığı 

değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark tespit edilmiştir. Sap kalınlığı değerlerinde, en 

yüksek sap kalınlık değerinin (0,13 cm) Ni uygulamasından elde edildiği, en düşük sap kalınlık 

değerinin ise kontrol uygulamasından sağlandığı saptanmıştır.  

 
Tablo 1. Nikel Stresi Altındaki Domates Fidelerinin Sap Uzunluğu, Kök Uzunluğu, Lateral Kök sayısı, Sap 

Kalınlığı,   Yaş ve Kuru Ağırlıkları, Çimlenme Yüzdesi ve Hızına Bakterilerin Etkileri 
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KF58B 1,62 1,71 0,11 B 0,07 0,01 0,0006 45,56 11,39 

KF3B 27,81 1,88 0,44 AB 0,10 0,06 0,0005 48,89 12,22 

KF63C 1,60 11,70 0,67 A 0,08 0,01 0,0009 47,78 11,94 

P Ö.D. Ö.D. 0,05 Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 

N
i 

Ni0 3,69 4,21 0,44 0,04 C 0,06 0,0008 51,11 12,78 

Ni1 1,38 0,38 0,56 0,13 A 0,01 0,0005 47,78 11,94 

Ni2 25,95 10,70 0,22 0,09 B 0,01 0,0006 43,33 10,83 

P Ö.D. Ö.D. Ö.D. 0,05 Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 
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İnteraksiyon tablosu incelendiğinde, kuru ağırlık dışında kalan tüm incelenen özelliklerde 

istatistiksel anlamda fark olduğu ve interaksiyon gruplarının farklı LSD gruplarında yer aldığı 

görülmektedir. KF3B x Ni interaksiyon gurubuna ait sap kalınlık değerleri, çimlenme yüzdesi 

ve hızı değerlerinin en yüksek değerler olduğu, kontrol (0 Ni) uygulaması ile KF3B 

uygulamasından en yüksek taze ağırlık değerinin elde edildiği, yine KF3B x N2 uygulamasında 

en yüksek kök uzunluk değerinin ölçüldüğü, Ni x KF63C interaksiyon grubunda ise en yüksek 

kök sayısı değeri saptandığı tespit edilmiştir (Tablo 2). Nikel uygulaması, sıcak iklim 

sebzelerinin çimlenme oranına, çimlenme indeksine, çimlenme süresine, çimlenme kabiliyetine 

olumsuz etki ettiği kaydedilmiştir. Ancak domates ve karpuz sebzelerinin bitkileri nikel 

uygulamalarında daha tolerant bulunmuştur (Akıncı ve Çalışkan, 2010). Ağır metal kirliliği, 

tohum çimlenmesi, bitki büyüme ve gelişmesi üzerine olumsuz etki ederek, bitkilerin çeşitli 

büyüme aşamalarına (çiçek, meyve ve ürün oluşumuna) zarar vererek hatta kalitesine negatif 

etki ederek kendini göstermektedir. Ağır metaller, fotosentetik aktivitesine, N döngüsüne ve 

tutulumuna, klorofil oranına, en önemlisi de enzim sistemini bozulmasına, yarayışlı halde 

bulunan bazı elementlerin yarayışlılığını olumsuz etki ederek hücre içi mekanizmayı da sekteye 

uğratmaktadır (Taboada-Castro ve Mirás-Avalos, 2002). Bitkilerin ilk büyüme aşamalarında 

stres ve toksisiteye karşı bağışıklılıkları düşük düzeye olduğundan dolayı bitkilerin ilk 

aşamalarında ağır metallerin olumsuz etkisi daha fazla olmaktadır (Mencik, 2005). Bitkilerin 

fide aşamasında ağır metallere tepkilerini belirlemek sözkonusu çeşit/genotiplerin 

toleranslılıkları hakkında ön fikir vermesi açısından önemlidir (Akıncı ve Çalışkan, 2010). 

Espen ve ark. (1997) nikel stresinin arttıkça veya nikel dozunun artmasıyla çeşitli sebzelerin 

çimlenmelerinin olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. 
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Tablo 2. Bakteri ve Nikel Uygulamaları Arasındaki İnteraksiyonlar 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Nikel uygulamasının tohum çimlenme ve hızını olumsuz etkilediği, ACCD özelliği gösteren 

PGPB bakterilerinin stres koşullarına fazla etki etmediği görülmekle birlikte daha detaylı 

çalışılması gerekliliği de belirlenmiştir. Nikel veya diğer ağır metallere toleranslık veya 

dayanıklılığın erken dönemde önemli özelliklerle belirlenmesi ıslah çalışmalarında zaman ve 

maliyet tasarrufu sağlayarak ıslah aşamalarına ivme kazandıracaktır. Aynı zamanda ağır metal 

stresi altında yetişen domateslerde PGPB’ nin olumlu etkisi ile verim ve kalite yönünden iyi 

durumda ürün elde edilmesi sağlanmış olacak ve bunun yanı sıra sürdürülebilir tarım ve organik 

tarım konseptinde domates yetiştiriciliğinde alternatif bir ürün geliştirilmesine yardımcı 

olunacaktır. Bu tip çalışmaların daha kapsamlı ve daha büyük imkânlarla (enzim ve genetik 

incelemelere imkân tanıyacak) yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Domates (Lycopersicon esculentum L.) tohumlarının çimlenme hızı ve yüzdeleri ile erken fide 

gelişim aşamalarında kurşun stresi ortamında ACCD (1-aminocyclopropane-1-carboxylate 

deaminase) özelliği gösteren bakterilerin etkileri incelenmiştir. Araştırmada kullanılan Bitki 

Gelişimini Teşvik Edici (PGPB) bakteriler (KF3B, KF58B ve KF63C), stres koşullarındaki 

bitkilerin gelişimlerine pozitif etki ettikleri gerek tarla gerekse laboratuvar koşullarında test 

edilmiş bakterilerdir. Araştırmada 0, 10 ppm ve 20 ppm kurşun dozları kullanılarak kurşun 

stresi oluşturulmuştur. Çalışma sonunda bakterilerin stres koşullarında etkili olduğu 

belirlenmekle birlikte, daha detaylı çalışma yapılması gerekliliği de saptanmıştır. Elde edilen 

veriler JMP istatistik programında analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Domates (Lycopersicon esculentum L.), Kurşun stresi, Bitki Gelişimini 

Teşvik Edici Bakteri (PGPB) 
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THE EFFECT OF BACTERIA APPLICATIONS SHOWING ACCD ACTIVITY ON 

THE SEEDLING OF Lycopersicon esculentum L. SEEDS UNDER LEAD 

CONTAMINATED MEDIA 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The germination rate and percentages of tomato (Lycopersicon esculentum L.) seeds and the 

effects of bacteria showing ACCD (1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) 

characteristic in lead stress medium were investigated at early seedling development stages. 

Plant Growth Promoting (PGPB) bacteria (KF3B, KF58B, and KF63C) used in the research are 

bacteria that have been tested in both field and laboratory conditions to have a positive effect 

on the growth of plants under stress conditions. Lead stress was created by using 0, 10 ppm and 

20 ppm lead doses in the study. At the end of the study, although it was determined that bacteria 

were effective under stress conditions, it was also determined that a more detailed study should 

be done. The obtained data were analyzed in the JMP statistical program.  

Keywords: Tomato (Lycopersicon esculentum L.), Lead Stress, Plant Growth Promoting 

Bacteria (PGPB) 
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GİRİŞ 

Araştırmalar neticesinde insanoğlunun hizmetine sunulan, günlük beslenmemizin hemen her 

öğününde çeşitli türevleriyle sofrada yer bulan ve ikamesi artık oldukça güç bir besin hatta 

güçlü bir ekonomik kalem ile toplumlara döviz kazandıran, hem ham hem de olgun 

meyveleriyle tüketilen, hem sanayide hem de taze tüketimde önemli işkolu yaratan bir sebzedir 

domates. Rick (1978), bu konuya dikkat çeken ilk makale sahiplerinden biridir. Zira domates 

sadece yüksek gelir getiren bir sebze olmayıp aynı zamanda yüksek vitamin ve mineral 

içeriğiyle de insanoğlunun vazgeçilmezidir. 200 milyon ton üretimi ile domates dünyada 

üretilen sebzelerin toplam üretiminin yaklaşık olarak % 16’na tekabül etmektedir. Üretilen 

domates sebzesinin yaklaşık olarak % 35-40’nı Çin tek başına gerçekleştirmektedir. İkinci 

sıradaki Hindistan’ın domates üretimi yaklaşık olarak 19 milyon ton’dur. Türkiye, toplam 

domates üretiminde % 8,6’lık bir pay ile yani 12 milyon ton domates üretimi ile dünya domates 

üreten ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır. Oysa daha 1961 yılında dünyada 

sadece yaklaşık olarak 28 milyon ton domates üretilmiştir. 20 yıl önce domates üretimi 100 

milyon tonu aşmış (116, milyon ton/editör: Ep Heuvelink) ve nihayet 2019 yılında 200 milyona 

yaklaşmıştır (188 milyon ton) yani, domates üretimi son 50 yılda hız kazanmıştır (FAO, 2019). 

Domates ihracatında ilk sırada, son beş yıldaki domates ihracatındaki büyüme oranı yaklaşık 

olarak % 48’e varan Meksika almaktadır. Bu sebzeyi ihraç eden ülkeler listesinde ikinci sırayı 

Hollanda, üçüncü sırayı ise İspanya almaktadır.  Domates ithal eden ülkelerin başında A.B.D. 

gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin domates ithalatına harcadığı meblağ yaklaşık 

olarak 3 milyar dolardır. Domates sebzesi ithalatında ABD’den sonra Almanya, üçüncü sırada 

ise Birleşik Krallık gelmektedir. İkinci ve üçüncü sıradaki Almanya ve Birleşik Krallığın 

domates ithalatına harcadıkları paranın toplamı yaklaşık olarak 2,1 milyar dolar olarak 

kaydedilmiştir. Türkiye’nin taze veya dondurulmuş domates ihracatının yarısından fazlası (% 

60) Rusya ülkesine yapılmaktadır (Aksoy ve Kaymak, 2016). 

Türkiye’nin her bölgesinde domates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hemen hemen her bölgenin 

hatta her ilin kendine has yerel genotibi mevcuttur. Kısa vejetasyon süresinde olgunlaşan yerel 

genotiplerin yanında sanayilik olup geniş alanlarda tarla sebzeciliğine uygun, örtü altında 

yetiştirmeye yönelik geliştirilmiş çeşitler de piyasada bulunmaktadır. Gerek ithal edilen çeşitler 

gerekse yerel çeşitlerle Türkiye domates çeşidi bakımından oldukça zengindir. Topraksız ve 

topraklı seralarda üretilen domates aynı zamanda normal yetiştirme mevsiminde açıkta da 

üretilmektedir. Türkiye’de domates işleme sanayisi geliştiğinden dolayı iç piyasanın ihtiyacı 
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olan işlenmiş domates ürünleri bölge damak zevkine göre üretimde bulunmaktadır. Domates 

Türkiye’nin en fazla üretilen sebzesidir. Yaklaşık olarak 400-500 milyon dolar ihracatıyla da 

önemli ir ihracat kalemidir. Türkiye’nin ürettiği domates miktarı ülkenin ürettiği toplam sebze 

üretiminin yaklaşık olarak %41-432’ne denk gelmektedir. Türkiye’nin örtüaltı sebze 

üretiminde domates sebzesinin payı daha yüksektir (% 52). Türkiye’de topraksız tarım seraları 

özellikle jeotermal alanlarda ivme kazanmıştır. Topraksız tarım seralarının ürettiği sebzeler 

arasında domates yaklaşık olarak % 80-85’ni kapsamaktadır. 

Ağır metal birikmesi sonucunda bitkilerin hayati öneme sahip dokularında zararlanmalar 

meydana gelerek verimlerde düşüşe sebep olmakla birlikte sağlık açısından daha az kaliteli 

ürünlerin oluşmasına neden olmaktadır. Ürünlerdeki ağır metal birikmesini başında toprak ve s 

kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Bu kirliliğin en büyük (görünen) kaynağı ise sanayileşmedir. 

Özellikle büyük yerleşim alanlarına yakın tarım alanlarında görülen kurşun birikmesi üzerinde 

çalışılması gereken konulardır. Yaprak ve sapları gerek çiğ gerekse pişirilerek yenen sebzelerde 

daha tehlikeli olan kurşun birikmesinin zararları insan bünyesinde ileri zamanlarda kendini 

göstermektedir ve endirekt etkileri sayesinde de daha fazla etkili olmaktadır. Her şeyden önce 

bitkinin fotosentezini olumsuz etkileyerek zararlanmaya başlayan kurşun metali, nükleik asit 

yapısına kadar nüfus edebilmektedir. Bitki bünyesinde kurşun miktarının artması bitkinin 

köklerini olumsuz etkilemektedir. Anyon ve katyon değişimine kadar olumsuzluk yaratarak 

bitkinin yeterince beslenememesine, yaprak alanını düşürerek hem fotosentez hem de sulama 

aşamasına da zarar verecek etkiler de bulunmaktadır. Hücre duvarının rutin görevinin balansını 

da bozarak bitkide içsel olarak kimyasal değişimlerle daha fazla ve anlaşılması güç gelişmelerin 

meydana gelmesine neden olmaktadır zira bitkilerin genetik potansiyelini de etkilemektedir 

(Sharma ve Dubey, 2005; Bradley ve ark., 2018). Bitkiler böylesi durumlarda antioksidan 

koruyucu sistemini devreye sokmaktadır. Ağır metallerin belli düzeydeki konsantrasyonları 

bitkiye yarayışlıdır; örneğin bakır ve demir bitki için hayati önemdedir. Ancak aşırı birikmesi 

fitotoksiteye neden olmaktadır. Kofullarında ağır metalleri depolayabilen bitkiler dirençlilik 

göstermekte olup ağır metal yoğunluktaki topraklarda bile yetişebilmektedirler. Örneğin 

kurşun, nikel, çinko gibi ağır metal birikimi fazla alanlarda hardal (Brassica) ve alpin teresi 

(Thalaspi caerulescens)’nin yetişebilmesindeki mantık da bu bitkilerin fazla ağır metali 

kofullarında stoklayabilmelerinden kaynaklanmaktadır (Işık, 2020). Bitkiler biriktirilmiş ağır 

metalları köklerinde biriken fitoşelatin ile etkisiz hale getirebilmektedirler (Salt ve ark., 1995). 

Bitki yetiştiricilik alanlarında kurşun yoğunluğu arttıkça söz konusu bitkinin fosfor, çinko ve 
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mangan alımında azalmalar tespit edilmektedir. Kurşun birikimi domates sebzesinin (çeşitler 

arasında farklılıklar olmak üzere) kuru madde birikimi etkilenmiştir (Aksu ve Yıldız, 2007).   

Bitkiler tarafından salgılanan kök eksüdatları hem bitkiler hem de bakteriler için yararlı olan 

çeşitli mikro ve makro elementler bakteriler tarafından bir besin kaynağı olarak kullanımı 

yanında biyo yararlanımı arttırdığı bilinmektedir. Fitoremediasyon işlemi sırasında,  PGPR, 

etkili fitoremediasyon için temel faktörlerden olan bitki biyokütle üretiminin yanı sıra bitki 

sağlığını da korur. Bunun yanı sıra, PGPR ayrıca direkt olarak hareketliliğin düzenlenmesi ve 

kirleticilerin toprağa biyo-yararlanımı ile fitostabilizasyonu yönlendirir ve fitoekstraksiyon 

işlemlerini kontrol eder (Gulzar ve Mazumder, 2022). PGPR'ın fitoremediasyona katılımı 

süreçleri esas olarak iki tip olduğu bildirilmektedir; i. doğrudan katılım ve ii. dolaylı katılım 

(Deb ve ark., 2020). 

 

MATERYAL VE METOD 

 

Metod 

Üstün özellikler gösteren ve araştırmada kullanılacak olan bakteriyel strainler; 3A, 3B, 58B, 

58C ve 63C’dir. Araştırmada kullanılacak olan strainler daha önce gerçekleştirilen arazi 

çalışmalarında izole edilmiştir. Strainler, Siirt yöresine ait farklı lokalitelerden izole edilen çok 

sayıda bakteriyel izolasyonun bulunduğu koleksiyondan üstün özelliklerine göre seçilmiştir. 

Bitki gelişimini teşvik eden bakteri strainlerinin izolasyonu için, çalışma alnında sağlıklı ve iyi 

geliştiği gözlemlenen bitkilerin 15 cm kök derinliğinden toprak numuneleri alınmıştır. 

Koleksiyonda yer alan strainlerin azot bağlama, fosfat çözme, ACC deaminaz aktivitesi 

gösterme ve siderofor üretim potansiyelleri Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi Tarla Bitkileri 

Laboratuvarında tespit edilmiştir. Toplanan bitki örneklerinin rizosferinden örneği temsil eden 

homojeniteye sahip 1 g toprak alınarak, 9 ml steril peptonlu su içeren tüplere konulmuştur. 

Hematolojik çalkalayıcıda 2 saatlik inkübasyonun ardından örneklerden seri dilüsyonlar 

hazırlanarak ve 3 farklı dilüsyondan 100’er µl süspansiyon alınarak N-free malat sukroz besi 

ortamına drigalski yardımı ile ekilmiştir. Ardından kültürler 26±2 °C’de 7-10 gün süre ile 

inkübe edilmiştir. Bu ortam üzerinde gelişen bakterilerin azot fiksasyon yetenekleri pozitif 

olarak değerlendirilmiştir. Ekim yapılan N-free malat sukroz besi yerleri üzerinde, farklı 

morfoloji sergileyen tek koloniler alınarak LB Agar besi yerine ekilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat 

inkübe edilmiştir. Saflığı kontrol edilen bakteri kültürleri LB broth + Gliserol besi yeri içeren 
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kültür tüplerine aktarılarak daha sonraki çalışmalar için -86 °C’de muhafaza edilmiştir. 

Strainlerin fozfat çözme kapasitelerinin belirlenmesi için Pikovskaya besi yeri kullanılmıştır. 

Öncelikle bakteri kültürleri LB agar besi yerine ekilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat inkübe edilmiştir. 

Ardından gelişen kültürlerden, iğne öze yardımı ile Pikovskaya besi yeri içeren petrilere ekim 

yapılmış ve 37±2 °C’de 6 gün inkübasyona bırakılmıştır. Etrafında zon oluşturan bakterilerin 

fosfat çözme yetenekleri pozitif olarak değerlendirilmiştir (Vaikuntapu ve ark., 2014). 

Strainlerin ACC deaminaz aktivitelerinin tespiti için, bakteri kültürleri LB agar besi yerine 

ekilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat inkübe edilmiştir. Ardından bakteri kültürleri 2 ml DF sıvı besi 

yerine inokule edilmiş ve 26±2 °C’de 24 saat inkübe edilmiştir. Daha sonra bu kültürler 8000 

g’de 5 dak santrifüjlenerek ve pellet DF sıvı besi yeri ile aynı şekilde iki kez yıkanmıştır. 

Yıkanan pellet 2 ml DF-ACC sıvı besi yeri içerisinde çözülerek 26±2 °C’de 24 saat inkübe 

edilmiştir. 2 ml DF-ACC sıvı besi yeri ise inokulasyon yapılmadan pararlel olarak inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyonun ardından her kültürden 1 ml alınarak 8000 g de 5 dak süre ile 

santrifüj edilmiş ve süpernatanttan 100 µl alınarak DF sıvı besi yeri ile 1 ml’ye tamamlanmıştır. 

Farklı konsantrasyonlarda (3 mM, 1,5 mM, 0,75 mM, 0,375 mM, 0,1875 mM, 0,09375 mM) 

ACC içeren DF sıvı besi yeri standart eğri oluşturmak için, streil DF sıvı besi yeri ise kör olarak 

kullanılmıştır. Oluşturulan çalışma solüsyonlarından 60 µl alınarak üzerine 120 µl ninhidrin 

solüsyonu eklenmiş ve kaynayan su banyosunda 30 dak bekletilmiştir. Som olarak soğumanın 

ardından, 570 nm’de absorbans ölçümü yapılmış ve strainlerin ACC deaminase üretme 

etkinlikleri belirlenmiştir (Li ve ark., 2011). Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü sebze gen 

kaynağı havuzunda bulunan ve kuraklığa tolerantlığı belirlemiş domates genotibi denemede 

bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. 

 

Metod 

Saflaştırılarak -86 °C’de muhafaza edilen strainlerin süspansiyonlarının hazırlanması işleminde 

besi ortamı için Nutrient Broth (NB) kullanılmıştır. Nutrient Agar (NA) besi ortamında 24 saat 

geliştirilerek muhafaza edilen bakteri strainlerinden öze yardımıyla alınan örnekler 100 ml NB 

içerisine inokule edilerek 30 ºC’de bir gece yatay çalkalayıcı ile (150 rpm/dk) inkübasyona 

bırakılmıştır. Elde edilen bakteri süspansiyonlarının konsantrasyonu steril saf su ile 

seyreltilerek ~108 CFU ml- olacak şekilde türbidimetre kullanılarak ayarlanmıştır (Sonkurt ve 

Çığ, 2019). Araştırmada kullanılacak olan tohumlar öncelikle tartılacak ve yüzey sterilizasyonu 

için etil alkol (%70) içerisinde 1 dakika ve ardından %10’luk NaOCl içerisinde 5 dakika 
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bekletilmiştir. Sterilizasyon sonrasında üç kez distile su ile yıkandıktan sonra steril 2 kat 

Whatman filtre kâğıdı arasına yerleştirilerek steril kabin içerisinde ve oda sıcaklığında 

kurutulmuştur. Hazırlanan bakteriyel süspansiyonlar 121 °C’de 20 dakika boyunca otoklavda 

(HIRAYAMA, HV-110L, Japan) steril edilen kapaklı balonjoje içerisine tohum:süspansiyon 

oranı 1:5 olacak şekilde ilave edilmiştir. Uygulama yapılacak olan ve önceden tartılmış 

tohumlar her bir bakteriyel süspansiyon için balonjojelere yerleştirilmiştir. Kapakları kapatılan 

balonjojeler çalkalayıcıya (WiseShake, SHR-2D, Germany) yerleştirilerek 80 rpm’de ve oda 

sıcaklığında (2±24 °C) 2 saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır (Darabi ve ark., 2014). Biyo 

priming uygulanan tohumlar steril filtre kâğıdı arasında 10-12 saat kurumaya bırakılmıştır. 

Kontrol grubundaki tohumlara hidropriming uygulanmış ve priming solüsyonu olarak saf su 

kullanılmıştır. Hidropriming uygulaması biyo priming uygulamasında ifade edildiği şekilde 

gerçekleştirilmiş ve tohumlar solüsyon içerisinde 12 boyunca bekletilmiştir (Farooq ve ark., 

2019). Hidropriming sonrasında tohumlar filtre kâğıtları arasında 10-12 saat kurutulmuştur. 

Tüm uygulamaların yapıldığı tohumlar aynı anda petrilere ekilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kurşun stresi altında domates fidelerinin çimlenme yüzdesi ve hızı ile fidelerin çeşitli gelişme 

özelliklerine bakterilerin etkileri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 1 incelendiğinde bakterilerin, sap kalınlığı, Çimlenme yüzdesi ile çimlenme hızı üzerine 

istatistiksel anlamda etki ettikleri görülmektedir. Diğer özelliklerde istatistiki anlamda bir 

farkın olmadığı belirlenmiştir. Bakteriler arasında KF63C kodlu bakterinin sap kalınlığına en 

iyi etki eden bakteri olduğu, KF3B kodlu bakterinin ise hem çimlenme yüzdesi hem de 

çimlenme hızına en yükse oranda olumlu etki eden bakteri olduğu saptanmıştır. Kurşun 

uygulamalarından ise sadece kök uzunluğu, kök sayısı ve çimlenme yüzdesinde istatistiksel 

anlamda fark tespit edilmiştir (Tablo 1). İnteraksiyon tablosu incelendiğinde, sap uzunluğu ile 

kuru ağırlık değerleri dışında kalan özelliklerin değerlerine bakteri x kurşun uygulamaları 

interaksiyonlarında istatistiki anlamda farkların olduğu görülmüştür.  KF3B kodlu bakterinin 0 

doz kurşun uygulaması ile olan interaksiyonun daha yüksek değerlere sahip olduğu, ikinci 

sırada ise KF3B x Pb1 interaksiyonun yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 1. Kurşun Stresi Altındaki Domates Fidelerinin Sap Uzunluğu, Kök Uzunluğu, Lateral Kök sayısı, Sap 

Kalınlığı,   Yaş ve Kuru Ağırlıkları, Çimlenme Yüzdesi ve Hızına Bakterilerin Etkileri 
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2,8 4,53  

0,00 0,04 AB 0,01 0,0006 13,61 

AB 
54,44 AB 

KF3B 2,2 4,04 0,22 0,03 B 0,06 0,0005 14,72 A 58,89 A 

KF63C 1,7 3,20 0,22 0,05 A 0,01 0,0008 11,67 B 46,67 B 

P Ö.D. Ö.D.  Ö.D. >0,05 Ö.D. Ö.D.    >0,05 >0,05 

P
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3,69 A 4,21 0,44 A 

0,04 0,06 0,0008 12,78 
51,11 

Pb1 1,94 B 3,82 0,00 B 0,04 0,01 0,0005 14,17 56,67 

Pb2 1,06 B 3,74 0,00 B 0,05 0,01 0,0006 13,06 52,22 

P 0,05  Ö.D. 0,05 Ö.D. Ö.D. Ö.D.  0,05 Ö.D. 
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Tablo 2. Bakteri ve Kurşun Uygulamaları Arasındaki İnteraksiyonlar 
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Çeşitli literatürlerde denememize sonuçlarına benzer sonuçlar bulunmuştur. Kurşun 

uygulamaları doz artışına paralel olarak kıvırcık salata bitkisinin biyomas, gövde ve kök boyu, 

yaprak alanı değerlerinde düşüşe neden olmaktadır. 300 ppm Pb uygulamasındaki SOD ve GR 

aktiviteleri, diğer uygulamalardan daha yüksek bulunmuştur. Antioksidatif enzim sisteminin 

salata bitkisinde kurşun stresine karşı korunmada oldukça etkin olduğu bildirilmiştir. Toprak 

üstü organların yaş ve kuru bitki ağırlıkları, kök ve gövde boyları, yaprak alanı gibi morfolojik 

özellikler bakımından değişen oranlarda azalmalar meydana gelmiştir. Şayet enzim aktivitesi 

belirlenmiş olsaydı bitkilerin antioksidatif savunma sistemlerini devreye sokmasından dolayı 

enzim aktivitelerinde artış da belirlene bilinecektir. Ancak bitkilerin bu tür ağır metallere karşı 

yaşamlarını düşük verimlilikle de olsa devam etmesi, bu enzim savunma mekanizmasının 

varlığına işarettir  (Sharma ve Dubey 2005; Kıran ve ark., 2015). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma sonucunda ACCD özelliği gösteren PGPB’lerin ağır metal stresi altındaki 

bitkilerin çimlenme ve gelişme aşamalarına olumlu etki ettiği ancak çalışmanın daha detaylı 

incelemelerle desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen veriler ışığında 

bitkilerin en hassas oldukları ilk gelişim aşamalarında ağır metallere karşı tepkilerinin bilinmesi 

ıslah çalışmalarında ve ağır metal kontamine topraklarda ağır metal stresinin önlenmesinde 

kolaylık sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Bitcoin ile Dow Jones Endeksi arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. 

Araştırılan veri seti Şubat 2014- Şubat 2022 yılları arasındaki aylık 97 gözlemden oluşmaktadır. 

Değişkenlerin doğal logaritması kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle birim kök test sınamaları, 

Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips Perron (PP) birim kök testleri ile yapılmıştır. 

Bitcoin birinci farkta, Dow Jones Endeksi ise seviye değerinde durağan çıkmıştır. Daha sonra 

aralarındaki uzun ve kısa dönem ilişkisi ARDL sınır testi ile sınanmıştır. ARDL sınır test 

sonuçlarına göre eşbütünleşme tespit edilememiştir. ARDL ilişkisine ait tanımsal testlerden 

elde edilen sonuçlara göre modelde otokorelasyon, model kurma hatası ve değişen varyans 

olmadığı ve modelin normal dağılım gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Son olarak, Toda-

Yamamoto Nedensellik testi analizi yapılmıştır. Nedensellik testi analiz sonuçlarına göre, 

Bitcoin’den Dow Jones Endeksine doğru nedensellik tespit edilmiştir.  Fakat, Dow Jones 

Endeksinden Bitcoin’e doğru bir nedensellik bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, ARDL, Toda-Yamamoto 
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BITCOIN AND DOW JONES 

INDEX WITH ARDL AND TODA-YAMAMOTO METHODS 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the relationship between Bitcoin and the Dow Jones Index. 

The researched dataset consists of 97 monthly observations between February 2014 and 

February 2022. The natural logarithm of the variables was used. In the research, firstly unit root 

tests were carried out with Augmented Dickey Fuller (ADF) and Philips Perron (PP) unit root 

tests. Bitcoin is at the first difference, while the Dow Jones Index is stable at the level value. 

Then, the long-and short-term relationship between them was tested with the ARDL bounds 

test. According to the results obtained from the descriptive tests of the ARDL relationship, it 

was concluded that there was no autocorrelation, model-building error, and changing variance 

in the model, and that the model showed a normal distribution. Finally, Toda-Yamamoto 

Causality test analysis was performed. According to the causality test results, causality from 

Bitcoin to Dow Jones Index has been determined. However, no causality has been found from 

the Dow Jones Index to Bitcoin.  

Keywords: Bitcoin, ARDL,  Toda-Yamamoto 
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1.GİRİŞ 

İnsanlar tarih boyunca alışveriş için farklı yöntemler kullanmıştır. İlk başlarda takas şeklinde 

gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, koşulların değişmesi ve teknolojinin gelişmesine bağlı 

olarak farklı şekilde yapılmaya başlanmıştır. Alışveriş için para, kredi kartı, online ödeme, sanal 

kartlar gibi bir takım değişik yöntemler kullanılmış ve devamında bu kullanım şekli günümüzde 

dijital para birimlerine kadar gelmiştir (Kılıç ve Çütcü, 2018, 235). Bu dijital para birimlerinden 

biride Bitcoin sanal para birimidir. 

2008 yılında Satoshi Nakatomo tarafından geliştirildiği öne sürülen Bitcoin, kriptografiye 

ilişkin mail grubuna bir bildiri gönderilmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu bildiride üçüncü bir tarafa 

ihtiyaç duymadan eşler arasında gerçekleştirilen elektronik işlemler bir sistem olarak 

tanımlanmıştır (Coinbase, 2022). 2009 yılından itibaren Bitcoine benzer bir çok kripto para 

birimi ortaya çıkmış ve her geçen gün sayıları artmıştır. Bitcoin ile popüler olan kripto paralar, 

temelde blok zincir olarak isimlendirilen bir bilgisayar yazılımından yada başka bir tabirle 

koddan oluşmakta ve bu bir yatırım aracı, kayıt tutma, izleme ve nakit transfer aracı olarak ifade 

edilmektedir. 

Bitcoin var olan sistemdeki paralar gibi taklit edilememesi, bölünememesi, transfer 

edilememesi, değişim aracı olması, değer saklayabilme özelliğine sahip olması ve homojen bir 

yapıya sahip olmasından dolayı tasarruf ve yatırım aracı olarak kullanılabilmektedir (Ateş, 

2016). Bu nedenle Bitcoin fiyatlarında meydana gelen değişimler yatırımcıların ilgisini 

çekerek, yatırımcıların daha fazla gelir elde etme isteklerini artırmıştır. Bu sebeple, Bitcoin 

fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalara paralel olarak işlem hacminde artışlar yaşanmıştır. 

Fiyatlarda meydana gelen oynamalardan dolayı kısa vadede al-sat ile gelirlerini artırmaya 

çalışan yatırımcılar, işlem hacmini artırmış ve oynaklığın fazla olmasına neden olmuşlardır. 

Bitcoin dijital varlığının, çeşitli endeks türleri ile yakından ilişkisi literatürde tartışılmaktadır. 

Bu endeks türlerinden biride hisse senedi endeksidir. Hisse senedi endeksi, yatırımcılar 

tarafından sıklıkla takip edilen endeks türüdür. Çünkü, hisse senedi endeksine bakılarak 

piyasanın genel durumu hakkında bilgi elde edilebilir ve elde edilen bu bilgi kullanılarak 

yatırımcı, yatırım stratejisini belirleyebilmektedir. Bu çalışmanın odak noktası Bitcoin ile hisse 

senedi arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaçla Bitcoin endeks fiyatının hisse senedi ile 

olan ilişkisi zaman serisi yöntemiyle analiz edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. 
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2.LİTERATÜR TARAMASI 

Bitcoin ilk ortaya çıktığında toplumun ilgisini çekmemiştir. Fakat, bu sanal para biriminin 

değerinin artması, işlem hacminin genişlemesi, bir yatırım aracı alternatifi olarak 

değerlendirilmesi sonucunda, Bitcoine olan ilgiyi artırmış ve Bitcoine yönelik yapılan 

araştırmalarda artış yaşanmıştır. Çalışmanın bu bölümünde Bitcoin ile diğer değişkenler 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara yer verilmiştir. 

Tablo1. Literatür Taraması 

Yazarlar Yöntem Dönem Sonuç 

Kılıç ve Çütcü 

(2018) 

Engle-Granger 

ve Gregory-

Hansen 

eşbütünleşme 

testleri ile Toda-

Yamamoto ve 

Hacker-Hatemi-J 

02.02.2012-

06.03.2018 

(Günlük Veri) 

Bitcoin ile BIST 100 endeksi 

arasında orta ve uzun vadeli bir 

eşbütünleşme ilişkisinin 

olmadığını, Toda-Yamamoto 

testine göre BIST 100 

endeksinden Bitcoin’e doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisinin 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Kanat ve Öğet 

(2018) 

VECEM, Granger 

Nedensellik 

Analizi 

01.01.2013-

26.01.2018 

(Günlük Veri) 

Bitcoin ile diğer ülke borsaları 

arasında uzun dönemli bir ilişki 

olmadığını ve Bitcoin sanal para 

biriminin Amerika ve Kanada 

borsalarının bir nedeni olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Dyhberg 

(2016) 
Garch Analizi 

19.07.2010-  

22 05.2015 

(Günlük veri) 

Bitcoin’in Finacial Times Stock 

Exchange endeksinde bulunan 

hisse senetlerine karşı bir koruma 

olanağının olması için altının 

piyasa riskinin minimize olması 

gerektiğini tespit etmiştir. 

Georgoula vd. 

(2015) 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

27.10.2014-   

12.01.2015 

(Aylık veri) 

Bitcoin fiyatlarının, S&P500 

endeksiyle negatif yönlü bir ilişki 

içerisinde olduğunu tespit 

etmiştir. Ayrıca S&P500 endeksi 

düştüğü anda, yatırımcıların hisse 

senedi satarak Bitcoin 

alabileceklerini ifade etmiştir. 

Zhu, Dickinson 

ve Li (2017) 
VEC Analizi 

2011-2016 

(Aylık veri) 

Tüketici fiyat endeksinin, Dow 

Jones endeksinin ortalamasının 

ve Amerikan doları endeksinin, 

Bitcoin fiyatları üzerinde negatif 

yönlü ve uzun vadeli bir etkisinin 

olduğunu, fakat altın fiyatlarının 

uzun vadede Bitcoin fiyatlarına 

bir etkisinin olmadığını tespit 

etmiştir. 
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Dirican ve 

Canöz 

(2017) 

Eşbütünleşme 

Testi 

24.5 2013-    

 05.11.2017 

(Aylık veri) 

Bitcoin ile ABD ve Çin borsaları 

endeksleri arasında eş 

bütünleşme ilişkisi tespit 

etmişlerdir. Bitcoin fiyatlarının 

Londra, Tokyo ve İstanbul 

piyasaları ile herhangi bir 

ilişkisinin olmadığını tespit 

etmişlerdir. 

Güleç, Çevik 

ve Bahadır 

(2018) 

Johansen Eş 

Bütünleşme Testi- 

Granger 

Nedensellik Testi 

03.2012-  

05.2018 

(Aylık veri) 

Bitcoin fiyatlarından BİST 100 

endeksine doğru bir nedensellik 

ilişkisinin olmadığını tespit 

etmişlerdir. 

Dere 

(2019) 

Granger 

Nedensellik Testi-

VAR Yöntemi 

16.07.2010-

16.05.2019 

(Günlük Veri) 

Dow Jones 30 ve Nikkei 225 

borsa endekslerinin Bitcoin 

fiyatlarından etkilendiğini tespit 

etmiştir. 
 

Bitcoin ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara bakıldığında çalışmaların 

bazılarında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilirken, bazılarında ise bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edilememiştir. Ayrıca, yapılan çalışmalara bakıldığında bir kısım araştırmacı Bitcoin 

fiyatlarından hisse senedi fiyatına doğru bir nedensellik tespit ederken, diğer bir kısım 

araştırmacılar ise aksini belirtmişlerdir.  

3.VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışmada Bitcoin ile Dow-Jones endeksi arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki ARDL ve 

Nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto (1995) analizleri ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan 

Bitcoin ve Dow-Jones endeksi değişkenine ait veriler investing.com’dan, alınmıştır. Çalışmada 

kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait kısaltma ve açıklamalar şu şekildedir: 

 

Tablo2. Değişkenlere ait açıklamalar 

Değişken Adı Değişkenin Kısaltma Adı Değişkenin Açıklaması 

Bitcoin LNBTC 

Dolar cinsinden Günlük 

kapanış fiyatları alınmıştır. 

Serinin doğal logaritması 

kullanılmıştır. 

Dow-Jones Endeksi LNDOW 

Hisse senedini temsilen 

alınmıştır. Serinin doğal 

logaritması kullanılmıştır. 
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Eşbütünleşme testleri, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığının test 

edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Literatürde çoğunlukla kullanılan Engle-Granger (1987) 

ve Johansen (1988) gibi eşbütünleşme testleri, seviyede durağan olmadıkları belirlenen iki 

değişkenin durağan bir bileşiminin olabileceğini ifade etmektedir.  

Toda-Yamamoto testi, bir vektör otoregresif (VAR) modelinin seviyede tahmin edilmesini 

içeren bir analizdir. Bu analiz tekniği, ilgili zaman serilerinin entegrasyon sırasının yanlış 

tanımlanması ve değişkenler arasında eş bütünleşme ile ilişkili olan riskleri en aza indiren bir 

yöntemdir (Amiri ce Ventelo, 2012, 543). Çalışmada kullanılan panel  ARDL denklemi şu 

şekilde formüle edilmektedir: 

∆BTC= 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖∆𝐵𝑇𝐶𝑚
𝑖=1 t-1+ ∑ 𝛽2𝑖∆𝐷𝑂𝑊𝑚

𝑖=0 t-1+ 𝛽3 𝐵𝑇𝐶𝑡−1 + 𝛽4 𝐷𝑂𝑊𝑡−1 + 𝜇t 

Formülde  ∆ birinci farkları, m uygun gecikme sayısını ifade etmektedir. Kısa ve uzun dönem 

ilişkisini ifade eden katsayılar belirtildikten sonra modelin uygunluğu için tanımsal testler 

yapılır. 

ANALİZ VE BULGULAR 

LNBTC ile LNDOW’a ait serilerin durağanlığı Geliştirilmiş Dickey - Fuller (ADF) ve Phillips 

Peron (PP) Birim Kök Testleri ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

 

Tablo 3. Birim Kök Test Sonuçları 

 
ADF Birim Kök Testi I(0) ADF Birim Kök Testi I(1) 

 Sabitli 
Sabitli ve 

Trendli 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trendli 

LNBTC 
-0.3537 

(0.9116) 

-3.1543 

(0.1006) 

-8.0746 

(0.0000)* 

-8.0396 

(0.0000)* 

LNDOW 
-0.6499 

(0.8532) 

-3.20985 

(0.0887)*** 

-10.8669 

(0.0000)* 

-10.8274 

(0.0000)* 

 PP Birim Kök Testi I(0) PP Birim Kök Testi I(1) 

 Sabitli 
Sabitli ve 

Trendli 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trendli 
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LNBTC 
-0.1287 

(0.9424) 

-2.7774 

(0.2093) 

-8.0855 

(0.0000)* 

-8.0515 

(0.0000)* 

LNDOW 
-0.4406 

(0.8967) 

-3.1027 

(0.1116) 

-11.1237 

(0.0000)* 

-11.0900 

(0.0000)* 

* %1 

**%5 

***%10 

-3.5006 

-2.8922 

-2.5832 

-4.0564 

-3.4573 

-3.1545 

-3.5006 

-2.8922 

-2.5831 

-4.0657 

-3.4616 

-3.1571 

ADF test sonuçlarına göre Bitcoin değişkenin birinci farkta durağan olduğu, Dow Jones 

Endeksinin ise seviye değerinde, sabitli ve trendlide %10 önem seviyesinde durağan olduğu ve 

birinci farkta %1 önem derecesinde birim kök içermediği sonucu elde edilmiştir. PP test 

sonuçlarına göre ise Bitcoin ve Dow Jones Endeksinin seviye değerinde birim kök içerdiği 

fakat, birinci farkta iki serininde %1 önem seviyesinde birim kök içermediği Tablo 3’ten 

anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.  F İstatistiği ve Kritik Değerler 

Model K M F İstatistiği Önem Düzeyi Alt Sınır  Üst Sınır 

ARDL 

(2,1) 
1 4 1.2312 

%1 3.725 4.43 

%5 4.94 5.73 

%10 6.84 7.84 

Not: M maksimum gecikme sayısını, K açıklayıcı değişken sayısını ifade etmektedir. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme olup olmadığının tespit edilebilmesi için F testi kullanılır. 

Hesaplanan F istatistiği çalışmada yer alan kritik değerlerle karşılaştırılır. Karşılaştırma 

yapıldığında, F istatistiğine ait değer alt ve üst kritik değerlerden büyük olduğunda 

eşbütünleşme vardır, kritik değerlerin altında olduğunda eşbütünleşme yoktur şeklinde yorum 

yapılır. 

Hesaplanan F istatistiği %1’deki kritik değerlerden küçük olduğu için Bitcoin ve Dow Jones 

Endeksi arasında ilgili dönemde eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır.  
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Tablo 5. Tanımsal Testler 

Oto korelasyon 

 

1.9396 

(0.3792) 

F istatistiği (Olasılık)  

 

1801.363 

(0.0000) 

Değişen varyans 

 

12.3706 

(0.8692) 

DW  

 
2.042622 

Normallik 

  

3.5603 

(0.1686) 

Ramsey  

 

0.0490 

(0.8252) 

ARDL testlerinin geçerli olup olmadığını sınamak için hesaplanan otokorelasyon, değişen 

varyans ve normallik test sonuçlarına bakıldığında, modelde değişen varyans ile oto korelasyon 

sorunlarının olmadığı tespit edilmiş ve modelin normal bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Çalışmada LNBTC ve LNDOW serileri arasında nedensellik ilişkisinin tespiti için Toda-

Yamamoto (1995) testi kullanılmıştır. Bu test yardımıyla VAR modelinin otokorelasyon (LM 

testi) ve değişen varyans (White testi) problemi incelenmiştir. Otokorelasyon test sonucuna 

göre modelin (0.8352) olasılık değeri ile otokorelasyon içermediği ve değişen varyans test 

sonucuna göre (0.1769) olasılık değeri ile değişen varyans problemini içermediği sonucu elde 

edilmiştir.  

Tablo 6. Toda-Yamamoto Nedensellik Test Sonuçları 

Nedensellik k dmax Kritik Değer Olasılık 

LNDOW→LNBTC 3 1 2.833019 0.4181 

LNBTC → LNDOW  3 1 9.901878 0.0194 ** 

Not: k=Optimum gecikme uzunluğu, dmax en yüksek bütünleşme derecesi ve ** ise %5 önem derecisini 

ifade etmektedir.  

Toda-Yamamoto Nedensellik Test Sonuçlarına göre Dow Jones Endeksinden Bitcoine doğru 

herhangi bir Granger nedensellik ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. Fakat, Bitcoin’den Dow 

Jones Endeksine doğru %5 önem seviyesinde Granger nedensellik ilişkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla Bitcoin ile Dow Jones Endeksi arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi 

olduğu sonucu elde edilmişti.  

SONUÇ 
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Teknolojinin gelişmesiyle yatırımcıların kararları da değişim göstermektedir. Nitekim 2008 yılı 

sonrası Bitcoin teknolojisi ile kripto para piyasası her geçen gün artış göstermektedir. Kripto 

para borsasında piyasa değeri en yüksek olan dijital varlık olarak Bitcoin ön plana çıkmaktadır. 

Bitcoinin çeşitli endeks türleri ile yakından ilişkisi çalışmalara konu olmuştur. Bu endeks 

türlerinden biride hisse senedi endeksidir. Hisse senedi endeksi, tasarruf sahipleri tarafından 

yakından takip edilen endeks türüdür. Çünkü, bu endeks türüne bakılarak piyasanın genel 

durumu hakkında bilgi elde edilebilir ve elde edilen bu bilgi kullanılarak yatırımcı, yatırım 

stratejisini belirleyebilmektedir.  Ayrıca, yatırımcılar portföylerini oluştururken hisse senedi 

borsalarını da takip etmektedirler.  

Aylık veriler kullanılarak Şubat 2014- Şubat 2022 dönemi için Bitcoin ile Dow Jones Endeksi 

arasındaki ilişki, ARDL Sınır Testi ve Toda-Yamamoto Nedensellik testleri kullanılarak 

incelenmiştir. ARDL Sınır test sonuçlarına göre, Bitcoin ile Dow Jones Endeksi arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı sonucu tespit edilmiştir. Nedensellik ilişkisi tespiti için Toda-

Yamamoto Nedensellik Testi analiz yapılmıştır. Nedensellik testi sonucuna göre Bitcoin’den 

Dow Jones Endeksine doğru %5 önem seviyesinde Granger nedensellik ilişkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. Yani, Bitcoin fiyatında meydana gelen değişimlerden hisse senedi fiyatları 

etkilenebilmektedir. Dolayısıyla yatırımcılar portföylerini oluştururken bu hususa dikkat 

edebilirler.  

Bu sonuçların; Dirican ve Canöz (2017), Zhu (2017) ve Georgoula (2015) yazarlarının 

çalışmaları ile farklılık oluşturduğunu, Kanat ve Öğet (2018), Kılıç ve Çütcü (2018) ve Dere 

(2019)  ‘nin çalışmalarıyla kısmen benzerlik taşıdığını söylemek mümkündür.  

Çalışmada kullanılan değişkenlere ek olarak, diğer ülke borsaları da eklenip kapsamlı bir 

çalışma yapılabilir. Ayrıca, Bitcoin’in diğer finansal göstergeler ile de ilişkisi incelenebilir.  
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ÖZET 

Uluslararası bir halk sağlığı sorunu olan Coronavirüs, hafif ila şiddetli semptomlar gösteren ve 

solunum sistemi rahatsızlıklarına neden olan bir virüstür. Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaletine 

bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan bu hastalık zamanla yayılarak 12 Mart 2020'de Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olmuştur. Covid 19 virüsü, 

anjiyotensin dönüştürücü enzime (ACE) 2 bağlanarak hedeflediği hücreleri istila ederek 

konakçı hücrede ACE2 ekspresyonunu modüle eder. Viral partikül üzerinde bulunan ve S 

proteininin parçalanmasına hizmet eden transmembran serin proteaz 2 (TMPRSS2), ACE2 ile 

birleşerek virüsün yayılmasını sağlar.  ACE2, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) 

ailesinin bir üyesidir ve solunum sisteminde yaygın olmakla birlikte kalp, karaciğer, böbrek 

gibi farklı organlarda da tespit edilmiştir. Bu araştırmada; Covid-19 enfeksiyonunun testis 

dokusu üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyan çalışmalar derlendi. Araştırmalar, erkeklerin 

virüse kadınlardan daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmalar, koronavirüse 

maruz kalan erkeklerde kısırlık, hipotalamik ve epifizyal disfonksiyon, bozulmuş seks hormonu 

profili ve testiküler atrofi gelişebileceğini göstermiştir.  Koronavirüs nedeniyle ölen pozitif ve 

negatif hastaların testis dokularındaki apoptoz insidansını yorumlamayı amaçlayan bir 

çalışmada, Covid 19 nedeniyle ölen hastaların testis örnekleri otopsiyle incelendi. Yapılan 

incelemede covid-19 enfeksiyonunun testis hücrelerinin yanı sıra seminifer tübül uzunluğunu, 

interstisyel dokuyu ve seminifer tübül hacmini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Testis 

örneklerinin mikroskobik değerlendirmelerinin yapıldığı çalışmalarda, COVID-19'un akut 

fazında spermatogenez sürecinin etkilenmediği, ancak seminifer tübüllerde önemli hasar ve 

Sertoli hücrelerinin şişmesi olduğu tespit edildi. Ayrıca Leydig hücre sayısında azalma, 

interstisyel ödem ve hafif inflamasyon (baskın T lenfositler) gözlendi. 

Sonuç olarak kovid-19 enfeksiyonunun özellikle ağır vakalarda testis dokusunda önemli 

hasarlara yol açtığı ve bunun infertilite başta olmak üzere birçok soruna yol açma potansiyeline 

sahip olduğu anlaşılmış ve yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler; Kovid-19, Testis Dokusu, Ace2 
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HISTOPATOLOGICAL EFFECTS OF COVID-19 INFECTION ON TESTICULAR 

TISSUE 

 

ABSTRACT 

Coronavirus, which is an international public health problem, is a virus that has mild to severe 

symptoms and causes respiratory system disorders. This disease, which emerged in Wuhan city 

of Hubei Province of China in December 2019, spread over time and caused a pandemic to be 

declared by the World Health Organization on March 12, 2020. The Covid 19 virus modulates 

the expression of ACE2 in the host cell by invading the cells it targets by binding to angiotensin 

converting enzyme (ACE) 2. Transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2), which is located 

on the viral particle and serves to break down the S protein, allows the virus to spread by 

combining with ACE2. ACE2 is a member of the renin-angiotensin-aldosterone system 

(RAAS) family, and although it is common in the respiratory system, it has also been detected 

in different organs such as the heart, liver, and kidneys. In this research; Studies revealing the 

harmful effects of covid-19 infection on testicular tissue were compiled. Studies have shown 

that men are more susceptible to being infected with the virus than women. In addition, studies 

have shown that men exposed to coronavirus may develop infertility, hypothalamic and 

epiphyseal dysfunction, impaired sex hormone profile and testicular atrophy. In a study aiming 

to interpret the incidence of apoptosis of testicular tissues of positive and negative patients who 

died due to coronavirus, testicular samples of patients who died due to Covid 19 were examined 

through autopsy. In the examination, it has been shown that covid-19 infection significantly 

reduces the seminiferous tubule length, interstitial tissue and seminiferous tubule volume as 

well as testicular cells. In studies where microscopic evaluations of testicular specimens were 

made, it was found that the spermatogenesis process was not affected in the acute phase of 

COVID-19, but significant damage to the seminiferous tubules and swelling of Sertoli cells. In 

addition, a decrease in the number of Leydig cells, interstitial edema and mild inflammation 

(predominant T lymphocytes) were observed. As a result, it has been understood that the covid-

19 infection causes significant damage to the testicular tissue, especially in severe cases, and 

this has the potential to cause many problems, especially infertility, and it has been seen that 

new research is needed. 

 

Keywords; Covid-19, Testicular Tissue, Ace2 
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GİRİŞ 

Uluslararası bir halk sağlığı sorunu olan Koronavirüs, hafif ila şiddetli semptomlar gösteren ve 

solunum sistemi rahatsızlıklarına neden olan bir virüstür. Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaletine 

bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan bu hastalık zamanla yayılarak 12 Mart 2020'de Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olmuştur (1). 

COVID-19’ da hastalığı geçiren bireyin yaşının fazla olması, diyabet veya kardiyovasküler 

hastalıklar benzeri kronik bir rahatsızlığının olması,  hastalığın nasıl geçirileceğine ya da kişinin 

hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmasıne sebebiyet veren etkenler olarak değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte hastalığın geçiren kişide ne şekilde seyredeceğini öngörmek mümkün 

görünmemektedir (2). 

Covid-19’un birçok organda nasıl tutulum yaptığı bilinmekle birlikte Testis tutulumu büyük 

ölçüde bilinmemektedir (3). 

Bu araştırmada; Covid-19 enfeksiyonunun testis dokusu üzerindeki zararlı etkilerini ortaya 

koyan çalışmalar derlendi. 

BULGULAR 

Kovid-19 ile alakalı yapılan çalışmalarda erkeklerin kadınlara göre virüs ile beraber enfekte 

olması konusunda daha duyarlı olduğu kaydedilmiştir (4). Bununla birlikte 

koronavirüsün maruz kalan erkeklerde infertiliteye yol açabildiği, hipotalamik ve epifiz 

disfonksiyonuna neden olduğu, seks hormonu profilinde bozulmaya neden olduğu ve testiküler 

atrofiyle sonuçlanabildiği  görülmüştür (5). Yapılan başka bir çalışmada ise covid-19 ile enfekte 

olmuş erkeklerin %19’unda testis torbası rahatsızlığı geliştiği tespit edilmiştir (6). Yine başka 

bir vakada sol tarafta yaygın olmak üzere ikili ağır testis ağrısı  tespit edilmiştir (7). Koronavirüs 

pozitifken hayatını kaybetmiş erkek hastalar üzerinde yapılan ve testis dokularındaki apoptozis 

düzeyini ölçmeyi amaçlayan bir araştırma yapılmıştır. Otopsi işlemi yapılan testis dokularında 

covid-19 enfeksiyonunun testis hücrelerinin yanısıra seminifer tübül uzunluğunu,  interstisyel 

dokuyu ve seminifer tübül hacmini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Araştırmaya göre Ace 

2,  Bax  ve Caspase 3 seviyelerinin anlamlı bir şekilde yükseldiği, buna karşın Bcl 2’nin düştüğü 

tespit edilmiştir (8). Yapılan sterolojik incelemede ise covid-19 hastalarının seminifer tübüllerin 

spermatogenezinde düşüklük saptanmıştır. Kontrol grubunda normal germinal epitelyum, testis 

interstisyel dokularla beraber normal seminifier tübüller gözlenirken Covid’e maruz kalmış 

hastalardaysa spermatogenesis kaybıyla ilişkili seminifer tübüllerde dejeneratif değişiklikler 

gözlenmiştir.  Covid grubu testis kesitlerinde spermatogenesis hücrelerinin eksikliği ve 
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seminifer tübüllerin ciddi harabiyeti tespit edilmiştir. Kontrol grubuyla kıyas edildiğinde covid 

hastarının seminifer tübüllerinin diğer gruba göre daha küçük olduğu, seminifer tübül ve 

interstisyel doku volümlerinin de kontrol grubuna nazaran anlamlı bir şekilde azaldığı tespit 

edilmiştir. Hücresel düzeyde covid-19 grubunda spermatogonia, primer spermatosit, spermatid, 

leydig ve sertoli hücreleri gibi toplam testis hücre sayısında kontrol grubuna göre anlamlı 

azalma gözlenmiştir (8). Bir başka çalışmada testis örneklerinin mikroskobik 

değerlendirmeleri, kovid-19'un akut fazında spermatogenez sürecinin etkilenmediğini 

göstermiştir. Ancak önemli seminifer tübüler hasar, sertoli hücrelerinin şişmesi, leydig 

hücrelerinin azalması, interstisyel ödem ve hafif inflamasyon (baskın T lenfositleri) 

gözlenmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan analiz esnasında spermatogenezin normal 

olmasına rağmen, sertoli ve leydig hücrelerindeki fonksiyonel değişikliklerin varlığı gelecekte 

testis hasarının oluşabileceği şeklinde yorumlanmıştır (9). Kovid-19'lu altı erkeğin otopsisinin 

başka bir moleküler ve morfolojik değerlendirmesinin yapıldığı bir çalışmada, bu hastalarda 

kontrollere kıyasla ciddi spermatogenez hasarı tespit edilmiştir. Viral RNA ve partiküllerin 

saptanmasına ek olarak, TMPRSS2 ve Ace 2'nin değerlendirilmesi bu çalışmada da 

doğrulanmıştır. Ayrıca histopatolojik değerlendirmelerde farklı lökositlerin (örneğin, CD68 

makrofajlar, CD3 T hücreleri, CD20, B hücreleri, CD38 plazma hücreleri ve HLA-DR miyeloid 

hücreleri) infiltrasyonu gözlenmiştir (10). 

 

TARTIŞMA 

Memeli spermatogenezi, spermatogonyal kök hücrelerin (SSC'ler) kendini yenilemesi ve 

farklılaşmasıyla desteklenen, koordineli ve dinamik bir hücre farklılaşma sürecidir. Testis 

seminifer tübüllerinde özel bir niş mikro-ortamda sıkı bir şekilde kontrol edilir. Sertoli 

hücreleri, tübüllerdeki tek somatik hücre tipidir ve parakrin sinyal yoluyla spermatojenik hücre 

farklılaşmasını kontrol etmek için spermatojenik hücrelerle doğrudan etkileşime girer (11) 

Leydig'in interstisyel hücreleri seminifer tübüllere bitişiktir ve spermatojenik hücre 

farklılaşmasını desteklemek için lüteinize edici hormonların varlığında testosteron üretir. Erkek 

germ hücrelerindeki veya bu destekleyici somatik hücrelerdeki fonksiyonel anormallikler, 

spermatojenik yetmezliğe ve erkeklerde infertiliteye neden olur (12). Anjiyotensin dönüştürücü 

enzim 2 (ACE2) kovid-19 virüsünün, hedeflediği hücrelere girişini kolaylaştırır ve 

enfeksiyonun başlamasına katkı sağlar. Virüsün Ace2 ile birleşmesine viral partikül üzerinde 

bulunan ve S proteinini parçalamaya yarayan transmembran serin proteaz 2 (TMPRSS2) ile 
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katepsin aracılık eder (13). Ace2’nin testis içindeki değişik hücrelerde (leydig hücreleri, sertoli 

hücreleri gibi) ve hücre yüzeylerindeki varlığı virüsün direkt enfeksiyon riskini 

artırdığını  göstermektedir. Virüs Ayrıca sitokin fırtınası boyunca testisleri 

etkilemektedir.  Buna ilaveten harabiyete uğramış Leydig hücreleri boyunca hypothalamic–

pituitary–testicular (HPT)’nin eksen düzensizliğinin ve hipotalamusun önemi göz önüne 

alınmalıdır (14). Buna ek olarak Antiviral kullanımı ve bağışıklık düzenleyici terapi de testis 

fonksiyonları için zararlı olabilir (15). Spermatogoniya, leydig hücreleri ve sertoli hücrelerinde 

Ace2 varlığı tespit edilmiştir (15). Yapılan bir çalışmada kontrol grubuna kıyasla kovid-19 

grubunda Ace2'nin testis hücrelerinde sporadik olarak eksprese edildiğini ve leydig 

hücrelerinde güçlü bir şekilde eksprese edildiğini göstermiştir. Çalışmada Ace 2’nin Sertoli 

hücreleri, spermatogonia, primer spermatositler ve spermatidlerde daha az eksprese olduğu 

görülmüş, sertoli hücre sitoplazması tarafından kaplandıkları için bunların değerlendirilmesi 

zor olmuştur. Bununla birlikte, kovid-19 ve kontrol numuneleri arasında Ace 2 ifadesinde 

belirgin bir fark gözlenmemiştir (8). Luteinize edici hormon (LH)/testosteron ve folikül uyarıcı 

hormon (FSH), testis fonksiyonlarını kontrol eden temel endokrin faktörlerdir (16). Yapılan 

çalışmalarda Covid-19 ile enfekte olmuş hastalarda serum lüteinize edici hormonun (LH) arttığı 

gösterilmiştir. Buna karşılık, orta ila şiddetli kovid-19'lu 81 erkek vakanın incelendiği bir 

çalışmada testosteron/LH oranı ve folikül uyarıcı hormon (FSH)/LH oranının önemli ölçüde 

azaldığı tespit edilmiştir. Kovid-19 hastaları ve kontrol gruplarının serum testosteron 

düzeylerinde fark gözlenmemiştir (17). Yapmış olduğumuz derleme erkeklerin virüse 

kadınlardan daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmalar, koronavirüse maruz kalan 

erkeklerde infertilite, hipotalamik ve epifizyal disfonksiyon, bozulmuş seks hormonu profili ve 

testiküler atrofi gelişebileceğini göstermiştir. Kovid-19 enfeksiyonunun testis hücrelerinin yanı 

sıra seminifer tübül uzunluğunu, interstisyel dokuyu ve seminifer tübül hacmini önemli ölçüde 

azalttığı gösterilmiştir. seminifer tübüllerde önemli hasar ve sertoli hücrelerinde şişme olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca leydig hücre sayısında azalma, interstisyel ödem ve hafif inflamasyon 

(baskın T lenfositler) gözlenmiştir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak covid-19 enfeksiyonunun özellikle ağır vakalarda testis dokusunda önemli 

hasarlara yol açtığı ve bunun infertilite başta olmak üzere birçok soruna yol açma potansiyeline 

sahip olduğu anlaşılmıştır. Testis dokusunda ve testis dokusunu etkileyen hormonların salındığı 

organ ve dokularda yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmüştür. 
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ÖZET 

Yumak, ılıman ve serin iklim koşullarını seven, erozyona yatkın, atıl ve kıraç toprakların 

değerlendirilmesi ve hayvansal üretimin yem ihtiyacını karşılaması açısından son derece 

önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada altı farklı yumak türüne ait bazı fiziksel özellikleri (şekil-

boyut, yüzey alan, ortalama aritmetik ve geometrik çap, küresellik ve bin tane ağırlığı) 

belirlenmiştir. Çalışma, 2021 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında 

yürütülmüştür. Elde edilen verilere göre yumak türlerinin genel olarak uzun tohum yapısına 

sahip olduğu ortalama 5.519 mm uzunluk, 1.033 mm genişlik, 4.100 mm2 yüzey alana ve 1.119 

g bin tane ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu araştırma ile yumak bitkisine ait 

tohumların uygun alet ve makine kullanımı ile arazilere ekimi ile mer’a arazilerinde oluşan yer 

yer seyrelme ya da boşalan yerlerin yeniden tohumlanması ve tamamlanması işlemlerinde 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Festuca L., Yem Bitkileri, Tohum Özellikleri 
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INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL CHARACTERISTICS OF FESTUCA 

SPECIES 

 

 

 

ABSTRACT 

Festuca has a very important place in terms of making use of inert and barren soils prone to 

erosion, loving temperate and cool climatic conditions, and meeting the feed needs of animal 

production. In this study, some physical properties (shape-size, surface area, average arithmetic 

and geometric diameter, sphericity and thousand grain weight) of six different types of festuca 

were determined. The study was carried out in the laboratories of the Faculty of Agriculture of 

Bingol University in 2021. According to the data obtained, it was determined that the festuca 

species generally have a long seed structure, with an average length of 5.519 mm, a width of 

1.033 mm, a surface area of 4.100 mm2 and a thousand grain weight of 1.119 g. With this 

research, it was aimed to evaluate the seeds of the festuca plant in the processes of planting the 

seeds of the festuca plant in the fields with the use of appropriate tools and machinery, and in 

the reseeding and completion of the places that occur in the pasture lands. 

 

Keywords: Festuca L., Forage Crops, Seed Properties 
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GİRİŞ 

Dünyanın ılıman ve serin bölgelerine yayılmış olan yumaklar (Festuca) cinsine ait yaklaşık 100 

kadar tür bulunmaktadır. Bu türlerin bazıları tek yıllık bazıları ise çok yıllıktır (Gençkan, 1983; 

Soya vd., 2004). Türler arasında çeşitli karakterler açısından oldukça büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Çok yıllık olan türlerin çoğunluğu yem değeri bakımından kaliteli bitkilerdir 

(Elçi, 2005; Geçit vd., 2018). 

Yeşil alan tesisinde yaygın olarak kullanılan kırmızı yumak (Festuca rubra L.), ince yapraklı, 

alçak boylu ve çim kalitesi yüksek bir bitki türü olup, gölgeye dayanıklıdır. Köksap gelişimi ve 

kromozom sayılarına göre üç varyetesi bulunmaktadır. Bu varyetelerden birisi olan köksaplı 

(rizomlu) kırmızı yumak (Festuca rubra L. subsp. rubra) Avrupa’nın doğal bir bitkisi olup yeşil 

alanlarda en çok kullanılan türdür. Çok kısa rizomlara sahip ve ekimden sonra çıkışı biraz yavaş 

olan rizomlu kırmızı yumak, esas olarak tohumla üretilmektedir (Avcıoğlu, 1997). Bir diğer 

varyete olan rizomsuz kırmızı yumak (Festuca rubra L. subsp. commutata) ise isminden de 

anlaşılacağı üzere rizom içermeyen yumak yaşam formuna sahip bir türdür. Tohumla üretimi 

yaygın olan bu tür, ince yapılı ve dik gelişmekte, yaprakları çok narin ve kardeşlenmesi fazla 

olduğu için sık bir çim örtüsü oluşturmaktadır (Açıkgöz, 1994). Son yıllarda önemle durulan 

kırmızı yumak varyetelerinden birisi de narin kırmızı yumak (Festuca rubra L. subsp. 

trichophylla)’tır. Kısa köksapları ile yeşil alan boşluklarını ve yıpranan alanları hızla 

kapatabilen narin kırmızı yumak kış aylarında iyi bir renk oluşturabilme yeteneğinde olan bir 

türdür (Avcıoğlu, 1997). 

Çok yıllık ve yaprakları çok sık yumak oluşturan koyun yumağı (Festuca ovina L.) çok küçük 

tohumlara sahiptir. Kurağa ve soğuğa dayanan, olumsuz toprak şartlarında bile yaşayan koyun 

yumağı, ülkemizde aşırı otlatılan meraların çöl haline gelmesini engelleyen önemli bir yem 

bitkisidir (Elçi, 2005). Tüm Avrupa’da doğal olarak bulunan kamışsı yumak (Festuca 

arundinacea Schreb.), geniş bir uyum yeteneğine sahip olup en verimli türlerden birisidir. 

Festuca türleri içerisinde en büyük tohumlara sahip olan kamışsı yumak, derin kök yapısı ve 

kuraklığa dayanıklılığı nedeni ile toprak tutucu ve erozyon önleyici bitki olarak 

değerlendirilmektedir. Kamışsı yumak soğuk olmayan bölgelerde yeşil alan bitkisi olarak da 

kullanılmaktadır (Açıkgöz, 2021). Doğal yayılma alanı nemli çayırlar ve meralar ile ıslak 

alanlar olan çayır yumağı (Festuca pratensis Huds.), hayvanlar tarafından sevilerek 

otlanmasından dolayı iyi bir mera bitkisidir. Koyun yumağı ve kırmızı yumak türlerinden daha 
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iri tohumlara sahip olan çayır yumağı, serin ve yağışlı koşullarda yeşil alan bitkisi olarak da 

kullanılmaktadır (Ayan ve Acar, 2009). 

Bazı türlerinin tohumlarının küçük olması nedeniyle Festuca türlerinin ekiminde çok iyi 

hazırlanmış bir tohum yatağı gerekmektedir. Toprak yapısı ve nem durumuna göre 0.5-2.0 cm 

arasında derinliğe ekilmesi gereken Festuca türlerinde ekimden sonra toprağın bastırılması 

çıkış oranını arttırmaktadır (Açıkgöz, 2021). 

Kıraç ve erozyona yatkın toprakların korunmasında önemli rol oynayan yumak ve türlerine 

(Geçit vd., 2018) ait yaygın olarak üreticiler tarafından da tercih edilen altı türüne ait bazı 

fiziksel özellikler incelenmiştir. Çalışma sonunda elde edilecek olan verilerin, özellikle yumak 

ekiminde uygun alet, makine ve sistemlerin seçimi ile gerekli koşullarda tasarımı yapılacak 

makinelerin ekici düzenlerinin saptanmasında fayda sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca arazi 

yapısı, iklim koşulları göz önüne alınarak arazilerde yaşanılan yer yer boşalmaların olduğu 

kısımların yeniden tohumlanması aşamasında uygun mekanizasyon çalışmalarının 

gerçekleştirilmesinde bu verilerin değerlendirilmesi ön görülmektedir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma, 2021 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait laboratuvarlarında 

yürütülmüştür. Çalışmada altı farklı yumak türüne (Festuca arundinacea Schreb., Festuca 

rubra L. subsp. commutata, Festuca rubra L. subsp. rubra, Festuca ovina L., Festuca pratensis 

Huds. ve Festuca rubra L. subsp. trichophylla) ait tohumların bazı fiziksel özellikleri 

incelenmiştir. Tohumlar Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden temin 

edilmiştir. Tohumların uzunluk (mm), genişlik (mm), yüzey alan (mm2), ortalama aritmetik ve 

geometrik çap (mm), küresellik ve bin tane ağırlıkları (g) belirlenmiştir (Dumanoğlu vd., 2021). 

Her bir tohum türünden 100’er adet rastgele seçildikten sonra kendine ait yazılımı olan stereo 

mikroskop (Nikon SMZ 745T) altında uzunluk, genişlik ve yüzey alan değerleri ölçülmüştür 

(Dumanoğlu vd., 2022). Buradan elde edilen veriler, yapılan araştırmalar sonucunda saptanan 

formüller yardımı ile bu tohumlara ait ortalama aritmetik ((L+W)/2) ve geometrik çap 

((L*D^2)^1/3) ile küresellik (Do/L) değerleri saptanmıştır (L: Tohuma ait uzunluk değeri (mm) 

W: Tohuma ait genişlik değeri (mm), D:Ortalama aritmetik çap (mm); D0: Ortalama geometrik 

çap (mm)) (Mohsenin, 1970; Alayunt, 2000; Kara, 2012). Ayrıca her bir yumak türüne ait 

tohumlar rastgele örneklenerek dörder tekrarlı olacak şekilde 0.001 g hassas terazi de tartılarak 

bin tane ağırlıkları belirlenmiştir (Dumanoğlu ve Geren, 2020). Araştırmada elde edilen veriler 
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(üçer tekrarlı) SPSS v.22 istatistik paket programına aktarılarak p<0.05 önemlilik düzeyinde 

TUKEY testi uygulanarak gruplandırılmıştır.  

 

Çizelge 1. Tohumların geometrik ve şekil özelliklerine göre sınıflandırılması (Yağcıoğlu, 2015) 
Geometrik özelliklerine göre tohumlar Tane genişliği/Tane uzunluğu (b/a) (mm) 

Uzun <0.6 

Orta 0.6 – 0.7 

Kısa > 0.7 

Şekil özelliklerine göre tohumlar Uzunluk (a), Genişlik (b), Kalınlık (c) (mm) 

Yuvarlak a ≈ b ≈ c 

Oval a/3 < b ≈ c 

Uzun c < b < a/3 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada altı farklı yumak türüne ait tohumlar incelenmiştir. Beyaz ve tonları ile gri 

tonlarında olan tohumlardan (Soya ve ark., 2004) elde edilen verilere göre, tohumların ortalama 

5.519 mm uzunluk, 1.033 mm genişlik, 4.100 mm2 yüzey alan, 3.276 mm aritmetik çap, 14.964 

mm geometrik çap, 10.263 küresellik ve 1.119 g bin tane ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 2).  

Yumak türlerine ait tohumlar içerisinde en uzun F. pratensis (6.265 mm) en kısa F. ovina (4.476 

mm); en geniş F. arundinacea (1.44 mm) en dar F. subsp. commutata (0.878 mm); yüzey alan 

açısından ise F. arundinacea (6.660 mm2) öne çıkarken F. ovina (2.843 mm2) diğer türlerin 

gerisinde kalmıştır. Ortalama aritmetik çap bakından F. arundinacea (3.832 mm) en yüksek, F. 

ovina (2.680 mm) en düşük;  geometrik çap açısından F. arundinacea (31.249 mm) en yüksek, 

F. ovina (11.135 mm) en düşük; küresellik bakımından ise F. pratensis (4.845) en yüksek, F. 

ovina (2.422) en düşük yumak türü olarak hesaplanmıştır. Yumak türlerini bin tane ağırlıkları 

bakımından karşılaştırdığımızda, F. aurundiacea (1.942 g) en ağır, F. rubra comonutata (0.639 

g) en hafif tohumlar olarak tartılmıştır (Çizelge 2). Soya ve ark. (2004) yumak tohumlarının 

kavuzlu olanlarının yaklaşık 5mm uzunluk, 1.2-1.6 mm genişlikte, bin tane ağırlıklarını ise 2-

2.2 g arasında olduğunu belirtmişler, Geçit ve ark. (2018) ekim için dekara yaklaşık 1-1.5 kg 

tohum önermişlerdir. Çalışmada ölçülen değerler ile belirtilen bu veriler örtüşmektedir.  Genel 

olarak yumak türlerine ait tohumların ölçülerine göre şekil ve geometrik özelliklerine 

bakımından uzun tohumlar olduğu saptanmıştır.   

Yumak tohumlarını istatistiki açıdan incelenen fiziksel özellikler bakımından, F. arundinacea 

ve F. pratensis türlerinin diğer türlere göre ön plana çıktığı, F. rubra subsp. commutata ve F. 
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ovina türlerinin ise genel olarak diğer yumak türlerine göre daha az etkin olduğu yapılan 

gruplandırma sonucunda ortaya çıkmıştır (Çizelge 2).  

Çizelge 2. Yumak türlerine ait bazı fiziksel özellikler 

Yumak Türleri 
Uzunluk 

(mm) 

Genişlik 

(mm) 

Yüzey 

alan 

(mm2) 

Ortalama 

aritmetik 

çap (mm) 

Ortalama 

geometrik 

çap (mm) 

Küresellik 

Bin tane 

ağırlığı 

(g) 

F. arundinacea 6.221a 1.444a 6.660a 3.832a 31.249a 3.249a 1.942 

F. rubra subsp. 

comonutata 
5.298b 0.878e 3.123d 3.088c 17.720c 3.229c 0.639 

F. rubra subsp. 

rubra 
6.080a 0.927cd 3.774c 3.504b 26.064b 4.153b 1.036 

F. ovina 4.476b 0.883de 2.843d 2.680d 11.135d 2.422d 0.859 

F. pratensis 6.265a 1.334a 6.318b 3.800a 30.782a 4.845a 1.581 

F. rubra subsp. 

trichophylla 
6.066a 0.949b 3.913c 3.508b 25.844b 4.152b 0.838 

Ortalama 5.519 1.033 4.100 3.276 14.964 10.263 1.119 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada üreticiler tarafından yaygın olarak değerlendirilen altı farklı yumak (Festuca L.) 

türlerine ait tohumların bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Özellikle arazilerin erozyon 

kontrolünde ve hayvansal üretim için son derece önemli bir yere sahip olan yem bitkilerinin 

tohumların ait özelliklerin saptanması, geniş ve atıl durumda olan ya da kıraç özellikteki 

arazilerin değerlendirilmesine mekanizasyon yardımı ile ekim işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

açısından katkı sağlamaktadır. Böylelikle hayvansal üretimde besin kaynağına ulaşmada 

yaşanılan güçlüklerinde önüne geçileceği ön görülmektedir. Ayrıca, mer’a alanlarının doğru bir 

şekilde değerlendirilmemesinden kaynaklanan yer yer azalma, seyrelme ya da boşalma gibi 

karşılaşılan olumsuz koşulların da önüne geçilmesinde bu verilerden fayda sağlanacaktır. Bu 

çalışmada incelenen yumak türleri üreticiler tarafından da tercih edilmektedir. Elde edilen 

veriler yardımı ile uygun alet, makine ve sistemleri kullanılarak hedeflenen rekoltede ürüne 

ulaşılmasında, üretim ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanmaması durumunda da yeni 

yapılacak makine tasarımlarına öncü olması hedeflenmiştir.  
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ÖZET 

Bu araştırmada okul öncesi öğremenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarının bazı 

değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma 

modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul iline bağlı 

anaokullarında görev yapan 178 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerden elde edilen verilerin analizinde ANOVA ve t testi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lisansüstü öğrenim düzeyine sahip olan, özel okullarda 

görev yapan, 16-20 yıl arası hizmet yılına sahip olan ve sanat eğitimi alan öğretmenlerin 

okullarda verilen sanat eğitimine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Bu 

bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sanat eğitimine yönelik geniş çaplı eğitimler 

düzenlenmesi öğretmenlerin sanata yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkı sunabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmeni, Sanat Eğitimi 
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EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS ART 

EDUCATION 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the attitudes of pre-school teachers towards art education 

in terms of some variables. In the research, scanning model, one of the descriptive research 

models, was used. The study group of the research consists of 178 preschool teachers working 

in kindergartens in Istanbul. Personal Information Form and Attitude Scale towards Art 

Education were used as data collection tools in the research. ANOVA and t test were used in 

the analysis of the data obtained from the teachers in the study. As a result of the research, it 

has been determined that teachers who have a graduate education level, work in private schools, 

have 16-20 years of service and receive art education have a positive attitude towards art 

education given in schools. In this context, organizing large-scale trainings on art education 

within the Ministry of National Education can contribute to teachers' positive attitudes towards 

art. 

Keywords: Child Development, Preschool Teacher, Art Education 
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GİRİŞ 

Temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı yaşama hazırlık süreci olan yaşamın ilk altı yılı kritik bir 

dönemdir. Aynı zamanda beyin gelişiminin de özellikle ilk üç yaşta büyük ölçüde tamamlandığı 

bir dönem olması nedeniyle bu süreçte zengin çevresel uyaranlarla çocuğu buluşturmak 

çocuğun bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır 

(Aral ve Sağlam, 2016). Bu bağlamda başta aileler olmak üzere çocuğun bakımı ve eğitimi ile 

ilgilenen tüm bireylerin çocuğun gelişim dönemlerini, bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını 

bilmesi büyük önem taşımaktadır. Çocukların gelişimsel süreçlerinde, bilişsel, fiziksel, motor, 

dil, sosyal, duygusal, ahlak ve cinsel gelişimleri kadar, entelektüel ve estetik gelişimlerinin de 

desteklenmesi gerekmektedir (Deniz ve Aral, 2014).  

Ülkemizde çağdaş eğitim anlayışı çocukların ilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi, var olan 

yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı, yeni beceriler kazanmalarını, bilim teknik ve sanat 

alanlarında kendilerini geliştirebilmelerini hedeflemektedir. Bu bakımdan sanat eğitimi çağdaş 

eğitim uygulamaları içinde önemli bir yere sahiptir (Aral, 1999). Çocuklar kendilerini ifade 

ettikleri ölçüde gelişmekte ve bu bağlamda sanat, çocuğun kişilik gelişimine büyük katkı 

sağlamaktadır (Kaya, 2014) Bireyin yeteneğinin, yaratıcılığının gelişmesini en yüksek seviyeye 

ulaştırmak, kişiye duygu, düşünce ve fikirlerini anlatmada estetik bir yapı kazandırmak, için 

yapılan tüm eğitim çalışmaları “sanat eğitimi” olarak tanımlanmaktadır (Boğa,1987). Okul 

öncesi dönemde sanat eğitimi alan ve almayan çocuklar arasında farklılıklar görülebilmektedir 

(Koray, 2008). Bu bağlamda entelektüel ve estetik gelişime katkı sağlayabilmek için doğru 

uyaranların okul öncesi dönem çocuğuna öğretmeni tarafından erken yaşta verilmesi çocuğun 

gelişimine olumlu yönde katkı sağlamaktadır (Nacak ve ark., 2020). 

Çocuğun temel eğitime başladığı güne kadar olan zamanı kapsayan ve çocukların ileriki yaşamı 

için kritik rol oynayan, sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel, dil, ahlak ve cinsel gelişimlerinin 

sistemli bir ortamda gelişmesini sağlayan, kişiliğin şekillendiği eğitim ve gelişim süreci olan 

okul öncesi eğitimde sanat eğitimi önemli bir yer tutmaktadır (Caprara, Barbaranelli, Steca ve 

Malone, 2006). Çocukların üretken, yaratıcı ve uyumlu olmalarında sanat eğitimi olumlu yönde 

katkı sağlamaktadır (Aral, 2014; Can Yaşar ve Aral, 2014). Bu nedenle çocuğu tüm yönleriyle 

destekleyen okul öncesi öğretmenlerinin bilgi, beceri ve tutumları çocuğun sağlıklı gelişimi 

açısından büyük önem taşımaktadır (Piştav Akmeşe ve Kayhan, 2017). Alan yazında yapılan 

araştırmalar incelendiğinde öğretmenlerin sanat eğitimi konusunda ihtiyaç duydukları donanım 

ve uygulama konularında kendilerini yeterli hissetmedikleri belirlenmiştir (Akbulut, 2013; 
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Bahar, 2011; Novakic, 2015; Özkut ve Kaya, 2012; Özler, 2009). Ek olarak yapılan bazı 

araştırmalarda da okul öncesi dönem çocuğunun aldığı sanat eğitiminin çocuğun kendini daha 

iyi ifade etmesine katkı sağladığı belirlenmiştir (Dağal ve Şallı, 2014; Özalp, 2009). Bu 

bağlamda okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumları ne kadar olumlu 

olursa, çocuğa keşfetmesi için yeni fırsatlar sunabilme imkânının da o kadar fazla olacağı 

düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin sanat 

eğitimine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarında öğrenim 

düzeylerinin, görev yapılan okul türünün, hizmet yılının ve sanatla ilgili eğitim alma 

durumunun etkili olup olmadığını belirlemek hedeflenmiştir.  

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama süreci ve 

verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel analizine yer verilmiştir.  

Araştırma Modeli 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.  Tarama modeli birbirini etkileyebileceği düşünülen 

değişkenlerin karşılaştırılmasına imkân sağlayan araştırma modelleridir (Büyüköztürk, 2012). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bulunan anaokullarında görev yapan 178 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kartopu örnekleme yöntemi 

kullanılmış olup çalışmaya gönüllü olarak 178 öğretmen katılmıştır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin %82’sinin lisans ve %18’inin lisansüstü öğrenim düzeyinde olduğu; 

%77,5’inin kamu, %22,5’inin özel sektörde çalıştığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin 

%16,’ünün 0-5 yıl, %19,7’sinin 6-10 yıl, %29,88’inin 11-15 yıl, %34,3’ünün 16-20 yıl kıdeme 

sahip oldukları; öğretmenlerin %62,4’ünün daha önceden sanat eğitimi hakkında eğitim aldığı, 

%37,6’sının ise almadığı belirlenmiştir.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” ve “Sanat Eğitimine Yönelik Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır.  

Genel Bilgi Formu: Öğretmenlerin öğrenim düzeyi, çalıştığı kurumu, hizmet yılı ve sanat 

eğitimine yönelik eğitim alma/almama durumları hakkında bilgi almaya yönelik hazırlanan bir 

formdur. 

1005



 

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 

                        21-23 March 2022 

                        SIIRT,  TURKEY 

 

 

Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Aykanat (2018) tarafından geliştirilen ölçek 23 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli likert tipi  ve dört alt boyuttan oluşan bir ölçektir. Ölçeğin 

Cronbach Alpha katsayısı "sanattan hoşlanma ve sanatın katkısı alt boyutu için 0,94; sanata 

yönelik olumsuz tutumlar alt boyutu için 0,95; iletişim artırıcı rolü alt boyutu için 0,89 ve 

önemlilik rolü alt boyutu için 0.81“ olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre ölçeğin iç 

tutarlılığı ve katsayısı son derece yüksektir.   

Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri salgın bir hastalık olan Covid19 nedeniyle Google Form aracılığı ile online 

ortamda toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kartopu yöntemi ile e-

posta ve sosyal medya hesapları üzerinden öğretmenlere ulaştırılmıştır.  Araştırma verileri 

Ocak-Şubat 2022 tarihleri arasında toplanmıştır.   

Verilerin Analizi 

Veriler SPSS programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan kolmogrov smirnov testi 

sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05).  Bu nedenle verilerin 

analizinde parametrik olan istatistiksel tekniklerden t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde %95 (p<0,05) güven aralığı kullanılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmanın bu bölümünde öğretmenlerin sanat eğitimine yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak 

amacıyla ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmenlerin öğrenim düzeyine göre sanat eğitimine yönelik tutumlarına ait puan 

ortalamaları ve t testi sonuçları (n: 178) 

 
Öğrenim 

düzeyi 
n Ort. ss t sd p 

Sanattan Hoşlanma 

ve Sanat Eğitiminin 

Kişiye Katkısı 

Lisans 146 45,3767 4,01057 

-5,788 176 ,000 
Lisansüstü 32 49,5313 1,24394 

Sanata Yönelik 

Olumsuz Tutumlar 

Lisans 146 32,8699 3,21476 
-,839 176 ,403 

Lisansüstü 32 33,3750 2,39287 

İletişim Artırıcı Rolü 
Lisans 146 13,2192 1,37712 

-4,144 176 ,000 
Lisansüstü 32 14,2813 ,95830 

Önemlilik Rolü 
Lisans 146 12,7877 1,58532 

-3,145 176 ,002 
Lisansüstü 32 13,7188 1,14256 

Sanat Eğitimine 

Yönelik Tutum 

Lisans 146 104,2534 8,29691 
-4,422 176 ,000 

Lisansüstü 32 110,9063 3,92148 

 

Tablo 1 incelendğinde, okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarının 

öğrenim düzeyine göre bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz 
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sonucunda sanata yönelik olumsuz tutumlar alt boyutunda anlamlı farklılık meydana gelmediği 

(p>,05), sanattan hoşlanma ve sanat eğitiminin kişiye katkısı, iletişim artırıcı rolü, önemlilik 

rolü ve sanat eğitimine yönelik tutum toplam puanlarında anlamlı farklılık meydana geldiği 

belirlenmiştir (p≤,05). Meydana gelen farklılığa ilişkin aritmetik ortalama puanları 

incelendiğinde, öğrenim düzeyi lisansüstü olan öğretmenlerin sanata yönelik tutumlarının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Alanyazında yapılan araştırmalar incelendiğinde Özkut ve Kaya 

(2012) ile Özkan ve Girgin (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda lisans eğitiminde 

alınan sanat eğitiminin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda lisanüstü öğrenim 

düzeyine sahip öğretmenlerin sanat eğitimine yönelik olumlu tutuma sahip olmaları aldıkları 

eğitimleri bağlı olarak sanat eğitimine yönelik farkındalıklarının artmasıyla açıklanabilir. 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin çalıştığı kuruma göre sanat eğitimine yönelik tutumlarına ait puan 

ortalamaları ve t testi sonuçları (n: 178) 

 
Çalıştığı 

kurum 
N Ort. ss t sd p 

Sanattan Hoşlanma 

ve Sanat Eğitiminin 

Kişiye Katkısı 

Kamu 138 45,7899 4,00083 

-2,087 176 ,038 Özel 40 47,2750 3,82962 

Sanata Yönelik 

Olumsuz Tutumlar 

Kamu 138 32,5942 3,27930 
-3,012 176 ,003 

Özel 40 34,2250 1,80438 

İletişim Artırıcı 

Rolü 

Kamu 138 13,1957 1,34468 
-4,038 176 ,000 

Özel 40 14,1500 1,21000 

Önemlilik Rolü 
Kamu 138 12,7029 1,58187 

-4,205 176 ,000 
Özel 40 13,8250 1,08338 

Sanat Eğitimine 

Yönelik Tutum 

Kamu 138 104,2826 8,35786 
-3,694 176 ,000 

Özel 40 109,4750 5,57921 

 

Tablo 2 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarının 

çalıştığı kuruma göre bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

sanattan hoşlanma ve sanat eğitiminin kişiye katkısı, sanata yönelik olumsuz tutumlar, iletişim 

artırıcı rolü, önemlilik rolü ve sanat eğitimine yönelik tutum toplam puanlarında anlamlı 

farklılık meydana geldiği belirlenmiştir (p≤,05). Meydana gelen farklılığa ilişkin aritmetik 

ortalama puanlar incelendiğinde, özel okullarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin sanata 

yönelik tutumlarının kamuda çalışanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer 

şekilde özel okullarda çalışan öğretmenlerin oyuna (Uygur Celep, 2020), sanat etkinliklerine 

(Çelik ve Tuğluk, 2020) yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ortaya çıkan bu durum çalışma ortamının fiziki koşulları ve öğretmenlerin geçmiş dönemde 

sanata yönelik eğitim alma durumları ile açıklanabilir. 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin hizmet yılına göre sanat eğitimine yönelik tutumlarına ait puan 

ortalamaları ve ANOVA testi sonuçları (n: 178) 

 
Hizmet 

yılı 
n Ort. ss sd F p 

Sanattan Hoşlanma ve 

Sanat Eğitiminin 

Kişiye Katkısı 

0-5 yıl 29 41,6897 4,17564 

3 83,086 ,000 

6-10 yıl 35 42,9143 2,52483 

11-15 yıl 53 46,7170 2,87815 

16-20 yıl 61 49,5574 ,69581 

Total 178 46,1236 4,00090 

Sanata Yönelik 

Olumsuz Tutumlar 

0-5 yıl 29 29,0690 2,76368 

3 43,279 ,000 

6-10 yıl 35 32,0000 3,42139 

11-15 yıl 53 33,4717 2,58400 

16-20 yıl 61 34,9180 ,27659 

Total 178 32,9607 3,08333 

İletişim Artırıcı Rolü 

0-5 yıl 29 12,2759 ,64899 

3 153,549 ,000 

6-10 yıl 35 12,1714 ,51368 

11-15 yıl 53 13,0755 1,08927 

16-20 yıl 61 14,9508 ,38411 

Total 178 13,4101 1,37175 

Önemlilik Rolü 

0-5 yıl 29 11,6897 1,31213 

3 39,265 ,000 

6-10 yıl 35 12,2000 1,65920 

11-15 yıl 53 12,6604 ,67776 

16-20 yıl 61 14,2459 1,22005 

Total 178 12,9551 1,55436 

Sanat Eğitimine 

Yönelik Tutum 

0-5 yıl 29 94,7241 8,27171 

3 181,157 ,000 

6-10 yıl 35 99,2857 3,93754 

11-15 yıl 53 105,9245 2,32750 

16-20 yıl 61 113,6721 1,24795 

Total 178 105,4494 8,10247 

 

Tablo 3 incelendğinde, okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumları hizmet 

yılına göre ANOVA testi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda sanattan hoşlanma ve 

sanat eğitiminin kişiye katkısı, sanata yönelik olumsuz tutumlar, iletişim artırıcı rolü, önemlilik 

rolü ve sanat eğitimine yönelik tutum toplam puanlarında anlamlı farklılık meydana geldiği 

belirlenmiştir (p≤,05). Meydana gelen farklılığa ilişkin Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda sanattan hoşlanma ve sanat eğitiminin kişiye katkısı, 

sanata yönelik olumsuz tutumlar ile ölçeğin toplam puanlarında 16-20 yıl hizmet yılına sahip 
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olan öğretmenlerin daha düşük hizmet yılına sahip olanlara göre, 11-15 yıl hizmet yılına sahip 

olan öğretmenlerin daha düşük hizmet yılına sahip olanlara göre, 6-10 yıl hizmet yılına sahip 

olan öğretmenlerin 0-5 yıl hizmet yılına sahip olanlara göre sanata yönelik tutumlarının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin alt boyutlarından iletişim artırıcı rolü ve önemlilik 

rolü puanlarında 16-20 yıl hizmet yılına sahip olan öğretmenlerin daha düşük hizmet yılına 

sahip olanlara göre, 6-10 ve 11-15 hizmet yılına sahip olanların 0-5 yıl hizmet yılına sahip 

olanlara göre sanata yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular genel 

olarak değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin hizmet yılının artmasına bağlı olarak 

sanata yönelik tutumlarının olumlu yönde etkilendiği söylenebilir. Benzer şekilde Tekerci 

(2008) tarafından gerçekleştirilen araştırmada hizmet yılı arttıkça tutumlarında olumlu yönde 

arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin hizmet yılının artmasına bağlı olarak 

sanatla ilgili faaliyetleri gerçekleştirme konusunda tecrübelerinin de paralel olarak arttığı ve bu 

nedenle sanata yönelik olumlu tutum geliştirdikleri düşünülmektedir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin sanat eğitimi konusunda eğitim alma/almama durumlarına göre sanat 

eğitimine yönelik tutumlarına ait puan ortalamaları ve t testi sonuçları (n: 178) 

 

Sanat eğitimi 

hakkında  

eğitim alma 

durumu 

n Ort. ss t sd p 

Sanattan Hoşlanma 

ve Sanat Eğitiminin 

Kişiye Katkısı 

Evet 111 48,0180 2,63536 

10,244 176 ,000 
Hayır 67 42,9851 3,91382 

Sanata Yönelik 

Olumsuz Tutumlar 

Evet 111 33,4865 2,66924 
2,994 176 ,003 

Hayır 67 32,0896 3,51935 

İletişim Artırıcı 

Rolü 

Evet 111 13,7658 1,30003 
4,711 176 ,000 

Hayır 67 12,8209 1,29012 

Önemlilik Rolü 
Evet 111 13,4414 1,42500 

5,857 176 ,000 
Hayır 67 12,1493 1,42758 

Sanat Eğitimine 

Yönelik Tutum 

Evet 111 108,7117 5,56676 
8,070 176 ,000 

Hayır 67 100,0448 8,76707 

 

Tablo 4 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumları sanat 

eğitimi hakkında  eğitim alma durumuna göre bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda sanattan hoşlanma ve sanat eğitiminin kişiye katkısı, sanata yönelik 

olumsuz tutumlar, iletişim artırıcı rolü, önemlilik rolü ve sanat eğitimine yönelik tutum toplam 

puanlarında anlamlı farklılık meydana geldiği belirlenmiştir (p≤,05). Meydana gelen farklılığa 

ilişkin aritmetik ortalama puanları incelendiğinde, sanat eğitimi hakkında önceden eğitim almış 
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olan okul öncesi öğretmenlerinin ölçeğin alt boyutları ve toplam puanları bakımından sanata 

yönelik tutumlarının eğitim almayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer 

şekilde Hızal (2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmada geçmiş dönemde sanat eğitimi alan 

öğretmenlerin sanata yönelik olumlu tutum geliştirdikleri belirlenmiştir. Sanat eğitimine 

yönelik alınan eğitim sayesinde öğretmenlerin sanat eğitimi sürecini planlaması ve uygulaması 

daha kolay hale gelebilir. Aynı zamanda alınan eğitimle birlikte öğretmenlerin farklı sanat 

etkinliklerini sınıf ortamında uygulayabilme becerileri gelişebilir. Bu bağlamda ortaya çıkan bu 

durum alınan eğitimler sayesinde farkındalığın ve uygulanabilirliğin artması ile açıklanabilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada, lisansüstü öğrenim düzeyine sahip olan, özel okullarda görev yapan, 16-20 yıl 

arası hizmet yılına sahip olan ve sanat eğitimi alan öğretmenlerin okullarda verilen sanat 

eğitimine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında 

şu önerilere yer verilebilir. 

• Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin sanat eğitimine yönelik tutumlarının 

düşük olmasının nedenlerine yönelik görüşme ve gözleme dayalı nitel araştırmalar 

yapılabilir. 

• Sanatla ilgili eğitim alan öğretmenlerin sanat eğitimine yönelik tutumlarının anlamlı 

derecede yüksek çıkmasına bağlı olarak geniş kitleleri içine alan sanata yönelik 

eğitimler yapılabilir. 

• Sanat eğitimine yönelik farklı örneklemlerde ve farklı yöntemler kullanılarak 

araştırmalar yapılabilir.  
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